Notulen Digitale Algemene Vergadering

Van Vereniging het Nederlandse Fjordenpaarden Stamboek d.d. 16 maart 2022
1. Opening
Dhr. Stoker heet iedereen welkom. Hij legt uit dat deze vergadering nog online is,
vanwege de covidproblematiek tijdens de voorbereidingen. De volgende keer zal de
vergadering wellicht weer live plaatsvinden. We staan aan het begin van
keuringsseizoen 2022 met als start de hengstenkeuring van 9 april. Hiervoor zijn
juryleden nodig, deze moeten op persoonlijke titel benoemd worden.
Het stemmen gebeurt weer online via Legal Voting. Dhr. Stoker legt even kort uit hoe
dit moet en hierna volgt een oefenstemronde.
Aanwezig in de studio zijn de vijf bestuursleden Kenny Drenth, Peter Kuijpers, Nico
Luyben, Isabel Schenkels en Geert Stoker. Daarnaast zijn er twee vrijwilligers voor het
beantwoorden van de vragen tijdens de vergadering, en een medewerker techniek.
Een medewerker van Legal Voting is digitaal aanwezig.
Dhr. Stoker geeft een kort verslag vanuit het bestuur. Veel veranderingen sinds
vorige vergadering (2 ontslagen) en 2 nieuwe bestuursleden benoemd. Veel
juryleden ontslag ingediend na die AV. Ook heeft een aantal leden hun lidmaatschap
opgezegd.
Vanwege de afwezigheid van de medewerker zijn het bestuur en vrijwilligers aan de
slag gedaan. Inmiddels hebben we toegang tot het kantoor en administratie, en
hebben we medewerking gekregen van ABC Software. De ledenadministratie en
paardenadministratie zijn opgepakt met mooie resultaten. Er is een wijziging geweest
in het postadres en telefoonnummer. Ook hebben we toegang tot de mail en
website.
Het bestuur heeft een aantal rechtszaken achter de rug. We hebben een claim gehad
van dhr. Nijenbanning. De dagvaarding heeft bestuur nooit bereikt, omdat dit naar
het Stamboekkantoor gestuurd was en we hier nog geen toegang toe hadden.
Daarnaast was er een vordering wegens vermeend te weinig betaalde huur en
advocaatkosten. De afspraken die gemaakt waren zijn ter discussie gesteld door de
verhuurder. Er is een schikking getroffen. Er is afgesproken dat de huur van het
kantoor wordt beëindigd per 1 mei 2022 en voor die tijd worden de administratie en
overige spullen opgehaald. Het bestuur is op zoek naar nieuwe kantoorruimte.
De arbeidsovereenkomst van de medewerker wordt beëindigd per 1 april 2022. Het
bestuur is bezig om te kijken hoe de werkzaamheden opgevangen kunnen worden.
Daarnaast zijn er klachten binnengekomen bij klachtencommissie, voornamelijk over
AVG technische zaken. In overleg is besloten om te kijken naar gedragsregels en
richtlijnen omtrent AVG en hier duidelijkheid in te scheppen.

Er was nog geen contributie geïnd voor 2022, omdat het huidige bestuur nog niet in
staat was dit te regelen. Uiteindelijk is het gelukt, maar wel aan de late kant. Helaas
is dit niet meteen helemaal goed gegaan; er is €15,- geïnd in plaats van €75,-. Toen is
vervolgens nog €60,- geïncasseerd om dit te corrigeren en dat ging goed. Voor leden
die gestorneerd hebben; rechten als lid worden opgeschort totdat contributie
betaald is.
Het bestuur wordt gesteund door een grote groep vrijwilligers. Hierdoor zijn we in
staat om weer keuringen en andere evenementen te organiseren. Hier gaat wel veel
tijd inzitten. We willen nu vooruit en we gaan door met vernieuwing.
2. Ingekomen stukken
Stukken die van toepassing zijn op de rechtszaken worden niet behandeld, omdat dit
inmiddels afgehandeld is.
Gisteren heeft de organisatie een ingekomen stuk van Herman Koldenhof ontvangen.
Dhr. Stoker leest deze brief voor. In de brief het verzoek aan het bestuur om
nogmaals te kijken naar een kilometerdeclaratie van de heer Stoker in de periode dat
hij interim-voorzitter was (2018-2019). Het bestuur gaat nog kijken naar deze brief en
kijken wat er gedaan wordt met de suggesties die in de brief staan.
3. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering d.d. 24 november 2021
De notulen heeft iedereen kunnen lezen. Er zijn 2 kleine dingen die gecorrigeerd
moeten worden:
- Bij de jaarrekening 2021/ begroting 2022 is bij stemronde 5 het aantal
voorstemmen weggevallen. Dit waren 157 stemmen voor. De 28 tegenstemmen
en 0 blanco stemmen staan wel correct in de notulen.
- Benoeming juryleden 2022: Bij de naam van Barth Halmingh is de h op 2 plekken
weggevallen.
- Er is een vraag gekomen: iemand wil graag zien dat het ontslag van de juryleden
toegevoegd wordt aan de notulen. Helaas kan dat niet, omdat dit niet tijdens de
vergadering gebeurd is maar pas erna. Dit heeft dus geen plek in de notulen van
de vergadering.
Er volgt nogmaals een testvraag. Hierna wordt gestemd over het goedkeuren van de
notulen van de AV van 24 november 2021. Er zijn 79 stemmen voor, 4 stemmen
tegen en 3 blanco stemmen. De notulen worden hierbij goedgekeurd.
4. Vaststellen contributie/ lidmaatschapsgeld 2022
De afgelopen 2 jaar waren slechte jaren voor de activiteiten van de vereniging.
Belangrijke zaken zijn niet doorgegaan. Het bestuur stelt voor om voor de leden die
in 2021 lid waren en op 1 januari 2022 nog steeds lid waren geen contributie te
vragen voor 2022. Voor nieuwe leden geldt dit niet.
Dit wordt in stemming gebracht. Er zijn 86 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 0
blanco stemmen.
Hierbij is de contributie voor 2022 voor leden die in 2021 lid waren en op 1 januari
2022 nog steeds lid waren vastgesteld op €0,-.

5. Vaststellen tarievenlijst 2022
Dhr. Kuijpers krijgt het woord. Hij geeft uitleg over het voorstel van de tarievenlijst
zoals reeds verzonden aan de leden. We hopen meer te digitaliseren waardoor leden
dingen zelf kunnen regelen en bepaalde zaken goedkoper kunnen.
De stamboekkaart wordt digitaal, maar een papieren versie blijft beschikbaar tegen
betaling.
Er zijn veel dingen veranderd; het bestuur hoort graag feedback van leden.
Er zijn vragen vanuit de leden:
- Waarom is het thuis chippen zo duur geworden?
Dit is omdat er veel kosten aan zitten (er moet iemand heenrijden, diegene is
brandstof en een dagdeel kwijt) en om te motiveren dat we zo veel mogelijk
paarden zien op de keuring.
- Waarom zijn de dekafdracht en veulenregistratie samengevoegd?
Voorheen was de dekafdracht €42,35 per dekking en de veulenregistratie €45,(paspoort en chippen). Dit is samengevoegd: €90,- wordt nu betaald voor het
hele paspoort.
- Het thuis chippen is te duur, kan dit geen stukje service worden naar de leden toe
die niet in staat zijn naar de keuring te komen?
Het bestuur is van mening dat we genoeg service bieden. Er wordt niets op
verdiend, alleen de gemaakte kosten worden gevraagd aan de leden die er
gebruik van maken.
- Hoe zit het met het familielidmaatschap?
Hier is tot op heden nog niks duidelijk over. Er zijn veel voors en tegens, voor nu
heeft het bestuur dit even geparkeerd. Het bestuur hoort graag van leden hoe ze
staan tegenover een familielidmaatschap.
- Dus bij gust geen dekafdracht?
Dat klopt.
- Hoe zit het als we dit al betaald hebben bij de dekking?
Tot nu toe is er nog geen afdracht ontvangen door de vereniging. De
hengstenhouders kunnen dit aan de vereniging betalen en dit kan dan als korting
gegeven worden op het paspoort. Een andere mogelijkheid is dat de
hengstenhouders dit terugbetalen. Het is in elk geval niet de bedoeling dat er
dubbel betaald moet worden.
- Buitenlandse paarden kunnen bij andere stamboeken goedkoper ingeschreven
worden. Wil je als stamboek hier ook mee concurreren of is dit te veel werk?
Het is inderdaad veel werk. Wij doen meer dan alleen het melden van het paard
bij het RVO; wij leggen ook de afstamming vast. We hebben besloten om het zo
te laten.
De tarievenlijst 2022 wordt in stemming gebracht. Er zijn 82 stemmen voor, 4
stemmen tegen en 5 blanco stemmen. Hiermee is de tarievenlijst 2022 zoals
gepresenteerd vastgesteld.
6. Goedkeuren begroting 2022/ benoemen lid Controlecommissie

Dhr. Stoker komt weer aan het woord. De begroting zoals in bijlage 3 is al niet meer
actueel. De lidmaatschapsgelden wordt lager, gezien de vastgestelde contributie van
€0,- voor het merendeel van de leden.
De onvoorziene juridische kosten van €15.000,- vallen helaas hoger uit. Daar staat
tegenover dat de huur van €9000,- gaat vervallen. Ook de personeelskosten van
€50.000,- zullen lager uitvallen. Hiermee is deze begroting dus niet meer actueel.
In het najaar presenteert het bestuur een nieuwe begroting. Vandaag zal er dus niet
gestemd worden over de begroting.
Yvette van Amelsvoort was al genoemd als lid controlecommissie, maar nog niet
officieel benoemd. Hier wordt nu over gestemd. Er zijn 85 stemmen voor, 3 stemmen
tegen en 1 blanco stem. Hierbij is Yvette van Amelsvoort benoemd als lid
controlecommissie. Het tweede lid van de controlecommissie is Anne Brands.
7. Benoeming juryleden
Het was enorm jammer dat zoveel juryleden hebben aangegeven te stoppen.
Keuringen kunnen alleen plaatsvinden als er ter plekke juryleden en ten minste één
inspecteur zijn. Daarom is het zo belangrijk dat er hier vanavond beslissingen over
genomen worden. Het bestuur is hard op zoek gegaan naar juryleden. Over deze
juryleden wordt gestemd. Hieronder de resultaten:
Exterieur juryleden:
- Chantal Broeken-Govers
- Wannes Delahaye
- Vera van Eeuwijk
- Anne Siril Horstad-Bruland
- Kari Anne Indebrø
- Margreet Keeman
- Jan Verbeeck
- Hennie Wouwenaar

86 voor, 2 blanco, 2 tegen
85 voor, 2 blanco, 4 tegen
84 voor, 2 blanco, 5 tegen
84 voor, 4 blanco, 3 tegen
84 voor, 4 blanco, 3 tegen
86 voor, 2 blanco, 3 tegen
85 voor, 3 blanco, 3 tegen
86 voor, 2 blanco, 3 tegen

ABOP Zadelproef en Fjordsport onder de man:
- Marijke van Dijk
83 voor, 2 blanco, 3 tegen
- Lotte Lautenschlager
83 voor, 2 blanco, 3 tegen
- Marjolein Lohr
83 voor, 2 blanco, 3 tegen
- Rhodé van Praat
83 voor, 2 blanco, 3 tegen
- Esther Vleugel
81 voor, 4 blanco, 3 tegen
- Herman Wientjes
83 voor, 2 blanco, 3 tegen
ABOP Menproef, ABOP Trekproef Fjordsport aangespannen:
- Berry van den Bosch
86 voor, 1 blanco, 3 tegen
- Christiaan Provoost
86 voor, 1 blanco, 3 tegen
- Arie Timmer
86 voor, 1 blanco, 3 tegen
Alle juryleden zijn hiermee benoemd. Het bestuur is bezig met het zoeken naar meer
juryleden. Op dit moment zijn zeven leden gestart met de opleiding Fokjury van de

Koepelfokkerij waarvan wij lid zijn geworden. Tijdens keuringen gaan we deze
cursisten terugzien. Aanstaande maandag hebben ze allemaal een toelatingsexamen.
Er komt een vraag vanuit de leden of de juryleden zich nog voorstellen. Op het
moment is dit niet voorbereid maar wordt meegenomen in het Kwartaalblad.
8. Benoeming inspecteurs
Op het moment zijn 2 kandidaten voorgesteld: Martie van den Bosch en Barth
Halmingh. Beide heren zijn jarenlang jurylid geweest voor de vereniging en hebben
veel kennis die ze graag willen inzetten. Beide heren stellen zich voor.
Vervolgens wordt gestemd:
- Martie van den Bosch
84 voor, 3 blanco, 3 tegen
- Barth Halmingh
78 voor, 0 blanco, 12 tegen
Hierbij zijn beide heren benoemd als inspecteur. Nu er genoeg juryleden en
inspecteurs zijn, kunnen de keuringen van 2022 doorgang vinden.
Er is een vraag gekomen waar de inspecteurs hun opleiding genoten hebben. Dit is bij
dhr. van Bon in Hoenderloo.
9. Benoeming leden ledenadviesraad
In de vergadering van 24 november 2021 is een aantal leden van de ledenadviesraad
benoemd. Er is inmiddels nog 1 kandidaat die zich gemeld heeft, namelijk Wilco
Ilbrink. Dit wordt in stemming gebracht. Er zijn 73 stemmen voor, 9 stemmen tegen
en 8 blanco stemmen. Hiermee is Wilco Ilbrink benoemd als lid van de
ledenadviesraad.
10. Wijziging huishoudelijk reglement algemeen
Vervangen van de term Algemene Ledenvergadering in het Huishoudelijk Reglement
(en eigenlijk in alle documenten). Dit moet veranderd worden in Algemene
Vergadering. Deze term uit de statuten is leidend. Hierover wordt gestemd, er zijn 84
stemmen voor, 3 stemmen tegen en 2 blanco stemmen. Hierbij wordt voortaan in
alle documenten de term Algemene Vergadering gebruikt.
11. Wijziging huishoudelijk reglement artikel 4 en
12. Wijziging keuringsreglement artikel 14
Er vindt vanavond geen besluitvorming plaats over dit artikel. Het bestuur wil dit
onderwerp vast onder de aandacht brengen bij de leden. Dit reglement gaat over de
vergaderingen. In het huishoudelijk reglement staat dat dit offline dient te gebeuren.
Vanwege de covidperikelen was het mogelijk om dit online te doen. Een groot deel
van de leden vindt de mogelijkheid om online of hybride te vergaderen erg prettig.
Het online stemmen is erg duur vanwege het verwerken van machtigingen. Dit zou
goedkoper kunnen door de machtiging te veranderen in een stemverdubbelaar.
Kort gezegd denkt het bestuur na over de volgende opties voor de AV:
- Online vergaderingen
- Hybride vergaderingen
- Machtiging als stemverdubbelaar
13. Wijziging keuringsreglement artikel 20
De keuring van hengsten: de term aanhoudcertificaat wordt aanhoudpremie.

Hierover wordt gestemd met de uitslag 81 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 5
stemmen blanco. Voortaan wordt dus de term aanhoudpremie gebruikt.
14. Rondvraag
- Hoe staat het met de dierenarts op de hengstenkeuring?
In bijlage 8 staat dat een dierenarts aanwezig moet zijn op de keuring om een FHI
veterinair rapport op te stellen. Inmiddels is dit gelukt.
- Wat gaat er gebeuren met de voorlopige model- en sterpaarden van 2019 en hun
verlopen primering? Wie regelt nu de keurhengsten en -merrie registratie en
eventueel certificaten bij de hengsten, ruinen en merries?
Bevruchtingspercentage bij hengsten?
Hier is nog geen beslissing over genomen. Deze vraag wordt meegenomen en
wordt binnen het bestuur behandeld in overleg met mensen die het bestuur
hiermee kunnen helpen.
- Gehoorzaamheidstesten: kun je die uitleggen?
Op het moment niet en de AV is hier ook geen goed moment voor, maar deze
testen komen nog op schrift. Dit wordt later nog aan de leden voorgelegd.
- Is er bewust voor gekozen om de Centrale Keuring op een zondag te doen?
Dit is helaas een fout, de datum klopt niet. De Centrale Keuring zal plaatsvinden
op een zaterdag (8 oktober 2022).
- Is er al een nieuwe FSAD Oost gestart?
FSAD Oost blijft, er komt een nieuw bestuur voor dit FSAD. Er wordt wel al
gewerkt aan een keuring voor regio Oost.
- Wanneer wordt bekend waar de keuring in Zeeland gehouden zal worden?
Traditiegetrouw was dit altijd op de Zeeuwse dag van het paard (25 juni), in
Oosterland. Het bestuur van FSAD Zeeland bevestigt dit in de chat.
- Nu er juryleden gekozen zijn, kan er weer fjordsport georganiseerd worden?
Ja dit kan zeker en hier gaan we mee aan de slag.
15. Sluiting
Dhr. Stoker besluit de vergadering te sluiten. Mochten er vragen zijn mogen die naar
post@fjordstudbook.com of bestuur@fjordstudbook.com. Ook vrijwilligers zijn van
harte welkom. Mochten er bijdragen zijn voor het kwartaalblad mag dit naar
redactie@fjordstudbook.com. Dhr. Stoker bedankt iedereen voor de aanwezigheid,
hoopt iedereen te zien op de hengstenkeuring van 9 april 2022 en dat dit de aftrap
mag zijn voor een mooi keuringsseizoen.

