
 

 

 

“Samenwerking Stamboeken ?!” 
 

Aanvullend programmaonderdeel tijdens de ALV op 17-04-2019 van het 
Nederlands New Forest Pony Stamboek. 

 
 

Aanleiding 
Vanuit het NNFPS heeft Toine van Westing een aantal van de bijeenkomsten welke 
vanuit het NRPS zijn opgestart als “denktanksessies” bezocht. Caroline Brandes 
heeft als consultant in 2018 diverse van deze denktanksessies (initiatief NRPS) voor 
geïnteresseerden en belangstellenden voor het fokken van pony’s georganiseerd. 
Tijdens deze bijeenkomsten hebben meer dan 70 deelnemers van verschillende 
stamboeken hun zorgen geuit over de toekomst van de ponyfokkerij en samen 
nagedacht over oplossingen hiervoor. Uit deze denktanksessies zijn 17 projecten 
voortgekomen. Eén van deze projecten betreft de samenwerking van de 
stamboeken. De Koepel Fokkerij wil het project Samenwerking stamboeken verder 
vormgeven.  
 

Door Caroline Brandes en Toine van Westing zal dit programmaonderdeel op onze 
ALV na afloop van de vergadering worden ingeleid en begeleid. 
 

Na een algemene inleiding is het de bedoeling dat in groepjes aan de  
aanwezigen wordt gevraagd antwoorden te formuleren op een aantal vragen:  
 

De vragen zijn: 

 Wat zijn de grootste zorgen/ knelpunten van ons NNFPS stamboek voor de 
toekomst? 

 Welke prioriteiten hebben wij nu en de komende jaren? 

 Wat is voor ons het meest ideale beeld voor ons NNFPS stamboek individueel 
en alle stamboeken gezamenlijk over 5 à 10 jaar? Hoe zouden de 
stamboeken er dan idealiter uit moeten zien/ wat zou de situatie moeten zijn? 

 Op welke onderdelen willen wij graag gebruik maken van kennis, diensten 
en/of faciliteiten van andere stamboeken? Wat van welke stamboeken 
precies? 

 Wat zouden wij beschikbaar willen en kunnen stellen aan andere stamboeken 
(kennis, diensten, faciliteiten)? 

 Op welke onderdelen moeten de stamboeken absoluut met elkaar gaan 
samenwerken? 

 Op welke onderdelen moeten de stamboeken absoluut niet met elkaar gaan 
samenwerken? 

 Zien wij mogelijkheden om bijvoorbeeld met meerdere stamboeken een 
gezamenlijke organisatie (bijv. voor administratieve en organisatorische 
werkzaamheden) op te starten? 

 Welke onderdelen zouden misschien zelfs helemaal moeten worden 
samengevoegd en bijvoorbeeld vanuit de koepel vanuit één van de 
stamboeken, of vanuit een gezamenlijk op te zetten beheerorganisatie moeten 
worden georganiseerd? 

 

Vervolgens worden de verschillende groepjes gevraagd hun antwoorden te 
presenteren en eventueel toe te lichten. 
 

Alle informatie wordt tenslotte verzameld en er wordt een korte samenvatting van 
opgesteld, welke het stamboekbestuur eventueel met de Koepel Fokkerij kan 
bespreken. 


