
Notulen najaars ledenvergadering 12 december 2019 

Tijd: 20.00 uur 

Plaats: Cafe Zwaneveld, Oosteind 33, 9331 AG Norg 

 

Aanwezig: 27 leden 

Mka; T. Scholtens Moerkoert, E. Hoogeveen, M. Gorte, M. Nijenhuis, A. Hessels, G. 

Hoogeveen, A. Klaassens, J. Rodenboog, W. van Dijk 

 

1. Opening 

De voorzitter, Aliece van Dijk, heet iedereen van harte welkom 

 

2. Vaststellen agenda 

Er worden geen extra agenda punten toegevoegd. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken  

Geen ingekomen stukken 

De voorzitter geeft aan dat een ieder erg geschrokken is van het overlijden van Sake 

Krol. Sake heeft jaren alle veulens gechipt in het Noorden en iedereen kende Sake als 

een erg betrokken New Forest pony liefhebber. Zij en alle leden wensen Marion en de 

familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. 

 

Daarna worden Jeltje en Ittje naar voren geroepen. Ze worden bedankt voor de vele 

jaren (hoeveel is niet helemaal duidelijk maar zeker 25 jaar) dat ze ringmeesters 

geweest zijn op de RK van regio Noord.  

 

De voorzitter deelt dan ook nog mee dat Wim Lovink de voorzitter van het algemeen 

bestuur aangegeven heeft in het voorjaar te stoppen. Zijn gezondheid laat het niet toe 

om langer deze taak voort te zetten. Er g jammer. 

Dit betekent dat er naarstig op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter maar ook nog 

een nieuwe secretaris. Als iemand een geschikte kandidaat weet dan graag doorgeven 

aan het bestuur van Noord. 

 

4. Notulen voorjaarsvergadering 21 maart 2019 

Er zijn geen op en aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 

 

5. Behandeling conceptagenda ALV 2020 

De agenda wordt doorgenomen. Er zijn geen vragen over. 

 

6. Voorstellen ALV 2020 

Er is 1 voorstel vanuit regio Oost. Deze gaat over het wijzigen van de voorwaarden 

waarop een merrie welke presteert in de sport mogelijk het predicaat ‘kroonmerrie’ 

kan verwerven en wel speciaal voor de kleine maat pony’s. Voor de grote maat pony’s 

is dit al eerder geregeld. 

Niemand heeft vragen over dit voorstel. Het is een logisch vervolg op een vorig 

voorstel waar het al geregeld is voor de grote maat pony’s. 

 

 

 

 

 



Als regio Noord hebben we ook nog een voorstel geformuleerd: 

Invoeren predicaat ‘voorlopig kroon’. 

Voorlopig kroon -> een exterieurpredicaat voor de betere stermerries die hiermee 

worden aangewezen voor het afleggen van de verrichtingsproef of in de sport hiervoor 

de punten behalen zoals genoemd in het reglement  bij het predicaat ‘kroon’. Het 
predicaat kan worden aangevraagd op verzoek en zal worden toegekend als uit het 
keuringsverleden is gebleken dat de pony hiertoe door de jury is aangewezen.  
 
Dit voorstel wordt voorgelegd aan de leden en na enige discussie is de meerderheid er wel 
voor om dit voorstel in te dienen. 
 
Dan is er nog een voorstel over de aanpassing van de vergaderstructuur. 
Er is een voorstel gemaakt door de groep van voorzitters van elke regio. Het belangrijkste 
wijziging is dat de voorstellen die nog steeds ingediend kunnen worden t/m 31 december in 
een vervroegde ALV zo rond begin februari besproken en toegelicht worden. De stemming 
vindt dan zoals ook tot nu toe plaats in de voorjaarsvergadering in maart. 
Vanuit het AB is gevraagd om te vragen wat de leden vinden van dit voorstel. 
Een aantal opmerkingen die genoemd zijn: 
- Veel ‘gedoe’ voor zo’n kleine wijziging 
- Kunnen de voorstellen die besproken en toegelicht worden op de ALV daarna nog 

gewijzigd worden? Het antwoord hierop is nog niet helemaal helder. Waarschijnlijk 
kunnen ze dan niet meer gewijzigd worden maar als de meerderheid niet voor is kan dit 
voorstel natuurlijk weggestemd worden daarna. 

- Blij dat er toch nog gestemd mag worden in de ledenvergaderingen in de regio. 
- De meeste leden hadden niet zoveel moeite met dit voorstel. 

 

7. Evaluatie regio activiteiten 2019 

RK Assen: 

- Leuke maar lange dag 

- Niet heel veel meegekregen van het Welsh stamboek 

- Slecht licht in de binnenbak. Rene Boskamp merkt op dat de pony’s erg onzeker 

sprongen door het weinige licht. Dat is wel erg jammer want zo laten ze niet zien 

wat ze kunnen. We zullen als bestuur er nog eens goed naar kijken of daar nog iets 

aan gedaan kan worden. 

- Jammer dat de veulens naar binnen moesten ’s middags 

- Mooie locatie 

 

Het Welsh stamboek wil graag ook volgend jaar met ons de keuring organiseren. Het 

bestuur zal alle plussen en minnen nog een keer op een rijtje zetten en dan besluiten 

wat we gaan doen volgend jaar. 

 

8. Agenda activiteiten regio Noord 2020 

15 febr CHN Ermelo 

26 maart voorjaars leden vergadering Norg 

28 maart hengstenshow Lunteren 

15 april ALV 

4 juli RK regio Noord 

25 juli CMK Lunteren 

5 sept LVK bij voldoende opgave 

10 dec najaars leden vergadering Norg 



9. Evt. info vanuit AB (Rianne de Vries)  en vanuit fokraad (Lex Cornelius) 

Rianne de Vries: 

- Het fokprogramma is goedgekeurd door het RVO. Dus nu is ook officieel het NFX 

register goedgekeurd, 

- Het AB zit in zwaar weer. Geen voorzitter en geen secretaris. Het is hopen dat er 

snel nieuwe mensen gevonden worden. 

- CHK blijft in Ermelo. Is de goedkoopste en beste optie. 

- Sportdag blijft ook in Ermelo 

- CKM in Lunteren, De Nieuwe Heuvel 

 

Lex Cornelius 

- Er zijn niet zo veel ontwikkelingen op dit moment in de fokraad. Er zijn zoveel 

veranderingen geweest dat het nu goed is om deze nu eerst goed in te bedden. 

- Hij stopt zijn werkzaamheden voor de fokraad in april. We zoeken dus een 

opvolger voor Lex.  

 

10. Wvttk en rondvraag: 

Petra Groeneneberg geeft aan de vervanger van Sake voor het chippen van het Welsh 

stamboek was. Fijn dat hij het over wilde nemen. 

Peter Wolken: Hij hoopt dat volgend jaar er weer een vast jurykoppel is die de 

keuringen doet, net als vorig jaar. Er wordt geantwoord dat dat zeker de bedoeling is. 

Petra Groenenberg en Corrine Huizing zij bereid om te helpen bij de hengstenshow in 

Lunteren. 

 

11. Sluiting 

Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en daarna gaan we beginnen aan een 

wervelende pubquiz NF. 

 

Er worden 6 groepen gemaakt. 

Uiteindelijk wint ‘Team 6’  

Het was erg gezellig en leuk!! Bedankt Aliece van Dijk voor het in elkaar zetten van 

deze pubquiz. 

 

 

 

 

 

 


