
Algemene Ledenvergadering

30 oktober 2020
DIGITAAL



Agenda
1) Opening/welkom
2) Vaststelling agenda
3) Mededelingen/ingekomen stukken
4) Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 17 april 2019
5) Jaarverslag 2019
6) Het financiële verslag 2019
7) Het verslag van de financiële controlecommissie
8) Tarieven 2020 – 2021



Agenda
9) Begroting 2020 – 2021

1) Vaststelling definitieve begroting 2020
2) Vaststelling voorlopige begroting 2021

10) Benoeming financiële controlecommissie 2021
11. Benoeming juryleden
12. Uitslag en bekrachtiging voorstellen
13. Bestuursverkiezing
14. Rondvraag
15. Sluiting



3. Mededelingen/Ingekomen stukken

Wie heeft er een vraag voor de rondvraag?
Graag je naam + onderwerp waar je vraag over gaat benoemen.
In de rondvraag komen wij hier op terug.



4. Notulen ALV 2019
• Notulen 17 april 2019

• De notulen zijn aan alle aanwezigen vooraf gemaild
• Tijdens de vergadering worden de notulen op het beeldscherm gepresenteerd

• Opmerkingen
• tekstueel 
• Inhoudelijk
• De notulen worden vastgesteld



5. Jaarverslag 2019

Het jaarverslag wordt aan de hand van hoogtepunten per kwartaal 
gepresenteerd, in woord en in beeld.



1e kwartaal 2019

• CHK 16 februari
• Extra rubriek toegevoegd: NFX
• 34 jonge hengsten aangemeld
• 12 NF hengsten en 1 NFX hengst aangewezen

• Nakeuring 6 maart
• Nieuw op de agenda: Sport- en Showdag hengsten 2019

• Organisatie door de fokraad
• Circa 50 hengsten voorgesteld, voornamelijk onder het zadel
• Dressuur en Springen
• Nieuwe jaargang en verrichtingshengsten
• Fokker van het Jaar: Antoon Bosch





2e kwartaal 2019

• ALV op 17 april in De Schakel
Voorzitter Wim Lovink bedankt deze avond Hans Bonhof voor zijn jarenlange 
inzet als jurylid. En Loek Mulschlegel voor zijn inzet als secretaris in het AB.
Aangenomen: Palominohengsten Aangepast fokbeleid NNFPS/NFX 
Predicaatpunt voor prestatiepunt pfm en pfh

• Oefenavonden vrij bewegen/springen:  7 juni & 7 juli
• Regiokeuringen

• 15 juni Westdorpe
• 22 juni Putten
• 6 juli Assen
• 13 juli St Oedenrode





3e kwartaal 2019

• Centrale Merriekeuring in Ermelo 20 juli
Algemeen Dagkampioen Lemerdina

Jurycorps deze dag met Hans Gaasbeek, Toine van Westing en Tom 
Buijtelaar. 
• Internationale Meeting (Denemarken) 7-8 sept 

• Wim Lovink en Eva Eigenhuijsen aanwezig namens onze vereniging

• Late Veulenkeuring 7 september
• Sportdag 28 september





4e kwartaal 2019

• Afronding verrichtingsonderzoek hengsten 
• Verrichtingsonderzoek merries 26 oktober 
• Aankondiging vertrek voorzitter Wim Lovink



2019 in cijfers (uit de Forester):



Financiën
6. Financieel verslag
7. Verslag kascontrolecommissie (Oost, West en Noord)

Tijdens de vergadering leest de voorzitter een bericht voor van de kascontrolecommissie:

“In vervolg op de vergadering van 28 oktober jl. bericht ik u als volgt:
De kascommissie verleend de penningmeester décharge. Wel zijn er nog wat aandachtspunten:
1. De kascontrole zien wij graag plaatsvinden op het stamboekbureau, zodat de onderliggende stukken 
(o.a. bankrekeningen) ook kunnen worden ingezien.
2. Graag zien wij dat er inzage wordt verleend in de kosten van de sportdag.
3. Graag zien wij dat er bezien gaat worden of de bijdrage aan de regio's reëel zijn of dat er wellicht een 
verhoogde bijdrage kan plaatsvinden aangezien de regio's structureel verlies draaien.
Gr. Anne Niemeijer 
Namens de kascommissie regio Noord + Oost + West” 

Er zijn in de vergadering geen vragen over bovenstaande toelichting op de kascontrole.



8. Tarieven 2020-2021



9. Begroting 2020-2021



10. Benoeming financiële 
controlecommissie 2021

Regio Noord, Oost, Zuid (West reserve)
Op stamboekkantoor



12. Voorstellen



12. Sluiting

Bedankt voor jullie aanwezigheid!



Toelichting digitale ALV
Op vrijdag 30 oktober 2020 organiseerde het interim bestuur van het 
NNFPS een digitale Algemene Ledenvergadering. Het betrof de 
vergadering die eigenlijk in april gepland stond, maar vanwege alle 
coronarestricties nog niet was georganiseerd.
Conform reglementen moest vóór 1 november van het lopende jaar 
een ALV worden georganiseerd. Middels deze digitale ALV is daar aan 
voldaan. 
Bijna 50 leden namen deel aan deze digitale ALV.
Het interim-bestuur tijdens deze ALV bestond uit:
Jans Scheepers, Stella Martens en Eva Eigenhuijsen
Namens het interim-bestuur was Eva voorzitter van deze ALV.


