Algemene Ledenvergadering It Fryske Greidhynder
Datum: 9 maart 2018
Plaats: Café De Post te Aldeboarn
Bestuur: Bart, Janke, Sjoerd, Evelien S. en Helga
Afwezig mk.: Sjoerd Ruiter, Arnold Aerts, Jan de Wolff, Udo de Haan & Danielle Smit en fam. Stoker
1. Welkom
Bart heet een ieder van harte welkom. Speciaal welkom voor onze ereleden Bauke de Boer en Henk
Minkema. Hierna blikken we kort terug op het afgelopen jaar met als belangrijkste pijlers:
- fokdag: Alle goed gevulde dressuurrubrieken zijn dit jaar op “eigen” terrein verreden, waarbij het
weer opnieuw spelbreker was. Hierdoor zondag rubrieken onder het zadel verschoven naar de
maandagavond en veel klachten over de zwaarte van de baan op zaterdag. Voor de
keuringsrubrieken waren er evenveel aanmeldingen als het jaar ervoor. De deelname aan de
gebruiksrubrieken in de middag baart wel zorgen.
-feestavond: Gezellige en goedverzorgde avond bij stoeterij ’t Swarte Paert in Hemrik, waarbij ons
nieuwe logo is onthuld. Alleen van de muziek werd helaas geen gebruik gemaakt.
- woord van dank: Een vereniging is afhankelijk van haar vrijwilligers. Ook onze vereniging. Wij willen
alle vrijwilligers dan ook bedanken voor hun inzet! In één woord “geweldig”
* Fokdagcommissie
*Dressuurcommissie
*Redactie Op Tal
*Commissie fokker van jaar
*Kascommissie
*Karin Sevink voor de mooie foto’s
*Margje voor opmaak Op Tal en Fokdagcatalogus
*Vertegenwoordigers in de Ledenraad
* en iedereen, die zich ingezet heeft en hierboven niet is genoemd.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Bericht van verhindering van Sjoerd Ruiter, Arnold Aerts, Jan de Wolff, Udo de Haan & Danielle Smit
en fam. Stoker
Geen ingekomen stukken.
3. Notulen ALV 15 maart 2018
De notulen worden voorgelezen en daarna goedgekeurd.
4. Jaarverslag

Jaarverslag heeft een ieder kunnen lezen in Op Tal en daarnaast via mail ontvangen. Jaarverslag
wordt goedgekeurd.
5. Financieel verslag
Veel sponsoren en leden hebben nog niet aan verplichtingen voldaan. Ongeveer de helft is binnen.
Cabaret is ook bij fokvereniging Wolvega opgevoerd. Hiervoor zijn de kosten eerst zelf bekostigd en
daarna heeft Wolvega deze kosten weer vergoed.
Extra uitgaven zijn er geweest i.v.m. nieuwe logo: er zijn nieuwe vlaggen en banieren aangeschaft.
6. verslag kascontrolecommissie
Kascommissie, bestaande uit Feikje Nijdam (vz), Bouwe Dijkstra en Johan De Haan, hebben de
boeken bekeken en kwam tot de conclusie dat alles er keurig uitzag. Zij stellen voor de
penningmeester decharge te verlenen, De vergadering stemt hiermee in.
7. Benoeming nieuw lid kascommissie
Feikje Nijdam is aftredend en wordt bedankt voor haar diensten. Germ Bouma neemt haar plaats in.
8. Vaststellen contributie
Deze blijft gehandhaafd op 40 Euro.
9. Bestuursverkiezing
Dit jaar zijn Janke Steenbeek en Evelien Sissingh na vele jaren trouwe dienst aftredend en niet
herkiesbaar. Janke begon in de fokdagcommissie en zat 12 jaar in het bestuur. Janke blijft actief in de
redactie van Op Tal. Evelien begon haar carrière ook in de fokdagcommissie, zat 10 jaar in het
bestuur en blijft nog actief in de fokdagcommissie. Afgelopen jaar heeft Petra Boersma meegelopen
in het bestuur. Zij wordt nu voorgedragen als nieuw bestuurslid. De vergadering gaat unaniem
akkoord. Naast Petra worden ook René Rinsma en Evelien Duin voorgedragen als nieuw bestuurslid.
Ook hier stemt de vergadering unaniem mee in. Petra, Evelien Duin en René stellen zich kort voor.
Bart bedankt Evelien Sissing en Janke Steenbeek voor hun jaren lange inzet en speldt hun het zilveren
“Greidhynder” speldje met een gouden randje op als dank.
10. Evaluatie fokdag 2017 en bespreking fokdag 2018
In zijn openingswoord gaf Bart al aan dat het aantal aanmeldingen voor de keuringsrubrieken op
hetzelfde niveau zat als vorig jaar. De verdeling over de rubrieken heen verschilde nogal. Zo werden
er minder veulens en stermerries aangemeld. Daarentegen waren de rubrieken Kroonmerries erg
goed gevuld en was de kwaliteit hier erg hoog. Ook de kwaliteit van de hengst- en merrieveulens was
hoog te noemen. De 3-jarigen vielen in kwaliteit iets tegen. Slechts één 1e premie kon er worden
uitgedeeld. Deelname aan de middagrubrieken was bedroevend, vooral bij de aangespannen
rubrieken was het animo niet groot.
Middagprogramma is een punt van zorg. We zien een sterk neergaande tendens bij het aantal
deelnemers aan de aangespannen middagrubrieken. Het voorstel is om deze rubrieken dan ook niet
weer uit te schrijven, mits hier behoefte toe is vanuit de leden. De rubrieken voor tuigaanleg merries
en hengsten/ruinen worden wel uitgeschreven evenals als de best gaand rijpaard rubrieken.
Vergadering stemt hiermee in. Henk Minkema geeft aan het erg jammer te vinden, omdat in het
fokdoel het Friese paard ook as gebruikspaard wordt gepretendeerd, maar als er geen animo voor is,
dan houdt het op. Wel willen we proberen een rubriek Tuigen onder het zadel uit te schrijven.

Vanuit de zaal komt de vraag of alle rubrieken nu op zaterdag worden uitgeschreven. Leden willen
graag spreiding, zodat vervoer in eigen hand kunnen houden. Opgaves voor de vrijdag lopen niet
terug, dus er is nog steeds belangstelling voor.
Gerrit Stelwagen vraagt of het mogelijk is om de baan voor de kampioenskeuring kleiner te maken.
Hierdoor wordt het allemaal wat knusser. Ook wordt het verschil tussen de keuringsbaan in de
ochtend t.o.v. baan tijdens de kampioenskeuring kleiner en komen de paarden mogelijk beter tot
hun recht.
Voor de Pavo/Phryso dressuur bokaal, die Erik Veenstra organiseert, is veel animo. Ook de resultaten
zijn goed, meer dan 50 % van de deelnemers gaat door.
Alternatieve locaties:
We hebben meerdere opties bekeken.



Fam. Dijkstra, Aldeboarn: mooi groot perceel, maar hier zaten helaas greppels in. Alternatief
perceel bekeken, maar te klein om fokdag op te kunnen organiseren.
Combinatie met ander evenement: in gesprek geweest met commissie ballonfeesten Joure,
bleek geen optie.

Conclusie: Drachten is nog steeds de beste optie, maar we houden onze oren en ogen open. Dus
mocht u een geschikte locatie tegenkomen, we houden ons aanbevolen.
Doorkijk 2018:
Opzet fokdag handhaven. Dressuur onder het zadel en mennen op vrijdag en zondag. Germ Bouma
vraagt of er een max. aantal deelnemers is. Ja, als de baan vol is.
Voorbrengen veulens: de stap is bij veulens vaak moeilijk te beoordelen. Vanaf 2018 worden veulens
één rondje aangelijnd in stap voorgebracht. Daarna wordt de draf los beoordeeld.
Verder komt de beoordeling van het kenmerk ontwikkeling te vervallen. Hiervoor in de plaats komt
het kenmerk het beenwerk. Cijfer voor de ontwikkeling drukt een grote stempel op de totale
beoordeling. Het kenmerk beenwerk is toegevoegd om meer nadruk op het beenwerk te leggen. Zo
wordt o.a. de stand voor – en achterbeen, hardheid voor – en achterbeen en gehoektheid van het
achterbeen beoordeeld
11. Winteractiviteiten
Dressuurclinic door Sabien v/d Loenhorst is erg positief ontvangen door de vele deelnemers.
Helaas is de menclinic door Leo Kraaijenbrink afgelast vanwege te weinig animo.
Ook het uitje kon vanwege te weinig belangstelling niet doorgaan. Erg jammer voor de organisatie.
Ook binnen “de 12”ziet men dezelfde tendens. Idee is om combinaties binnen de fokverenigingen te
zoeken, waarbij eigen leden voorrang hebben. Vanuit de zaal wordt deze geste ondersteund. Wees
realistisch en zoek de verbinding/samenwerking.
12. Wvttk
Nieuwe website is in de lucht. Hoe houden we deze actueel? Hier moeten we nog een werkwijze in
vinden. Facebook en twitter worden door Sanne Jellema verzorgd. Verder zijn we bezig om alle emailadressen van onze leden te actualiseren.

Rondvraag:
Dhr. Stelwagen geeft aan een mooie avond te hebben gehad tijdens de bespreking van de
aangewezen hengsten bij Henswoude. Parate kennis m.b.t. afstamming van de juryleden laat hier en
daar te wensen over. Wat opviel was dat de heren qua openheid niet altijd op één lijn zaten. Dhr.
Dijkstra geeft aan het vervelend te vinden, wanneer er een oordeel wordt geveld zonder dat diegene
hierbij aanwezig is.
Suggestie:
Maak de Bond van Merriehouders overbodig. We hebben een fokvereniging. Elke fokvereniging is
afgevaardigd in “De 12”. Hierdoor hebben we een vereniging minder en een schakel minder om de
belangen van de merriehouders te behartigen. Korte lijnen werkt veel efficiënter en effectiever. “De
12” zou hiertoe het initiatief moeten nemen richting Bond van merriehouders om ze a.h.w. over te
nemen.
14. Sluiting
Bart sluit de vergadering en hierna volgt een uiteenzetting van Bart Henstra, Hoofdinspecteur van
het KWPN. Bart Henstra neemt ons aan de hand van bewegende beelden mee in het presteren aan
de hand in vergelijk tot de prestaties in het gebruik. Geven de prestaties aan de hand een
voorspellende waarde voor het presteren in het gebruik. Of spelen leergierigheid,
doorzettingsvermogen, etc. de doorslag tot een goed sportpaard? Een zeer interessante
uiteenzetting, die ook bij het Friese paard speelt.

