
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Agenda: 

1. Opening. 
Dhr. Zwaaneveld opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Johan 
den Hartog wordt in het zonnetje gezet vanwege het Nederlands kampioenschap met 
zijn merrie Charmeuse of Duke Stable. Ook Dhr. Munsterman wordt in het zonnetje 
gezet vanwege zijn verdienste om al jaren veel sponsorgeld bij elkaar te halen voor 
de premiekeuring. 
 

2. Mededelingen / Ingekomen stukken. 
a. Er is een rouwkaart ontvangen van het overlijden van Teun Massop uit 

Lichtenvoorde. 
b. Bericht van verhindering Mevr. Massop Lichtenvoorde, Derk Hissink Laren,  

Piet Hoeksema Ruurlo, Jan van Zadelhoff Angerlo,  A. Schut Varsselder, 
Remond Molenkamp Neede, Wim Potman Zelhem, Arianne Dijkstra Laren 
 

3. Notulen voorjaarsvergadering d.d. 17 maart 2016. 
Geen op- en aanmerkingen. 
 

4. Begroting 2017. 
Saskia Jansen krijgt het woord. De resultaten komen in grote lijnen overeen met de 
begroting. De rente neemt elk jaar af, maar daar hebben we geen invloed op. De 
bankkosten stijgen elkaar. Vanuit de vergadering zijn er geen op- en aanmerkingen. 
 

5. Vaststellen contributie 2017. 
De contributie wordt voor komend jaar weer vastgesteld op € 20,- 
 

6. Evaluatie premiekeuring 12 augustus 2016. 
Het bestuur is van mening dat het een geslaagde keuring is geweest. Ook Norbert 
Kock van manege Diekshuus is zeer tevreden. Dhr. Zwaaneveld bedankt de leden 
voor de vlotte aanvoer.  
De ledenvergadering is van mening de het keuren van de veulens door elkaar goed is 
bevallen. De komende jaren gaan we dit continueren. Dhr. Steenbreker vraagt 
waarom we de veulens door elkaar keuren. Dhr. Dijkstra legt uit dat vooral meer 
uniformiteit in de rubrieken de achterliggende gedachte is geweest. 
De secretaris geeft aan dat het premiepercentage van 91% zeer hoog is. 
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7. Activiteiten 2017. 
Arnold Dijkstra geeft aan dat hij samen met Hein Waalderbos in 2017 een activiteit 
gaat organiseren. Voor de voorjaarsvergadering zal er richting de leden worden 
gecommuniceerd. 
 

8. Ledenadviesraad NSPS 
a. Concept begroting 

i. Weinig wijzingen, vergadering gaat akkoord. 
b. Postuum definitieve goedkeuring hengsten 

i. Vergadering gaat akkoord. 
c. Aanpassing fokplan 

i. De reductieregeling komt te vervallen.  
De discussie die hierover heeft plaatsgevonden is zoals hieronder beschreven 
verwoord naar de LA-afgevaardigde. 
De IJsselstreek is van mening dat het voorstel geen versoepeling is voor de kleine 
fokker. De mogelijkheid tot reductie (immers alleen van toepassing bij een positief 
resultaat) wordt omgezet in absolute aantallen. Als door omstandigheden één 
keuringsjaar (bijv. de twenters) niet goed gaat, heeft de hengst geen mogelijkheid 
meer te compenseren. 
Daarnaast zal de kleine fokker nog steeds een relatief groot aantal jonge pony's aan 
moeten houden. Om e.e.a. betaalbaar te houden wordt er op de verkeerde manier 
geselecteerd in de merriestapel. Fokmerries gaan vertrekken om ruimte te creëren 
voor de jonge pony's. De vergadering verwacht met deze voorstellen niet dat de 
animo voor het inzetten/kopen van jonge hengsten gaat toenemen en juist dat is 
belangrijk en wenselijk voor een vooruitgang in de fokkerij. De IJsselstreek betreurt 
het dat het systeem (het fokplan) momenteel leidend is en hiermee het doel van het 
stamboek totaal voorbij schiet. Dit zou juist andersom moeten zijn. Handel vanuit het 
doel en bouw daar een werkbaar systeem omheen. 
De IJsselstreek kan dus niet instemmen met het vervallen van de reductieregeling. De 
IJsselstreek vind het wenselijk nu een pas op de plaats te maken en een blik in de 
toekomst te werpen. Waar willen we over tien á vijftien jaar staan met onze fokkerij 
en wat hebben we daar nu voor nodig. Breng het hele fokplan ter sprake, bouw een 
periode van bezinning in en geef de fokker weer de vrijheid om selectie in het 
weiland toe te kunnen passen. Zorg dat we de leden van het stamboek behouden. De 
IJsselstreek is voor selectie, maar op een andere manier dan de mogelijkheden binnen 
het huidige fokplan. En juist hier liggen kansen voor het stamboek om leden te 
behouden, maar zeker ook om leden te werven. 

ii. Waarderen hengsten 
1. De IJsselstreek zit er niet op te wachten, maar we verzetten 

ons er ook niet tegen. 
 
 
Gedragscode juryleden 
Dhr. Leijzer geeft aan dat de regels afgelopen jaar al zijn toegepast en hij is van 
mening dat de regels keuring zijn toegepast tijdens het keuringsseizoen. De 
IJsselstreek kan dit voorstel ondersteunen. 
 

 
 

 



9. Bestuursmededelingen. 
Geen mededelingen 
 

10. Rondvraag. 
Dhr. van der Linden vraagt of bij de uitnodiging van de premiekeuring ook de 
herinnering van de contributie verstuurd kan worden. In zijn ogen gaan er nu zaken 
langs elkaar. Mevr. Jansen geeft aan dat zijn voorbeeld berust op een misverstand. 
Dhr. Rijntjes vraagt of een bericht van overlijden via de website gepubliceerd kan 
worden. Dhr. Dijkstra geeft aan dat dit een gevoelig onderwerp is en dat het bestuur 
van mening is, dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de familie ligt. Het bestuur 
gaat zich hierover nog eens beraden. 
 

11. Sluiting. 
Dhr. Zwaaneveld bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng. 

 
 


