Concept notulen ALV d.d. 5 november 2021

Locatie:
Aanvang:
Aanwezig van het bestuur:
Notulist:

Dorpshuis “De Toekomst” , Langbroek
20.00 uur
Jos Elskamp, Clemens Verspeek, Ellen Ruys en Maartje Mantel
Maartje Mantel

1) Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur.
De volgende leden zijn aanwezig. P. Geelen, H. en D. Barnhoorn, L. en M. v/d Heuvel, F. Kappel, P. Wijffelaars,
H. van Dijk, K. I. en R. Hoeke, S. Schoo, F. Megens, P. Pieterse, M. Leeuwis, K. Bakker, W. Buyzer, I. v/d Plaat, J.
v/d Bunt, W. Bijma, J. Epema, A. Borgstijn, B. Bosman, Y. en H. Zoet, M. De Bondt
2) Huishoudelijke mededelingen en ingekomen stukken
• Bestuurslid S. de Jong is ivm familie omstandigheden niet aanwezig;
• Het gebak was ter ere van de uitreiking van de gewonnen prijs op de show. Helaas had de kunstenaar
het werk niet af en kon de prijs niet uitgereikt;
• W. Bijma heeft het bestuur een e-mail gestuurd, waarin ze aangeeft de stukken voor de kascontrole
2020 te hebben gecontroleerd en hier akkoord mee te zijn.
Verder heeft ze ons een schrijven gestuurd waarmee ze ons attent maakt op de wijzigingen van de Wet
bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) per 1-7-2021.
• De vereniging Nevestam is opgeheven. Er is een klein positief saldo, dat wordt verdeeld over de
stamboeken die bij de opheffing lid zijn.
3) Concept notulen ALV 04-06-2021
Er zijn geen vragen en opmerkingen. Notulen worden vastgesteld.
4) Familielidmaatschap
• Het familielidmaatschap is eigenlijk een gezinslidmaatschap. Zo staat het in de statuten omschreven. Nu
wordt het door een aantal leden wel als familielidmaatschap gebruikt. Willen we dit?
• Voorstel bestuur is een uitsterfconstructie. Leden willen behoud van het gezinslidmaatschap.
• Voor de huidige leden blijft de situatie zoals die nu is. Bij nieuwe leden wordt er beter gelet of er
daadwerkelijk sprake is van één gezin en men op hetzelfde adres woont.
• Bij alle gezinslidmaatschappen oud en nieuw, gaan we nog maar naar 1 adres corresponderen.
5) Bespreken/vaststellen tarievenlijst
Voorstellen van het bestuur voor de tarieven van 2022.
• Tarief paspoort op basis van tarief nieuw paspoort, het tarief voor de nieuwe paspoorten stijgt niet, dus
tarief blijft hetzelfde.
• Tarief neutrale paspoorten, voorstel te verhogen met € 2,50. W. Bijma vraagt:” zijn we dan nog steeds
marktconform?” C. Verspeek geeft aan nog steeds onder aan de markt. P. Wijffelaars geeft aan Welsh
paspoorten is de corebusiness, dus tarief mag best verhoogd. J. v/d Bunt vraagt waarom er geen
prijsverschil zit in lid en niet lid. Maar dat is er wel, door BTW verschil. H. Zoet vraagt nog wel aandacht
dat de Welsh paspoorten niet lijden onder de bulk neutrale paspoorten.
Tarief mag verhoogd worden.

•
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7)
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Afgifte zoötechnisch certificaat, C. Verspeek licht toe dat de RVO ons verplicht dit certificaat uit te geven.
De vergadering is akkoord met het tarief hiervoor.
• Admin/fact. kosten, C. Verspeek licht toe dat er een aantal jaar geleden is besloten deze kosten in
rekening te brengen, zodat er geen tariefsverhoging hoefde te komen. Maar in de praktijk is er bij een
aantal leden weerstand tegen dit tarief. Wat willen we ermee? H. Zoet vraagt of het niet mogelijk is
facturen verder te digitaliseren, zodat kosten bespaard kunnen worden. C. Verspeek geeft aan dat dit
misschien mogelijk is, maar dat dan de gemiste inkomsten van de facturatie kosten elders “verdiend”
moeten worden. Dus of alle tarieven omhoog of lidmaatschap omhoog. Admin/fact. kosten blijven in
stand. Alleen H. Zoet heeft tegen gestemd.
• Contributie met en zonder automatische incasso, voorstel is om het lidmaatschap tarief voor leden
zonder automatische incasso te verhogen. Hier wordt door iedereen tegen gestemd. Er komt geen
verschil in het tarief. P. Wijffelaars vraagt of betalen via Mollie niet een optie is om het incasseren van
het lidmaatschap te vergemakkelijken.
• Contributie leden buitenland, voorstel is het tarief voor buitenlandse leden iets te verhogen ten opzichte
van Nederlandse leden ivm hogere porto kosten voor het verzenden van de Journal e.d. Vergadering is
hiermee akkoord.
• Tarief voor opschonen ponybestand per eigenaar. Doordat veel pony’s bij verkoop niet worden
overgeschreven hebben de meeste fokkers meer ponys op hun naam staan dan dat zij werkelijk bezitten.
Verzoeken om dit op te schonen kosten het registratiekantoor veel tijd omdat ponys die men niet meer
heeft allemaal moeten worden overgeschreven op eigenaar onbekend. Voorstel is om per pony die men
heeft of per pony die wordt afgeschreven (het laagste getal telt) de eerste 5 gratis te doen en vanaf 6 en
meer daarvoor een tarief van €3 per dier te rekenen(niet-leden €5). Na enige uitleg en discussie gaat de
vergadering akkoord.
Showdatums 2022 inclusief terugblik op 2021 (hoe is de combi premium/zomershow ervaren)
Ondanks dat de ervaringen over het algemeen goed zijn, graag in 2022 weer gewoon 3 shows op de oude vaste
datums. Aandachtpunten van deze show zijn:
• H. Zoet: zorg dat het handboek beter wordt nageleefd. Nu heeft een jurylid een pony gejureerd die het
jurylid ooit in bezit had.
• R. Hoeke en P. Wijffelaars willen graag weer een keer op gras.
• Y. Zoet en W. Buyzer, voor een aantal onderdelen was de ring in Putten erg krap.
• A. Borgstijn, zet de voorringen echt uit, dan worden ze niet voor andere doeleinden gebruikt.
M. de Bondt vraagt of het mogelijk is dat de juryleden toelichten wat ze van de pony vinden. Nu weet je na het
rondje lopen nog niets. En weet je ook niet wat er een volgende keer van je wordt verwacht.
De voorzitter doet een oproep voor meer handjes die ons bij een show kunnen helpen. W. Bijma geeft aan dit
graag te willen doen.
Juryleden show 2022
Alle juryleden van 2021 meenemen naar 2022. Oorspronkelijk waren dit al de juryleden uit 2020.
Nieuwjaarsreceptie, wie denkt er mee?
Gelet op de huidige corona ontwikkelingen is iedereen het ermee eens dat we moeten kijken of we lastminute
iets kunnen organiseren. Besloten wordt voor een buffet in het Dorpshuis in Langbroek op 22 januari 2022.
Uiterlijk 8 januari 2022 neemt het bestuur een besluit over het wel of niet door laten gaan.
Retour sturen dekbonnen evt. werkwijze wijzigen
RVO verplicht ons tellingen van het aantal dekkingen door te geven. C. Verspeek geeft aan dat we veel te weinig
dekkingen gemeld krijgen en hoopt dat met een financiële prikkel te verbeteren.
H. Zoet geeft aan dit “fokker pesten” te vinden. W. Bijma geeft aan dat dit probleem al jaren speelt en de RVO
hier toen geen problemen mee had. De voorzitter geeft aan dat we ons graag aan de regels willen houden en dat
de meldingen steeds minder worden. P. Wijffelaars en F. Kappel zijn het ermee eens dat we zo goed mogelijk
moeten proberen het correcte aantal door te geven en dekkingen gemeld moeten worden.
Het voorstel voor het opnemen van een tarief voor het te laat indienen van dekbonnen krijgt, mede gezien het
feit dat RVO niet negatief reageert, geen meerderheid.

10) Samenstelling bestuur
• De voorzitter bespreekt de mogelijkheid tot uitbreiding van het bestuur met 2 bestuursleden. Er is op dit
moment meer werk dan handjes. Aangezien in de statuten een bestuur van 5-9 personen is opgenomen,
hebben de aanwezigen geen bezwaar mits er geschikte kandidaten worden gevonden.
• In de statuten is opgenomen dat de secretaris en voorzitter niet gelijktijdig mogen aftreden. De
voorzitter treedt reglementair af in de voorjaarsvergadering van 2022. Door persoonlijke
omstandigheden wil de secretaris ook aftreden tijdens deze vergadering. De leden geven toestemming
voor het gelijktijdig vertrekken in de voorjaarsvergadering van 2022.
11) Rondvraag
• H. Zoet: vraagt of we IR &IA nog willen benoemen in de paspoorten en vraagt om hierop terug te komen.
• H. Zoet: in het registratiereglement wordt aangegeven dat een dier zonder zoötechnisch certificaat niet
wordt ingeschreven, klopt dit, hoe gaan we hiermee om? Het bestuur zegt toe daarnaar te kijken
• H. Zoet: in de statuten moet beter omschreven worden wat de aanmeldtermijnen en procedure is voor
wisseling bij bestuursleden. Bij herziening van de statuten is dit een punt van aandacht.
• P. Wijffelaars: vraagt of we een verzekering hebben bij Nationale Nederlanden, aangezien ze niets meer
van de paardensport willen verzekeren. De voorzitter geeft aan dat we die niet hebben.
12) Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur.

