
 Pagina 1 van 3 

Algemene Ledenvergadering It Fryske Greidhynder 

Datum: 15 maart 2019 

Plaats: Dependance Café De Post te Aldeboarn 

Bestuur: Bart, Petra, Sjoerd, René, Evelien en Helga 

Afwezig mk.: Sjoerd Ruiter, Arnold Aerts, Jan de Wolff, Udo de Haan & Danielle Smit 

1. Welkom 

Bart heet een ieder van harte welkom. Hierna blikken we kort terug op het afgelopen jaar met als 
belangrijkste pijlers: 

- fokdag: Het weer bleek opnieuw spelbreker, hittegolf en op zaterdag noodweer, waardoor we 
alsnog binnen de kampioenskeuring moesten afleggen. Dit, omdat de keuringsbaan spek glad werd, 
doordat de grond bikkelhard was, kon deze het water niet zo snel verwerken. 

-feestavond: Gezellige avond met cabaret van “Klun en Knoffelhakke”. Helaas liet de opkomst te 
wensen over en van de muziek werd helaas weinig 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 

  *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, fam. de Wolff, Udo de Haan & Danielle Smit  

Geen ingekomen stukken. 

3. Notulen ALV  maart 2018 

De notulen worden voorgelezen en daarna goedgekeurd. 

Enkele spellingsfouten zullen worden aangepast. 

4. Jaarverslag 

Jaarverslag heeft een ieder kunnen lezen in Op Tal en daarnaast via mail ontvangen. Jaarverslag 
wordt goedgekeurd.  

5. Financieel verslag  
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Veel sponsoren en leden hebben nog niet aan verplichtingen voldaan. Kosten voor de opmaak van 
Op Tal en de fokdagcatalogus zijn fors hoger dan voorheen, omdat deze wordt uitbesteed aan 
Vormeleven.  

Sybren vraagt naar de kosten en opbrengsten van de fokdag. Sjoerd geeft aan dat deze niet specifiek 
zijn uitgesplitst. 

6. verslag kascontrolecommissie  

Kascommissie, bestaande uit Bouwe Dijkstra, Johan De Haan en Germ Bouma 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  

Dhr. Dijkstra is aftredend en wordt bedankt voor zijn diensten. Lolke Hoeksema neemt zijn plaats in. 

8. Vaststellen contributie 

Deze blijft gehandhaafd op 40 Euro. 

9. Bestuursverkiezing 

Dit jaar is Bart Aerts vele jaren trouwe dienst, waarbij de laatste jaren als voorzitter, aftredend en 
niet herkiesbaar. Gelukkig kunnen we tijdens de voorbereiding op de fokdag nog gebruik maken van 
zijn expertise om de banen uit te zetten. Afgelopen periode heeft Coby Kruis al meegelopen in het 
bestuur. Zij wordt nu voorgedragen als nieuw bestuurslid. De vergadering gaat unaniem akkoord. 
Coby stelt zich kort voor. Helga bedankt Bart Aerts voor zijn jaren lange inzet en Petra speldt hem het 
zilveren “Greidhynder” speldje met een gouden randje op als dank. Hierna draagt Bart de 
voorzittershamer over aan Helga Flapper, die hem opvolgt als voorzitter. 

10. Evaluatie fokdag 2018 en bespreking fokdag 2019 

In zijn openingswoord gaf Bart al aan dat het aantal aanmeldingen voor de keuringsrubrieken op 
hetzelfde niveau zat als vorig jaar. Alleen gooide het weer roet in het eten. Extreem hoge 
temperaturen deed ons besluiten om de keuringen te vervroegen en de aansluitend aan de 
rubrieken de kampioenskeuringen te houden. Het middagprogramma en de shows kwamen te 
vervallen. Pavo/Fryso onder het zadel werd in alle vroegte binnen gereden. Uiteindelijk vond door de 
vele regen de kampioenskeuringen voor de ster- en kroonmerries evenals de dagkampioenschappen 
binnen plaats. Pavo/Fryso voor tuigaanleg merries en hengsten/ruinen wordt ook binnen verreden. 
Helaas liet de deelname te wensen over. 

Ondanks alle inspanningen van ieder hadden we te maken met veel afmeldingen. Hier is vanwege de 
extreme warmte door het stamboekkantoor erg coulant mee omgegaan. 

Ook heeft het bestuur nog gekeken naar 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. 



 Pagina 3 van 3 

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 2019: 

Opzet fokdag handhaven. Geen selectiewedstrijd dressuurcompetitie vanwege terugloop in 
deelname en kwaliteit van de terreinen. Wel kijken naar mogelijkheden om dit in een volgend jaar 
wel weer te kunnen organiseren. Sybren geeft aan het jammer te vinden dat we geen 
selectiewedstrijd meer organiseren, omdat er al net veel wedstrijden in het Noorden zijn. Pavo/Fryso 
onder het zadel op de vrijdagochtend en mennen op zondag. Voorbrengen veulens: de stap is bij 
veulens vaak moeilijk te beoordelen. In 2018 is een pilot gestart, waarbij veulens één rondje 
aangelijnd in stap voorgebracht. Daarna wordt de draf los beoordeeld. Dit is positief ontvangen bij de 
jury en wordt in 2019 gehandhaafd. 

11. Winteractiviteiten 

Discussieavond HK was een groot succes. Door de overweldigende opkomst was de kantine van 
Henswoude bijna te klein. 

Een 3-tal dressuurclinics door Laura Zwart staat op het programma. 

Binnen “de 12”ziet men dezelfde tendens, dat leden niet meer warmlopen voor alle georganiseerde 
activiteiten. Idee is om combinaties binnen de fokverenigingen te zoeken, waarbij eigen leden 
voorrang hebben. Hiertoe zal in 2019 een eerste aanzet worden gegeven. Hierdoor hopen we dat we 
in het vervolg geen activiteiten meer hoeven af te gelasten. 

 

12. Wvttk 

Binnen het KFPS is men aan het kijken naar de positie van de fokvereniging binnen de organisatie van 
het KFPS. Hiervoor is een speciale commissie in het leven geroepen, die de structuur van het KFPS 
moet versterken. Op dit moment heeft de fokvereniging geen formele binding met het KFPS. Er 
wordt op dit moment onderzocht hoe de fokverening en de regio te integreren. Hiervoor worden een 
aantal modellen getoetst. Eén van de speerpunten is dat de fokvereniging zijn identiteit behoudt. 
Vanuit de zaal kijkt men hier sceptisch tegenaan. Worden we niet gewoon onderdeel van het KFPS? 
Blijven we nog wel autonoom? KFPS bepaalt nu ook al heel veel. Wat wordt de rol van de ledenraad 
en de regio in de nieuwe situatie? Allemaal legitieme vragen waar nu nog geen antwoord op kan 
worden gegeven. De structuurcommissie is druk bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden 
en we zullen hier volgend jaar zeker op terug komen. 

14. Sluiting 

Bart sluit de vergadering en hierna volgt de indrukwekkende presentatie van Hinke v/d Werf over 
haar avonturen te paard tijdens de Mongol Derby in Mongolië. Een race van duizend kilometer 
binnen 7 dagen over de steppes van Mongolië op Mongoolse paarden.  

 


