
Notulen Algemene Ledenvergadering                  
Fokvereniging ‘It Fryske Hynder’, 15 maart 2019 
 
 
Afwezig met kennisgeving: Onze ereleden Henk Dijkstra en de heer Jorritsma. Daarnaast Ferry Wolfswinkel, Sabien 
Zwaga, Ids Hellinga, Harrie Draaier, Marjolein Samplonius, Anne de Boer, Grytsje van der Zee- Van der Wal, Johan en 
Sigried Veldmeijer, Tjitze Bouma, Gerben de Vries en Jelte Eppinga.  
 
Opening:  
Voorzitter Roelof Bos opent de vergadering en heet iedereen welkom op ons inmiddels meer dan vertrouwde plekje 
in de Freonskip in Blauhûs. De vergadering start een kwartiertje later dan gepland, maar dan is ook het laatste 
tafeltje vooraan bezet. Een geweldige opkomst dus.  Een bijzonder welkom voor ons erelid Frans Smit. 
 
Notulen van de ALV van 2018. Deze zijn gepubliceerd in het Meidielingsblêd van juli 2018 en verder liggen er op de 
tafels enkele exemplaren. Hierover zijn geen opmerkingen. De notulen worden hiermee vastgesteld.  
 
Mededelingen:  
Komende Hengstenshows 2019: 
- Sint Nyk, 16 maart 
- Stal de Mersken, Siegerswoude, 23 maart 
- Van Manen, Ede, 29 maart 
- De Nieuwe Heuvel, Lunteren, 22 april  
- Harich, Gaasterland, 6 april  
- Bosma, Kollumerzwaag, 27 april  
- Verder geen ingekomen stukken 
 
Financieel verslag penningmeester: 
Dit is het eerste jaar van onze nieuwe penningmeester Tineke de Haan. Ze kan gelijk meededelen dat er een kleine 
groei zit in het aantal leden. Per 31-12-2018 staat de teller op 399. Dit is het niveau van 2015. 
 
De inkomsten: Naast de contributie zijn er ook de opbrengsten van de sponsoring van de fokdagen en de adverten-
ties in het Meidielingsblêd. Het inkomsten niveau is gelijk aan de voorgaande 3 jaren. Nieuw is de Rabobank spon-
soractie, deze heeft € 170,- opgebracht doordat er 34 leden op onze Fokferiening gestemd hebben. Volgend jaar 
willen we weer aan deze actie meedoen.  
 
De uitgaven; de Fokdei is onze grootste kostenpost. Een nieuwe kostenpost is de dressuurclinic. Het jaar 2018 wordt 
afgesloten met een positief resultaat van € 4.000,-. De voorzitter komt met een korte toelichting over de gezonde 
financiële situatie.  
 
De kascommissie: 
De kascommissie, bestaande uit Jacobine Mulckhuyse en Siebren de Vries, heeft de controle van 2018 uitgevoerd en  
de cijfers goedgekeurd. Jacobine geeft een korte toelichting: “Op de cent precies. De rekenmeesters van ons kabinet 
in Den Haag kunnen hier een mooi voorbeeld aan nemen”. De heer Hessel Bouma merkt op dat er niet meer dan € 
12.000,- aan saldo moet zijn, anders lopen we kans op een afdracht aan de belastingdienst. De voorzitter geeft aan 
dat het onze aandacht heeft. Een beetje reserve moet er wel zijn, omdat er altijd kans is op onvoorziene kosten van 
de Fokdagen. We zijn afhankelijk van het weer en dat kan de nodige kosten met zich meebrengen. Denk aan de 
bodem in Blauhûs. Voor dit soort kosten kunnen we voorzieningen aanbrengen. Er komen verder geen vragen uit de 
zaal. De zaal gaat akkoord met de boeken van 2018.  
Dit jaar neemt Siebren de Vries afscheid van de kascommissie. Hij wordt bedankt voor zijn bijdrage en ontvangt 
bloemen van Roelof. Herman Bos neemt zijn plek het komende jaar in, reserve is Henk Ebbinge. 
 
De begroting van 2019 
Uit de begroting van 2018 blijkt dat de sponsoring en de advertenties meer geld hebben opgeleverd. In de begroting 
van 2019 gaan we ervan uit dat de inkomsten van de sponsoring en de advertenties op hetzelfde niveau blijven als 
die van 2018. Voor de uitgaven trekken we iets meer geld uit voor de bodem van onze Fokdag in Blauhus.  
Jan Wietse de Boer vraagt zicht af waarom de vergaderkosten zijn verdubbeld. Tineke legt uit dat de werkelijke kos-
ten al een aantal jaren niet in de pas lopen met de begroting. Daarom is deze post aangepast van € 500 naar € 900. 



Verder zijn er geen vragen en opmerkingen. De voorzitter bedankt onze nieuwe penningmeester Tineke de Haan en 
merkt op dat we het komende jaar met veel vertrouwen tegemoet zien.  
 
Jaarverslag 2018: 
Deze is opgenomen in het meidielingsblêd van maart 2019. Aan de hand van een PowerPoint presentatie doet Joke 
verslag van het succesvolle jaar 2018.  
Familie Jelle Bouma wordt in het zonnetje gezet door de voorzitter vanwege het verkrijgen van een goedgekeurde 
dekhengst, Wardy 509, welke nu mede-eigendom is van Hendrik Eppinga.  
De hengst Teun 50; daar willen we toch even bij stil staan. Hans de Vries en Tjalling de Boer zijn samen dit avontuur 
begonnen. Helaas heeft Hans de goedkeuring van deze hengst zelf niet meer mogen meemaken. We willen Tjalling 
toch in het zonnetje zetten, ook omdat hij nauw bij onze fokvereniging betrokken is.  
Hindrik Kuiper is fokker van het jaar geworden. Wederom een fokker afkomstig uit onze Fokferiening die deze titel 
behaalt. Kenmerkend voor Hindrik: Zijn enthousiasme, zijn zakelijkheid, zijn sociale vaardigheden en het stukje 
gezelligheid dat hij met zich meebrengt. Onze voorzitter heeft veel bewondering voor hoe hij vanuit zijn hobby en 
met lef deze titel heeft binnengehaald.  
Jurre 495 is voor de 3e keer Algemeen Kampioen van de Hengstenkeuring geworden. Het duo Jelmer Chardon en 
Henk Deinum wordt ook in het zonnetje gezet. Henk, troste fokker van een geweldig goed paard en Jelmer, 
verantwoordelijk voor het goede management rond deze hengst. Ze krijgen uit handen van onze voorzitter een 
“passend” cadeau.  
 
Bestuurszaken & Commissies: 
Bestuur:  
Joke Heida heeft er 5 jaren bestuur op zitten en stelt zich voor een nieuwe periode beschikbaar. Ze wordt door de 
voorzitter bedankt. 
Contactcommissie: 
Dit jaar geen wisselingen, maar we hebben ervoor gekozen om de contactcommissie te versterken met:  
Jelte Eppinga 
Grytsje van der Zee-Van der Wal 
Janneke Hoekstra-Bootsma.  
It Meidielingsblêd: 
De redactie wordt door de voorzitter in het zonnetje gezet. Iedere keer weten ze er weer een geweldig blad van te 
maken.  
 
De Fokdagen: 
In 2019 vinden onze fokdagen plaats op 22 en 24 augustus.  
Ook het afgelopen jaar hebben we een aantal zaken geëvalueerd met zowel de Merke- als de Contactcommissie. Er 
worden altijd wel een paar kleine punten aan het licht gebracht.  
Het grootste punt dat we toch wel willen benoemen, is de ondergrond. We willen goede banen, zodat het paard zich 
goed kan laten zien. Hoe, dat hebben we nog niet helder. Dat hangt vooral af van de omstandigheden in aanloop 
naar de fokdagen. Mochten er ideeën zijn, dan staan wij hier altijd open voor.  
Pieter Okkema vraagt waar wij aan denken. Roelof geeft aan dat we hierin afhankelijk zijn van wat het weer in de 
periode voor de keuring gaat doen. Scheuren in de keuringsbaan zouden gevuld kunnen worden met zand, maar 
misschien is het natmaken van de banen dit jaar ook wel voldoende. 
Jaap Boersma vraagt of dit punt ook besproken is in De Twaalf (gezamenlijk overleg van alle fokverenigingen). Roelof 
was bij dit overleg aanwezig.  Vanuit de inspectie heeft een zandbaan de voorkeur, maar ze gaan hier verder niet in 
sturen. Er is afgesproken dat het bij de fokvereniging zelf ligt om hier invulling aan te geven.  
Een tweede punt: Wij willen de totale afsluiting van de fokdagen bij het veld houden met een feestelijk tintje.  
Enkele leden willen graag een leuk feest koppelen aan de fokdagen. In overleg met de contact- en MerkeCommissie 
zal bekeken worden hoe we hier verder invulling aan kunnen geven.  
 
KFPS – fokkerijzaken: 
Er zijn 2 punten:  
Het Meerjarenbeleidsplan.  
Het vertrek van Jacques Verkerk (Manager keuring en opleiding).  
 
Met de komst van Jacques Verkerk in 2018 zou het kader verder versterkt worden. Begin 2019 is Jacques echter 
weer vertrokken. De voorzitter leest een toelichting voor die afkomstig is van het KFPS-bestuur. Er zou onvoldoende 



chemie zijn. Na het eerste halfjaar heeft er een evaluatie plaatsgevonden waaruit blijkt dat de samenwerking 
moeizaam verliep. Dit door gebrek aan wederzijds begrip, acceptatie, waardering en door een verschil van inzicht. 
Men zat niet op één lijn en hierdoor heeft Jacques zijn vertrek aangekondigd. Tijdens de regiovergadering zal verder 
gesproken worden over het versterken van het kader en hoe hier verder invulling aan gegeven moet worden. 
 
Het Meerjarenbeleidsplan: Om dit te maken wordt er een rondje land gemaakt om met de leden in gesprek te gaan, 
o.a. op 27 maart in Drachten. Punten die onder meer aan bod zullen komen: 
Past het huidige Fokdoel nog? 
Hoe ziet de hengstenkeuring er in de toekomst uit?  
De positie van de Fokvereniging, verbinding verbeteren. Identiteit en autonomiteit.  
De matrix, hoe gaan we hier mee om? 
Cultuur, welke kernwaarden? 
Het kader zelf, hoe wordt deze in de toekomst verder versterkt? 
 
De voorzitter verzoekt de leden die mee willen praten over het KFPS-beleid, naar de regiovergadering te komen.  
 
Rondvraag: 
Jannie Bosma wil graag zien wie de eigenaren zijn van hun fokproducten. Dit heeft te maken met de privacywet. 
Janny haar voorstel is om de leden te vragen of de fokker toestemming  kan krijgen deze gegevens in te zien. Roelof 
neemt dit mee naar het KFPS.  
De heer T. Bouma wil graag meer duidelijkheid wat betreft de fokmerries, en dan met name de hengstenmoeders. 
De eigenschappen (o.a. karakter) van deze paarden moeten beter in kaart worden gebracht.  
Verder wil de heer T. Bouma graag dat de hengsteninspectie niet ieder jaar door dezelfde persoon uitgevoerd wordt, 
maar dat de inspectieleden onderling rouleren. 
Jelle van der Weijde: Sportpredicaat wordt niet meegenomen in het preferentschap en een (slechte) IBOP wel. De 
fokkerijraad is ermee bezig om dit op te pakken. Willem de Boer geeft als toelichting dat de fokkerijraad hier nog 
niet over uit is. Het advies van de voorzitter is om dit mee te nemen naar de regio.  
 
Spreker Tineke de Haan, van EqueLife paardenartsen  
Na het officiële programma gaf Tineke de Haan van EquiLife een zeer boeiende en interessante presentatie over de 
vruchtbaarheid en mogelijkheden van embryo’s bij paarden. 


