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2010 is weer even aan de gang en we weten allemaal wat “winter” is. De winter 
lijkt geloof ik met de laatste stuiptrekking aan de gang en  hopen dat het voorjaar 
niet te lang op zich laat wachten want de eerste veulentjes zijn al geboren.
De hengstenkeuring werd ook de dupe van slecht weer wat erg jammer is want er 
waren beduidend minder mensen. 
De jonge Uldrik zorgde voor een grote verrassing door het kampioenschap op te 
eisen! 
Familie Otter en familie Boek hebben een product door naar Ermelo. Veel succes!

De studieclub heeft hun debuut er op zitten en dat was een heel geslaagde avond 
met veel mensen. We hopen voor jullie dat deze trend zich door zet.
Jong KFPS is een groep met jonge enthousiaste liefhebbers van ons Friese 
Paard. Wendy van der Veen uit Rottevalle is het aanspreekpunt voor onze 
vereniging. Jong KFPS hebben hun nieuwjaarsborrel gegeven in de Manege in 
Sonnega tijdens de beoordelingswedstrijd van onze vereniging. Dit was een druk 
bezochte avond met 25 deelnemers, veel bezoekers en Erwin Pruim uit Eext werd 
de grote winnaar! Met de juryleden is afgesproken dat we volgend jaar een avond 
gaan lineair scoren. Iedereen die paarden beschikbaar hebben gesteld heel 
hartelijk dank. Zowel de studieclub als Jong KFPS zullen op de jaarvergadering 
aanwezig zijn en het e.e.a. vertellen over hun plannen.

13 maart staat de grote finale van de KFPS indoorcompetitie gepland in de 
manege in Sonnega. Voor het eerst in de geschiedenis van deze competitie is er 
s’avonds een wedstrijd voor de hogere klassen en wordt deze dag afgesloten met 
de kür op muziek. Iedereen is van harte welkom.

De jaarvergadering staat gepland op 9 maart a.s. Wij hopen op een grote opkomst 
want het is zeker de moeite waard. Zie agenda achterzijde.  

De voorbereidingen voor de zomeractiviteiten zijn alweer in volle gang. We zullen 
u natuurlijk op de hoogte houden. 



Secr: 0527-231264/06-38668787

Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening en vaststellen agenda

2. Notulen vorige vergadering

3. Mededelingen / ingekomen stukken  (punt 7 van de agenda)
Jong KFPS
Studieclub       
  

4. Jaarverslag penningmeester

5. Verslag kascommissie (dhr. G. Pater/ dhr. D. de Vries)

6. Jaarverslag secretaris

7. Kostenbesparing en upgrading fokdag

8. Verkiezingen:
A. Bestuursverkiezing.
B. Nieuw lid kascommissie, aftredend  de heren Pater en de Vries

A. Aftredend en niet herkiesbaar: dhr. P. de Vries, Basse
Kandidaat : dhr. D. de Vries, Steggerda
Tegenkandidaten voor deze functie dienen d.m.v. een voordracht 
Van tenminste 10 leden, vergezeld van een schriftelijke bereid-
verklaring minimaal 3 dagen voor de vergadering op het
secretariaat zijn aangemeld.

9. Prijzen fokdag

10. Rondvraag

11. Ons lid Jan van Weperen uit Oosterwolde zal op deze avond een inleiding verzorgen met 
als onderwerp:
Een beetje paard, een beetje koe en veel China.

UITNODIGING VOOR DE  JAARVERGADERING OP
9 maart 2010 IN DORPSHUIS DE BULT TE TER IDZARD



Sluiting


