
NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 5 maart 2008 GEHOUDEN IN 
DORPSHUIS DE BULT IN TER-IDZARD. AANWEZIG 61 PERSONEN.

Voorzitter Waling Haytema opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom speciaal 
onze ereleden die allemaal aanwezig zijn. 
Afbericht is gekomen van: de Hemrikerhof, Watte Bruinsma en bestuurslid Rein Hettinga.
De voorzitter staat stil bij het onlangs overlijden van Klaas Lantinga (jarenlang was hij 
parkeerwacht en ringmeester) en ons lid Jan Jansen. De families wordt veel sterkte 
toegewenst.

De notulen worden onveranderd en onder dankzegging goedgekeurd en ondertekend.

Mededelingen en ingekomen stukken.
• Weststellingwerfse paardendag op 22 juni. Dit wordt een groot paardenevenement in 

en om de drafbaan in Wolvega. Alle betrokken verenigingen worden geacht iets op die 
dag te verzorgen. Het lijkt erg groot opgezet en we wachten nader bericht af. 

• Contributie blijft ongewijzigd.
• Data fokdagen en selectiewedstrijd worden bekend gemaakt.
• Beoordelingscompetitie. Het stamboek heeft een competitie uitgeschreven onder de 

fokverenigingen. Het is een leuk initiatief en wij hadden een heel goede opkomst in 
Sonnega.

• Voorts doet de voorzitter en beroep op de leden om toch vooral met de enters/twenters 
naar de fokdag te komen. Deze rubrieken zijn matig bezet. 

Verslag penningmeester: De penningmeester deelt de balans uit en zo kan iedereen zien dat 
we ook dit jaar een positief resultaat hebben geboekt.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor het uiteenzetten van de cijfers.

Verslag kascommissie:
De heren Martens en Lukkes hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Martens 
maakt de opmerking dat het bestuur weloverwogen met het geld omgaat en vraagt decharge 
voor penningmeester Paul de Vries.

Jaarverslag secretaris:
De secretaris laat 2007 nog eens in vogelvlucht passeren. Daar er geen op of aanmerkingen 
zijn wordt het onder dankzegging goedgekeurd.

Verkiezingen:
• Tot nieuw lid in de kascommissie wordt Dhr. Geert Pater gekozen en Dhr. Martens 

wordt bedankt voor zijn inzet en tijd welke hij erin heeft gestoken
• Bestuursverkiezing: mevr. Afke Wever –de Vries is aftredend en herkiesbaar. 

Mevrouw wever heeft te kennen gegeven om nog een periode deel uit te maken van 
ons bestuur. Daar er geen tegenkandidaten zijn wordt zij onder applaus opnieuw 
benoemd in het bestuur.



Stamboekaangelegenheden:

Marten Pelleboer verteld ons dat er een schema is opgesteld over het aftreden van de bestuur 
en ledenraadsleden. 
Het stamboek wil; graag een extra keuring voor zogende merries later in het seizoen vlak voor 
de Centrale Keuring. Hierover wordt gediscuseerd en men is van mening dat dit niet door 
moet gaan. De 4 jaar en oudere stermerries zijn juist de mooie rubrieken op de fokdagen en nu 
gaat hier een terugloop in komen. Sommige merries hebben een veulen aan de voet dat komt 
dan ook niet op de keuring. De vergadering vindt dat dit niet door moet gaan een oplossing 
kan zijn dat je rubrieken zogende en niet zogende merries krijgt. 

WB-stables. De samenwerking is naar ieders tevredenheid ook blijft er hier en daar wat 
gemopper.

Hierna worden de prijzen en bloemen uitgereikt van de fokdag

Rondvraag:
Rianne Sibma: hoe zit het met de hengstencompetitie
De hengstencompetitie gaat dit jaar van start. De verhoudingen met de hengstenhouders 
verliepen wat stroef maar het gaat steeds beter. Tijdens de Centrale Keuring is de eerste 
wedstrijd en de finale is tijdens de hengstenkeuring 2009. Er zijn twee disciplines n.l. tuigen 
en dressuur.
Dielemans vraagt: is het wel nodig twee disciplines. Dit is een brandende vraag waarin lang 
alle hengstenhouders niet in mee gaan. De tijd zal het leren.
Rianne Sibma vraagt: Hoe staan de hengstenhouders tegenover de finale tijdens de 
hengstenkeuring. Volgens Pelleboer zijn de hengstenhouders enthousiast. 

Na de pauze vertelt Jacques Poppen over het vertrouwen in ons Friese Paard. Jack verteld ons 
van zijn handicap en dat zijn passie voor snelle auto’s over is gegaan in snelle Friese paarden. 
Hij rijdt samengestelde wedstrijden met de merrie Nienke in de klasse 4. Op boeiende wijze 
verteld hij zijn levensloop en wat hij allemaal doet met zijn mooie Friezen. 
De voorzitter bedankt Jack voor zijn heldere uiteenzetting en tomeloze energie en wenst hem 
en zijn vrouw Eva alle goeds toe komend seizoen
Het zal u allen niet ontgaan zijn dat Jack dit jaar wereldkampioen is geworden.

Zo kwam er een einde aan deze vergadering en voorzitter Haytema bedankt een ieder voor 
zijn of haar inbreng en wenst ons allemaal wel thuis.

Voorzitter:        Secretaris:


