
NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 9 maart 2009 GEHOUDEN IN 
DORPSHUIS DE BULT IN TER-IDZARD. AANWEZIG 44 PERSONEN.

Voorzitter Waling Haytema opent de vergadering en heet een ieder van harte 
welkom speciaal onze ereleden Bruggen en Bergsma en namens het 
Stamboek: Marten Pelleboer
Afbericht is gekomen van: Kees Lukkes, Esther van der Kamp, Onno van 
Praag en Age Bijl.
De voorzitter geeft in zijn openingswoord aan dat wij het afgelopen jaar vaak 
een beroep hebben gedaan op vrijwillegers, langs deze weg wil hij een ieder 
bedanken voor zijn of haar inzet.

De notulen worden onveranderd en onder dankzegging goedgekeurd en 
ondertekend.

Mededelingen en ingekomen stukken.
• Finale beoordeling  10 maart in Drachten. In Sonnega hadden wij een 

voorronde. Veel deelname, erg gezellig.
• Finale KFPS-indoor competitie wordt gehouden in Sonnega 14 maart 

a.s.
• Het stamboek praat over het afschaffen van de enter/twenters op de 

Centrale Keuring. Wij zijn van mening dat wij die rubrieken wel blijven 
uitschrijven. Het zijn ook leerzame rubrieken! 

• Data fokdagen en selectiewedstrijd worden bekend gemaakt.

CURSUS KEURINGSKLAAR MAKEN EN VOOBRENGEN 

 Cursus voorbrengen/keuringsklaar maken bestaat eigenlijk uit 2 
begrippen nl. het leren voorbrengen van veulens en paarden van jezelf 
of van iemand anders op de keuring en het keuringsklaar maken wat 
thuis gebeurd vooraf aan de keuring. De aandachtige lezers weten nog 
dat er 3 mogelijkheden waren: 
• keuringsklaar maken 
• voorbrengen 
• Een combinatie van beide zaken, dus van alles een beetje 
Het wordt optie 3, dus een avond keuringsklaar maken en een avond 
voorbrengen. Dit zal plaatsvinden op 6 april en 20 april van 19.30 uur 
tot 22.00 uur bij PTC+ in Oentsjerk en zal verzorgd worden door 
Sjoerd Veenstra, bij de meeste keuringsdeelnemers wel bekend. Sjoerd 
wil graag de 1ste avond paarden toiletteren en hiervoor zijn paarden 
nodig en voor de 2e avond paarden en mensen die willen lopen. Laat 
nog even weten of je je paard mee wilt nemen en op welke avond. 
Blauwhuis 16 mei bij Jelmer Chardon en 30 mei bij Piet Sibma 



 Betalen keuringskosten wanneer paard af wordt gemeld zonder geldige 
dierenartsverklaring. De paarden worden vaak heel gemakkelijke 
afgemeld en daarom gaan we dit seizoen strenger worden betreffende 
het afmelden van paarden. 

 Digitaal aanmelden. Nog wat onzekerheden. Willen wel meewerken als 
ook het middagprogramma erbij kan.

 Is er belangstelling voor een fokstudieclub. Opm: er is ook al een bond 
van merriehouders moet er nu nog een club bij? Het kan juist goed en 
interssant zijn in een kleinere groep van gedachten te wisselen. Er 
melden zich gelijk al enkele leden aan.

 Onze website  is vernieuwd dus neem allemaal eens kijkje op 
www.friesepaardwolvega.nl

Verslag penningmeester: De penningmeester deelt de balans uit en zo kan 
iedereen zien dat we ook dit jaar fors positief resultaat hebben geboekt. Op 
de vraag waarom zo’n hoog positief saldo? Dit is zo gegroeit we leven best 
wel zuinig maar dit jaar was al een terugval te zien in de sponsoren en dat 
kan de komende jaren nog vele malen meer worden. We proberen de 
activiteieten voor de leden zo laag mogelijk te houden en in vergelijk met de 
andere fokverenigingen is onze contributie niet hoog.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor het uiteenzetten van de 
cijfers.

Verslag kascommissie:
De heren Pater en Lukkes hebben de boeken gecontroleerd en in orde 
bevonden. Dhr. Pater vraagt decharge voor penningmeester Paul de Vries.

Jaarverslag secretaris:
De secretaris laat 2008 nog eens in vogelvlucht passeren. Daar er geen op of 
aanmerkingen zijn wordt het onder dankzegging goedgekeurd.

Verkiezingen:
  Nieuw lid kascommissie, aftredend dhr. Lukkes 

Tot nieuw lid in de kascommissie wordt dhr. D. de Vries uit Steggerda
Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: dhr. W. A. Haytema, Oldeholtpade
Kandidaat : dhr. S. J. Keuning, Hemrik
Voorstel: dhr. R.R. Hettinga, Nijeholtpade te benoemen als voorzitter
Aftredend en herkiesbaar: dhr. P. de Vries, Basse

Daar er geen tegenkandiadetn zijn gekomen komt Sjoerd Jan Keuning ons 
bestuur versterken. 



Rein nam het woord en bedankte Waling voor 10 jaar inzet voor onze 
vereniging. Het was zeker niet de makkelijkste tijd. Waling kreeg voor zijn 
verdienste de zilveren verenigingspeld overhandigd door ondergetekende. 
Hierna nam Waling Haytema het woord en vertelde dat de meest intensieve 
en aangrijpende periode van zijn voorzitterschap de tijd rond de 
bestuurscrisis van het KFPS geweest. Talloze vergaderingen en 
overlegsituaties, veel contact met de pers en met alle andere betrokkenen. 
Het was best spannend en eigenlijk ook zeer leerzaam. Voor de invoering van 
de ledenraadstructuur fungeerde het overleg van de 10 fokverenigingen als 
een ledenraad zonder status. Dit was niet eenvoudig maar toch denk ik dat 
de fokverenigingen in die tijd een positieve bijdrage hebben geleverd. Op dit 
moment wordt de inspraak van de leden gewaarborgd via de ledenraad. 
Hoewel dit systeem ook nog niet geheel kinderziektevrij is, heb ik toch het 
idee dat we langzaam maar zeker de goede kant opgaan. Ten tweede ben ik 
vaak benaderd met de vraag of de fokverenigingen niet een soort bond van 
merriehouders en/of fokkers moet zijn. De onlangs opgerichte bond van 
merriehouders zou een concurrent van de fokvereniging zijn en de functie 
hiervan overnemen. Ook hiermee ben ik het duidelijk oneens. De charme van 
de verschillende Friese fokverenigingen in Nederland is namelijk dat deze 
ook een zeer verschillend karakter en bestuur hebben. Dit komt in de 
gezamenlijke vergaderingen dan ook duidelijk naar voren. Overleg over een 
aantal zakelijke punten gaat altijd prima maar consensus over fokkerijzaken 
is maar moeilijk te bereiken. Kortom iedere vereniging is goed voor zijn 
eigen leden maar om een landelijk standpunt vanuit de fokverenigingen 
tevoorschijn te toveren lijkt me bijna onmogelijk. De voorlichtende functie 
van de fokvereniging gaat hiermee zeker ook niet verloren. Het initiatief op 
onze laatste ledenvergadering om een studiegroep te beginnen is daar een 
goed voorbeeld van evenals de jureer avonden van de afgelopen 
winterperiode. Ik wens het bestuur en fokverenigingen alle succes toe in de 
toekomst.

Hierna worden de prijzen en bloemen uitgereikt van de fokdag

Rondvraag:
• Medish inlegvel hoe zit dat?? Paarden geboren voor 2004 moeten een 

aanvulling hebben in hun papoort. Dit kun je opvragen bij het 
Stamboek.

• Keuringskosten in rekening brengen hoe zit dat? Er wordt teveel en te 
snel afgemeld dit gaat het Stamboek landelijk aanpakken door kosten 
in rekening te brengen.

WAT IS DIT?? Dit onderwerp werd verzorgd door twee dierenartsen van 
“Dierenkliniek Wolvega” nl. de heren Pelleboer en Haytema. De heren hadden 
diverse instrumenten uit hun praktijk en bij tuigmakerij van den Bosch 
meegenomen en vertelden daarbij ieder een totaal verschillend verhaal. Het 
was een hilarish onderwerp en beide heren haalden het onderste uit de kan. 



Als je met laarsaantrekkers komt en je hangt een verhaal op over 
baarmoederhaken….nou dan weet je wel genoeg.

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:


