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CONTACTPERSONEN
Voorzitter
Dik Brummel
Tongerenseweg Zuid 215
8162 SC Epe
06-13093640
voorzitterfrieschepaardmn@gmail.com
Penningmeester & Ledenadministratie
Bianca Bolognese
Marie Curielaan 65
1341 BA Almere
06-52569691
penningmeesterfrieschepaardmn@
gmail.com
Secretariaat
secretariaatfrieschepaardmn@gmail.com
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Activiteitencommissie
Christel Hendriksen
Bovenbuurtweg 48
6721 MN Bennekom
06-21120665
Mail activiteiten:
activiteitenfrieschepaardmn@gmail.com
Afmelden lidmaatschap:
Afmelden van lidmaatschap dient u per post
of per e-mail te doen bij onze penningmeester Bianca Bolognese.
hetfrieschepaardmn

Voorwoord
Beste leden,
De ledenvergadering staat weer voor de deur, dat wil zeggen dat wij terugblikken op 2018
en natuurlijk vooruit zullen kijken naar wat 2019 ons als fokvereniging gaat brengen.
In 2018 hebben wij een hele mooie fokdag gehad. Echter op een heel andere locatie
namelijk bij het K.N.H.S te Ermelo. Helaas konden wij afgelopen jaar door omstandigheden
niet terecht bij familie G. van den Hoorn te Kootwijk. Wij hebben prachtige rubrieken
voorbij zien komen waaraan mooie paarden met veel kwaliteit hebben deelgenomen.
Paarden die op de Centrale Keuring hun visitekaartje af hebben weten te geven. Het aantal
deelnemende paarden blijft voor ons wel zorgelijk. De fokdag wordt voor de fokvereniging
te kostbaar als het aantal deelnemers af blijft nemen. Het zou gewenst en fijn zijn als er
zoveel mogelijk leden wel met één of meerdere paarden naar de fokdag willen komen naar
alle waarschijnlijkheid weer bij de familie van den Hoorn in Kootwijk.
Dit jaar waren de driejarige merries weer van een goede kwaliteit. Ook van de tweede
premie merries en derde premie stamboekmerries was de kwaliteit van een hoog niveau.
2018 bleek uiteindelijk een uniek jaar te zijn vanwege de kwaliteit van de driejarige
merries. De jury was dan ook zeer tevreden. Ook de veulens, de jeugd en de oudere
merries waren van een goede kwaliteit en daar zijn wij, als fokvereniging, erg trots op.
Het was een dag om met plezier op terug te kijken, waar we ook vele positieve reacties
hebben mogen ontvangen. Onze hartelijke dank daarvoor. Wij vinden het wel jammer dat
de gebruiksrubrieken zoals Bestgaand en de Tuigrubriek, steeds minder deelname krijgen.
Animo voor de Pavo Fryso Dressuuraanleg is er daarentegen wel voldoende, en hier is dan
ook weer veel kwaliteit bij de paarden en ruiters aanwezig.
2018 was een jaar waarin we wederom mensen moeilijk enthousiast wisten te krijgen voor
activiteiten binnen onze fokvereniging, wat ons zeer betreurt. Onze vereniging steunt
volledig op de vrijwillige bijdrage van onze leden. Wij kunnen uw hulp goed gebruiken
als vrijwilliger, maar ook voor onder andere de beschikbare functies binnen het bestuur.
Wij doen hier dan ook nogmaals een oproep aan jullie, leden, om ons te komen helpen/
versterken met onder andere het organiseren en besturen van de vereniging en het helpen
met de voorbereiding voor de fokdag en op de fokdag zelf. Neem bij interesse contact met
één van ons op!
Binnen onze vereniging staan een aantal vacatures open: voorzitter en secretaresse. Het
bestuur heeft nu een minimale bezetting dus zijn wij met enige spoed opzoek naar nieuwe
bestuursleden. Dit onderwerp zullen wij dan ook bespreken op de komende vergadering,
alsook hoe wij verder zullen gaan als Fokvereniging Het Friesche Paard Midden-Nederland.
Wij hopen dat jullie, leden, met ons mee willen denken hoe wij onze fokvereniging op een
gezonde, goede en leuke manier voort kunnen blijven zetten, zodat wij met veel plezier
nog vele jaren door kunnen blijven gaan. Het zou zonde zijn als deze mooie vereniging
opgeheven zou moeten worden.
Wij zien u allen, en eventueel andere geïnteresseerden, graag tegemoet op de algemene
ledenvergadering op 21 maart 2019 met hopelijk nieuwe frisse ideeën waar onze
fokvereniging mee gesteund wordt.
Met vriendelijke groet namens het bestuur van de Fokvereniging
Dik Brummel
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Mededelingen van het secretariaat
Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering van
fokvereniging Het Friesche Paard MiddenNederland vindt plaats op donderdag 21
maart 2019. We zijn dit jaar welkom bij Stal
van Meikade in Lunteren. Naast natuurlijk
de jaarlijks terugkerende vaste onderwerpen van onze ALV hebben we een leuk
aanvullend programma over fokdoel en het
beoordelen van veulens. Zie ook verderop
in deze nieuwsbrief de uitnodiging en de
agenda voor deze ALV. We hopen velen van
u daar te zien!
Voor de meest actuele nieuwtjes verwijzen
wij u graag door naar facebook:
www.facebook.com/hetfrieschepaardmn.
We zien gelukkig dat veel van onze leden
dit informatie medium inmiddels hebben
gevonden.
Digitale Nieuws(brief)
We willen dit jaar ook graag doorpakken
op onze digitale informatievoorziening.
Ook de Nieuwsbrieven zouden we graag
in de toekomst digitaal verspreiden. Alleen
helaas ontbreken daarvoor nog veel van de
e-mailadressen. Mocht u deze nieuwsbrief
niet in uw e-mail hebben ontvangen voor
de ALV op 21 maart, dan betekent dat, dat
wij niet uw juiste e-mail adres in onze administratie hebben.
Wij verzoeken u dan uw actuele e-mailadres
door te geven aan onze penningmeester:
penningmeesterfrieschepaardmn@gmail.

com. Op deze manier kunnen we er met
elkaar voor zorgen dat de Nieuwsbrief in de
toekomst meerdere keren per jaar verstuurd
kan worden en ook voor kortere berichten
gebruikt kan worden. Dit is goedkoper en
zo kunnen we elkaar ook sneller bereiken.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
13 juli Fokdag Friesche Paard MiddenNederland 46 jaar
Na onze uitwijk vorig jaar qua locatie voor
onze fokdag, naar Ermelo hopen we dit jaar
weer terecht te kunnen bij onze oude vertrouwde locatie: paardensportcentrum Gert
van den Hoorn in Kootwijk. Zoals het er nu
naar uitziet, gaat dit lukken!
We hadden vorig jaar zoals gewoonlijk weer
een mooie fokdag met prachtige Friese
paarden en hun veulens. Ook de Pavo Fryso
rubrieken voor jonge paarden met dressuuren tuigaanleg ontbraken niet. De uitslagen
van de fokdag zijn destijds gepubliceerd in
de Phryso en op de KFPS website.
Helaas moeten we wel constateren dat we
weer iets minder paarden mochten ontvangen als het jaar ervoor. Het waren in totaal
120 aanmeldingen (en 35 voor de Pavo
Fryso rubrieken). We hopen dat dit er niet
minder worden aangezien de fokdag anders
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wel een dure aangelegenheid gaat worden
om één en ander te organiseren. Hierover
meer op de algemene ledenvergadering.
U kunt uw paard of paarden digitaal rechtstreeks voor de keuringen aanmelden via
www.kfps.nl onder het kopje Keuringen.
Mocht u toch liever het inschrijfformulier
willen gebruiken, stuur deze dan ingevuld
en ingescand vóór 11 juni 2019 naar:
secretariaatfrieschepaardmn@gmail.com.
Het stamboek zal de inschrijvingen op haar
website verwerken. Houd na inschrijving
dus zelf even de website van het stamboek
in de gaten en controleer of uw paard correct is ingeschreven.
Fokdagcatalogus via de post
Ook in 2018 is het wederom fout gegaan
bij de bezorging van de fokdagcatalogus.
Veel leden kregen de catalogus pas na onze
fokdag wat uiteraard niet de bedoeling
is. Wij hadden deze ruimschoots op tijd
aangeleverd. We hebben hierover klachten
ingediend bij PostNL en het ministerie van
Economische Zaken omdat een adequate
reactie van PostNL uit bleef. Wij hebben op
onze klacht als reactie gehad, dat het kan
gebeuren dat post niet conform de gestelde termijn wordt aangeleverd. En omdat
fokdag catalogi niet verzekerd worden
verzonden, bestaat er helaas geen recht op
schadevergoeding.
Wij doen onze uiterste best om te voorkomen dat het dit jaar fout gaat. We zullen
voor de verzending van de partijenpost
contact opnemen met PostNL om de verzending traceerbaar te kunnen verzenden
en op tijd bij onze leden te laten komen.
Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)
In navolging van de vorig jaar aangescherpte privacy wetgeving tot slot nog even het
proces voor u op een rij.
Wij slaan uw persoonsgegevens als naam,
adres, woonplaats, telefoonnummer,
e-mailadres en bankrekeningnummer (in

geval van incasso) om een juiste ledenlijst
en ledenadministratie te hebben. U heeft
te allen tijde recht op inzage, correctie en
het laten verwijderen van uw gegevens.
Wij delen de gegevens niet met derden
behalve in het kader van de verzending van
de Nieuwsbrieven en Fokdagcatalogi waar
wij de adressen dan doorgeven aan het
bedrijf waar wij de verzending aan hebben
uitbesteed. Mocht u vragen hebben over dit
onderwerp, schroom dan niet:
penningmeesterfrieschepaardmn@gmail.
com.
Opzeggingen
Wij verzoeken leden die geen lid meer
willen zijn van onze vereniging dit altijd
schriftelijk kenbaar te maken bij de penningmeester: penningmeesterfrieschepaardmn@
gmail.com.
We constateren namelijk dat veel leden denken dat opzegging bij het KFPS automatisch
betekent dat de fokvereniging dit ook door
krijgt. Dit is echter niet het geval.
Advertentiemogelijkheden op de
website en/of in de fokdagcatalogus
Tot slot: mocht u geïnteresseerd zijn in een
advertentie op onze website in de vorm
van een banner en/of een advertentie in de
fokdagcatalogus, neem dan contact met
ons op zodat we u kunnen informeren over
de mogelijkheden. Dit kan al vanaf € 50,-.
Meer informatie? Bel of mail ons via
secretariaatfrieschepaardmn@gmail.com
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Uitnodiging algemene ledenvergadering 2019
Graag nodigen wij alle leden uit voor onze
algemene ledenvergadering op donderdag
21 maart 2019.

Graag ontvangen wij een bericht van u,
mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om de vergadering bij te wonen.

De vergadering zal dit keer worden gehouden bij Stal van de Meikade, Meulunterseweg 92, 6741 HP Lunteren. Vanaf 19.30
uur staat de koffie (of thee) voor u klaar en
omstreeks 20.00 uur willen we de vergadering beginnen.

AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag algemene ledenvergadering
maart 2018
4. Verslag secretariaat over 2018
5. Verslag van de penningmeester
over 2018
6. Verslag van de kascontrole
commissie 2018
7. Benoemen kascontrole commissie 2019
8. Begroting 2019
9. Vaststellen contributie 2019
10. Activiteiten 2019
11. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet verkiesbaar:
Dik Brummel - voorzitter
Hanneke van Ingen - secretaris
12. Rondvraag
13. Sluiting / pauze
14. Presentatie

Na het officiële deel van de algemene
ledenvergadering kunnen we jullie met
trots aankondigen dat we Louise Hompe
(inspectie KFPS) bereid hebben gevonden
ons iets meer te vertellen over het fokdoel
in relatie tot de specifieke aspecten bij het
beoordelen van onze veulens. En met een
beetje geluk kunnen we daar dan ook nog
wat sprankelende live voorbeelden van
laten zien. Wij hebben er zin in en verwachten een hele leuke en boeiende avond
samen met jullie.
De avond duurt tot ongeveer 22.30 uur.
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Verslag algemene ledenvergadering
22 maart 2018
Locatie: De Nieuwe Heuvel te Lunteren
Afmeldingen: Dhr. Niesink, Willem Lokhorst, Gerarda van Harten en Piet Verweij.
Aanwezig (naast bestuur): Andries Zandee,
Willem van Eck, Sander Putman, Martin
Tanck, Joh. v.d. Linden, Corné Veldjesgraaf,
Gerrie Slemmer-Hardeman, Henk Jan v.d.
Bijl, Ton en Ria de Jong, Christel en Martijn
Hendriksen en Bert Driessen
1. Opening
Een speciaal welkom voor Ria de Jong.
We hebben vandaag een leuk aanvullend
programma met Horse Rescue Team. Aansluitend aan het officiële gedeelte van onze
ALV hebben wij Harko Kwakernaat bereid
gevonden ons het één en ander te vertellen en te leren over alles wat je nooit zou
moeten ‘willen’ gebruiken, maar wat wel
essentieel is om te weten in geval van een
noodsituatie en paarden... Zie voor meer
informatie ook hun website
(www.rhft.nl). Het belooft een interessante
en leerzame avond te worden.
Het was een bijzonder jaar het afgelopen
jaar! De Hengstenkeuring 2018 was al ver
voor het evenement uitverkocht. En ook
de Stormruiters lijkt alle verwachtingen
te overtreffen wat van tevoren niet echt
ingeschat leek te zijn. Extra voorstellingen
waren ook al snel uitverkocht. In totaal zullen er zo’n 21 voorstellingen gegeven gaan
worden!
2. Mededelingen
Tijdens de regiovergadering zal er een
verkiezing plaatsvinden voor de Ledenraad
aangezien er 2 leden namens Midden
Nederland aftredend zijn: Andries Zandee
(4 jaar vertrouwenscommissie en 3 jaar
voorzitter) gaat er na 8 jaar uit en Martin

Eikelenstam.
Eventueel geïnteresseerden kunnen zich
hiervoor aanmelden via het secretariaat:
secretariaatfrieschepaardmn@gmail.com.
Sander Putman heeft zich daar al voor
aangemeld.
Het is belangrijk dat de grootste regio van
Nederland wel goed vertegenwoordigd
blijft. Inbreng is belangrijk.
De stamboekkeuringen verhuizen naar
Nunspeet. Nunspeet wordt de nieuwe
locatie.
3. Verslag Algemene Ledenvergadering
2017
Geen opmerkingen
4. Verslag Mededelingen Secretariaat
2017
• Digitale nieuwsbrief: pas 2 keer geweest, wel naar toe werken dat we
meer e-mailadressen binnen krijgen
door leden te bellen of via een brief te
benaderen. Nu hebben we nog slechts
1/3 van de e-mail adressen. Via e-mail
zou er meerdere malen per jaar een
Nieuwsbrief kunnen verschijnen. Dit is
goedkoper en schakelt ook sneller.
• Inschrijvingen worden steeds meer digitaal gedaan zowel voor de keuringen
als voor Pavo Fryso selectie
• Voor verzending van de fokdagcatalogus wordt Post NL gebruikt. Vorig jaar
waren er dozen in de post kwijt geraakt
waardoor er een tekort aan catalogi
was op de fokdag zelf. Dit jaar zal dat
hopelijk niet het geval zijn. Er is een
klacht ingediend bij Post NL.
5. Verslag van de penningmeester 2017
De balans- en exploitatierekening worden
door onze penningmeester toegelicht. Een
gedetailleerd overzicht hiervan is op te
vragen bij onze penningmeester.
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Er waren in 2017 een aantal incidentele/
eenmalige kosten waaronder:
• Door postincident: extra laten drukken van fokdagcatalogussen en extra
prijzendeken
• Ontwikkeling nieuwe website (na goedkeuring ALV 2017)
• De aanschaf van de hoofdstelnummers
(na goedkeuring ALV 2017)
• Aanschaf nieuwe partytenten voor
fokdag (t.b.v. jury)
Kortom, er is iets ingeteerd op het eigen
vermogen met een bedrag van €1409,74
(Exploitatieresultaat 2017). Grootste kostenpost is en blijft de fokdag zelf. Maar dit
is tevens ons grootste evenement.
6. Verslag Kascontrole commissie 2017
Corné Veldjesgraaf en Henk Jan v.d Bijl
hebben de kascontrole gedaan en akkoord
bevonden. Er wordt decharge verleend aan
de penningmeester Bianca Bolognese.
Henk Jan v.d. Bijl wordt bedankt voor zijn
inzet de afgelopen 2 jaar in de kascontrolecommissie.

7. Benoemen kascontrolecommissie
2018
Kascontrole commissie 2018: Gerard
Lokhorst en Corné Veldjesgraaf. Reserve
Martin Tanck.
8. Begroting 2018
De begroting wordt door de penningmeester toegelicht en goedgekeurd.
In de begroting is uitgegaan van de structurele kosten die in 2017 gerealiseerd zijn
exclusief de kosten van de nieuwe website
die inmiddels gerealiseerd is.
9. Vaststellen contributie 2018
Naar verwachting blijven de inkomsten uit
de contributies gelijk (minimaal verschil
qua aantal leden vergeleken met vorig
jaar). Aantal leden 336. Dat zijn er ongeveer 7 minder t.o.v. 2016.
Er is op basis van het ledenaantal en
andere ontwikkelingen geen reden om op
basis van deze begroting de contributiegelden aan te passen.
Contributie voor 2018 blijft dus € 25,- voor
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betalingen middels incasso.
Contributie voor 2018 blijft € 30,- voor
betalingen middels een acceptgiro.
10. Advertentiemogelijkheden en
sponsoring
De secretaris laat een voorbeeld zien van
adverteren en mogelijkheden voor sponsors zoals dit bij het Dressuurkampioenschap Fries paard in gebruik is. Daar kan
men tegen een kleine vergoeding op de
website banners laten plaatsen al dan niet
in combinatie met advertenties in de catalogus van het kampioenschap en/of VIP
arrangement.
Wellicht is het een idee om op deze manier
bedrijven zich te laten presenteren en ook
een bijdrage te laten leveren aan onze fokvereniging. Er wordt besloten om dit volgend jaar uit te werken en te kijken wat de
mogelijkheden zijn. Misschien kan op deze
manier de fokdag met een teruglopend
aantal paarden, toch nog betaalbaar worden gehouden. Dit jaar waren er ‘slechts’
132 paarden voor de keuring en een kleine
25 voor de selectie Pavo Fryso bokaal.
De vergadering gaat ermee akkoord om
een voorstel te doen voor een combinatie
van banner op de website en/of advertentiemogelijkheid in de fokdagcatalogus.
11. Activiteiten 2018
Dit jaar is ons 45-jarig jubileum. Zijn er
ideeën om hier iets leuks mee te doen op
de fokdag of daarbuiten? Bijvoorbeeld:
stalplaten, leuke avond met de leden,
loting met bijv. gratis ‘dekking’, gezamenlijke BBQ te koppelen aan een activiteit of
Clinic. Evt. in samenwerking met KFPS?
Alle ideeën zijn welkom. Graag melden via
het secretariaat.
Vanuit de vergadering wordt aangegeven
dat het wel lastig plannen wordt in het
najaar voor bijvoorbeeld een bijeenkomst
met BBQ iv.m. de CK in september en de
Stormruiter met in totaal 21 optredens…
Veel leden geven aan dan in Friesland te
zitten.

De indoor dressuurwedstrijden gaan we
mee stoppen. Met ingang van dit najaar
zullen er geen indoorwedstrijden meer in
Midden Nederland worden georganiseerd
door onze fokvereniging.
Reden: Er doen vrijwel geen leden mee van
de fokvereniging en de andere rassen nemen de overhand qua inschrijvingen. Niets
mis mee, maar onze inspanningen vanuit
de fokvereniging zijn bedoeld voor leden
van de fokvereniging.
De indoorwedstrijden zijn ooit geïnitieerd
door Ria. Het was ooit alleen in Twente en
toen is er gestart in Midden Nederland.
Dit gaat al zo’n dikke 20 jaar terug? Het
oorspronkelijk doel lijkt achterhaald. Om
Friezen ook een mogelijkheid te geven om
dressuurwedstrijden te rijden en niet ‘altijd’
onderaan te eindigen. Inmiddels rijden
veel friezen niet onverdienstelijk mee in
de reguliere wedstrijden waarvan zelfs een
aanzienlijk aantal in de subtop.
Voor wat betreft de selectiewedstrijden
voor het Dressuurkampioenschap Friesche
Paard zal er 1 wedstrijd georganiseerd worden door rijvereniging De Nieuwe Heuvel.
Dat lijkt voldoende omdat er tevens in
Vorden een selectiewedstrijd georganiseerd
wordt. Vorden nam vorig jaar veel starts
weg en dat gaat dan ten koste van de
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betaalbaarheid van de andere wedstrijd,
vandaar de keus om slechts 1 wedstrijd
naast Vorden te organiseren.
Op de planning staat verder de organisatie
van een buitenrit voor de leden van de fokvereniging (evt. met introducee). Nadere
informatie over een buitenrit volgt. Houd
de website en facebook in de gaten.
12. Bestuursverkiezing- Algemeen
bestuurslid Bloem Visser
Op onze oproep voor de vervanging van
ons algemeen bestuurslid Bloem Visser,
meldt Christel Hendriksen zich aan. Wij bedanken Bloem voor haar enorme inzet voor
de fokvereniging in het algemeen en specifiek voor haar als drijvende kracht achter
de dressuurwedstrijden en de activiteiten.
We zijn blij met Christel’s aanmelding.
Zij zal met name zorg gaan dragen voor
de organisatie van activiteiten, het actualiseren van de website en facebook en
uiteraard de nodige ondersteuning bij de
organisatie van onze jaarlijkse fokdag.
Ook Dik geeft aan dat hij in feite al had
willen stoppen en roept op om iemand die
zich aanmeldt voor het voorzitterschap. Tot
op heden hebben we nog geen vervanger
van hem kunnen vinden. Dik geeft aan
dat hij dit inmiddels al vele jaren met veel
plezier doet. Maar hij gaat nu steeds meer
andere activiteiten oppakken zoals het
speakeren o.a. bij Centrale Keuring en bij
andere fokdagen.
We zoeken iemand met veel kennis en
kennissen binnen de Friezenwereld die kan
fungeren als aanspreekpunt van de vereniging. Uiteraard hoort daar het deelnemen
en voorzitten van de bestuursvergadering
bij, het deelnemen aan ander bijeenkomsten namens de Fokvereniging Midden
Nederland en aanspreekpunt richting het
KFPS.
13. Rondvraag
Er wordt aangegeven dat er de 2e zondag
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oktober Eersel Postel rally plaatsvindt.
Equipe met z’n tweeën onder het zadel
of aangespannen. Het verzoek is om dit
evenement ook op de agenda onder de
aandacht te brengen.
14. Sluiting/pauze en aansluitend Horse
Rescue
Nadat de vergadering is afgesloten, laat
Harko Kwakernaat van Horse Rescue Team
ons een presentatie en wat filmpjes zien
met voorbeelden van paarden in noodsituaties en hoe daar mee om te gaan.
Daarna mogen wij in de bak nog even
kijken naar een demonstratie en even oefenen met het aanleggen van een noodhalster.
Voorzien van heel wat nuttige informatie,
die we hopen niet te hoeven te gebruiken,
keren we allen huiswaarts.
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Functieprofiel secretaris
Wat verwachten wij van onze secretaris?
Uiteraard passie voor het Friese paard en kennis van en interesse in de organisatie erachter
zoals fokvereniging en het KFPS. Kennis van
de fokkerij van (het Friese) paard is een pré.

•

•
Plaats in de vereniging: de secretaris maakt
deel uit van het dagelijks bestuur van de
vereniging
De volgende vaardigheden zijn van
belang:.
• Administratieve vaardigheden.
• Kennis van de reguliere kantoorautomatisering zoals Outlook, Googlemail,
Word, Excel etc.
• Handig met onderhoud/content website en facebook.
• Organiseren en coördineren van activiteiten.
• Inspireren van mede bestuursleden en
de leden van de fokvereniging.
• Stimuleren van de samenwerking en
delegeren van taken.
• Communicatie.
• Representeren van de vereniging.
Takenpakket:.
• Voorbereiden en inplannen van de
bestuursvergaderingen, alsmede de
verslaglegging van de aldaar genomen
besluiten en acties.
• Ziet toe op een goede afhandeling van
de inschrijvingen van de fokdag.
• Stelt de Nieuwsbrief op in samenspraak
met overige bestuursleden.
• Maakt de fokdagcatalogus op.
• Onderhoudt de contacten met het
KFPS o.a. inzake de organisatie rondom
de inschrijvingen fokdag en de Pavo
Fryso selectie wedstrijden.
• Verslaglegging van de ALV.
• Stelt in samenspraak met de voorzitter
een agenda op voor de bestuursvergadering.
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•
•
•
•
•

Onderhoudt het contact met de commissie voor het dressuurkampioenschap
(4 x per jaar vergadering), ondersteuning op de dag van het kampioenschap
zelf.
Is (samen met onze coördinator activiteiten) beheerder van website en
facebook namens de vereniging.
Meedenken over te organiseren activiteiten.
Voorbereiden van de fokdag alsmede
aanwezig zijn als organisatie op het
secretariaat tijdens de jaarlijkse fokdag.
Tijdens de fokdag controle inentingen,
inschrijvingen, uitgifte en inname nummers, verslagleggen van de uitslagen.
Plaatsen nieuwe content op website en/
of facebook.
Mail beantwoorden.

Tijdsbesteding: de tijdbesteding is wekelijks naar eigen inzicht. Daarbij uiteraard
rekening houdend met de jaarplanning,
jaarvergadering en de overige afspraken
die binnen de vereniging zijn gemaakt.
Wat bieden wij? .
• Samenwerken met een leuk, enthousiast team vrijwilligers.
• Goede samenwerking met de overige
bestuursleden.
Uiteraard zal de huidige secretaris u na
overname uitleg geven en het komende jaar
graag willen inwerken en ondersteunen in de
voorkomende werkzaamheden.
Is deze functie iets voor u? Of kent u iemand
die zich graag middels deze functie voor
onze vereniging zou willen inzetten? Breng
deze vacature onder de aandacht binnen
uw netwerk of meld u aan door een e-mail
te sturen aan secretariaatfrieschepaardmn@
gmail.com

Functieprofiel voorzitter
Wat verwachten wij van onze voorzitter?
Uiteraard passie voor het Friese paard en kennis van en interesse in de organisatie erachter
zoals fokvereniging en het KFPS. Kennis van
de fokkerij van (het friese) paard is een pré.
Plaats in de vereniging: de voorzitter valt
onder de algemene ledenvergadering.
Doel: het leiden en besturen van de fokvereniging en het algemeen bestuur van de
vereniging.
De volgende vaardigheden zijn van
belang:
• Coördineren (van activiteiten) en leiding geven.
• Leiden van de vergadering en het
nemen van besluiten, bestuursvergaderingen voorzitten 4 maal per jaar,
tweemaal per jaar de vergaderingen
van de 12 Fokverenigingen bezoeken.
Tweemaal per jaar de Regiovergadering
Het Friese Paard Midden Nederland
voorzitten.
• Inspireren van bestuursleden en de
leden van de fokvereniging.
• Stimuleren van de samenwerking en
delegeren van taken.
• Bemiddelen tussen partijen (Fokverenigingen en KFPS).
• Communicatie binnen en buiten de
vereniging.
• Representeren van de vereniging.
Takenpakket:
• Bewaakt de statuten.
• Ziet toe op een goede taakverdeling
binnen het bestuur.

•
•
•
•
•

Vertegenwoordigt de organisatie naar
buiten toe, onderhoudt contacten met
belangrijke instanties.
Zit de bestuursvergaderingen voor.
Stelt (samen met de secretaris voorafgaand aan de vergadering) een agenda
op.
Bevordert een efficiënt en plezierig
vergaderklimaat.
Is medeondertekenaar van officiële
stukken.

Tijdsbesteding: de tijdbesteding is wekelijks naar eigen inzicht. Daarbij dient
de voorzitter zich daarbij te houden aan
de jaarplanning, jaarvergadering en de
overige afspraken die binnen de vereniging
zijn gemaakt.
Wat bieden wij?
• Samenwerken met een leuk, enthousiast team vrijwilligers
• Goede samenwerking met de overige
bestuursleden
Uiteraard zal de huidige voorzitter u na
overname uitleg geven en het komende jaar
graag willen inwerken en ondersteunen in de
voorkomende werkzaamheden.
Is deze functie iets voor u? Of kent u iemand
die zich graag middels deze functie voor
onze vereniging zou willen inzetten? Breng
deze vacature onder de aandacht binnen
uw netwerk of meld u aan door een e-mail
te sturen aan secretariaatfrieschepaardmn@
gmail.com

13

Activiteitencommissie
Zoals beloofd hebben we het afgelopen jaar
een leuke activiteit proberen te organiseren
in de vorm van een buitenrit. Afgelopen 8
september was het dan zover. Zowel op de
website als op Facebook geplaatst en vooral
veel reacties op Facebook (meer dan 40
positief). We werden al zenuwachtig wat
ons maximum zou zijn die we mee zouden
kunnen nemen…
De buitenrit was gepland bij het ‘t Leersumse
Veld. Een prachtige omgeving om buiten te
rijden en aansluitend kon een lekkere lunch
worden gebruikt. Koffie en thee van te voren
inclusief. Kortom, prima geregeld dachten
wij. En dat was het ook!
Wij hebben genoten, ook al was het helaas
met een nogal klein groepje. We waren
uiteindelijk maar met z’n vieren. Beetje
teleurstellend gezien de vele reacties, maar
wij hebben er niet minder door genoten.
Dit jaar zijn we goed begonnen, door een
dressuurclinic te organiseren (met dank
aan Maren Herber) die 9 maart a.s. gaat
plaatsvinden bij Stal van de Meikade in
Lunteren.
Blijkbaar is hier veel behoefte aan gezien
het feit dat de clinic binnen 2 dagen vol
was. De dressuurclinic wordt gegeven door
(bij de meesten bekend, denk ik) Corina
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Conradi- van den Bunt. Corina heeft diverse
paarden in de Lichte tour gereden en dit jaar
bovendien tijdens de KFPS Hengstenkeuring
in Leeuwarden de Friesian Talent cup
gewonnen bij de merries. Bij de hengsten en
ruinen werd zij een goede tweede.
We staan open voor ideeën (en vrijwilligers
die ons helpen met de organisatie) van
nieuwe activiteiten die we dit jaar nog
kunnen organiseren en horen graag van u.
Mailen kunt u naar:
activiteitenfrieschepaardmn@gmail.com.

Agenda 2019
De gezamenlijke activiteiten die
georganiseerd worden door verschillende
fokverenigingen zetten wij zo snel mogelijk
op de website en op onze Facebook. Houd
deze dus in de gaten, zodat je niets mist!
21 maart 2019: Algemene
ledenvergadering
Locatie: Stal van de Meikade
Meulunterseweg 92, 6741 HP Lunteren
Deur open: 19.30 uur, 20.00 uur aanvang
vergadering
11 mei 2019: CH Tuigpaard Fries ras
Locatie: De Nieuwe Heuvel
Veenstraat 1 (ingang Goorsteeg 25),
6741 EC Lunteren (Gld)
Tel. 0318-483933
15 mei 2019 regiovergadering
Locatie: Buitenlust Voorthuizen BV
Hoofdstraat 89
3781 AC Voorthuizen
telefoon: (0342) 47 13 63
Deur open: 19.30 uur, 20.00 uur aanvang
vergadering

22 juni 2019: Selectie dressuurwedstrijd
Locatie: De Nieuwe Heuvel in Lunteren
13 juli 2019: 46e fokdag
Locatie onder voorbehoud:
Paardensportcentrum Gert van den Hoorn,
Asselseweg 35, 3775KV Kootwijk
11 september 2019: KFPS Veulenkeuring
bij De Nieuwe Heuvel te Lunteren
Aanvang: 13.00 uur
11 t/m 14 september 2019: Centrale
Keuring in Drachten
21 september 2019: Finale
Dressuurkampioenschap Friesch paard
Locatie: Nationaal Hippisch Centrum, De
Beek 125, 3852 PL Ermelo
12 oktober 2019: Stamboekkeuring
Midden Nederland
Locatie: De Nunspeetse Ruiterclub,
Wezenland 39, 8071 SZ Nunspeet
Aanvang 9.00 uur
13 oktober 2019: Eersel-Postel Rally

25 mei 2019: Stamboekkeuring
Midden-Nederland en aansluitend VBHengstenkeuring
Locatie: De Nunspeetse Ruiterclub, Wezenland 39, 8071 SZ Nunspeet
Aanvang 9.00 uur

De agenda is onder voorbehoud.

Vrijwilligers Fokdag gezocht:
Zaterdag 13 juli 2019 is het weer zover: de fokdag!
Wij, als liefhebber van het Friese paard, kijken hier al naar uit. Om deze dag te laten
slagen en goed te laten verlopen zijn wij nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers
die ons daarbij zouden willen helpen. Wij kunnen onder andere hulp gebruiken op het
secretariaat, foto’s en/of filmpjes maken, ringmeesters, hulp bij de chipploeg, voorlezers
en schrijvers.
Kan jij ons helpen zaterdag 13 juli 2019 op de fokdag om er samen een mooie dag van
te maken? Meld je dan aan op: activiteitenfrieschepaardmn@gmail.com
15

16

