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Mail activiteiten:

Afmelden lidmaatschap:
Afmelden van lidmaatschap dient u per post
of per e-mail te doen bij onze penningmeester Bianca Bolognese.

1. Voorwoord
Beste leden,
Allereerst willen we als bestuur u allen meedelen dat mede bestuurslid Christel Hendriksen op
12 Februari 2022 is overleden, ons medeleven gaat uit aan Martijn en Fleur Hendriksen.
Na twee lange jaren van moeizaam plannen en of het kunnen organiseren van activiteiten lijkt
het er vooralsnog op dat we de opgelegde beperkingen gerelateerd aan Covid-19 achter ons
kunnen laten. We gaan ervan uit dat we met gepaste voorzichtigheid voor dit jaar wel weer
een en ander kunnen organiseren.
Al is het voor niemand momenteel te voorspellen wat de uiteindelijke impact zal zijn van het
conflict tussen Rusland en de Oekraïne.
Voor 2022 zijn er wederom locatiekeuringen en verschillende fokdagen ingepland we hopen
natuurlijk op een mooie opkomst tijdens de fokdag maar hebben ook gezien dat locatiekeuringen een mooie aanvulling kunnen zijn omdat er nu eenmaal paarden zijn welke zich tijdens
een fokdag niet zullen laten zien. Om deze paarden te primeren is de rust van een locatiekeuring veelal een mooie bijkomstigheid en zullen er hopelijk ook weer veulens mee worden gefokt zodat we als fokvereniging ook naar de toekomst genoeg aanwas houden voor het organiseren van een fokdag.
Afgelopen jaar hebben we gebruik gemaakt van een ander keuringsterrein dit omdat we helaas niet terecht konden bij de Familie van de Hoorn in Kootwijk.
Gezien de aanmeldingen in verschillende rubrieken alsmede de kwaliteit van de gekeurde
paarden op de fokdag en aansluitend op de Centrale Keuring hebben ons als bestuur doen
besluiten om ook dit jaar wederom gebruik te gaan maken van de locatie in Lunteren. Hierbij
de opmerking dat wij als vereniging het keuringsterrein huren en ons als bestuur focussen op
de best mogelijke omstandigheden om de paarden en veulens te keuren.
De toekomst van de Fokvereniging zie ik positief tegemoet we hebben een mooi ledenaantal
en hopen dat we de leden vast kunnen blijven houden, hierop zijn we bezig met een nieuwe
website, duidelijkere mailstructuur en willen we het bestuur uitbreiden met een aantal extra
leden om meer betrokken / aanwezig te zijn bij activiteiten zoals locatiekeuringen, fokdagen,
hengstenshows niet alleen in de regio maar ook daarbuiten.
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 en ons gaan focussen op de 50e fokdag!
Wij zien u allen, en eventueel andere geïnteresseerden, graag tegemoet op de algemene ledenvergadering op 29 maart 2022.
Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Menno Gorter
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2. Mededelingen van het secretariaat
Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering van de fokvereniging Het Friesche Paard Midden-Nederland vindt plaats op donderdag 29
maart 2022. We zijn dit jaar welkom bij “De
Boerewoage” in Ederveen. 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.

kunnen we elkaar ook sneller bereiken. Alvast bedankt voor uw medewerking.
9 juli Fokdag Friesche Paard Midden- Nederland 50 jaar
Dit jaar kunnen we net als vorig jaar terecht
bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren.
Na een zeer beperkte veulenkeuring in 2020
hadden we vorig jaar ondanks de corona-restricties weer een mooie fokdag met prachtige Friese paarden en hun veulens. Ook de
Pavo Fryso rubrieken voor jonge paarden
met dressuur- en tuigaanleg ontbraken niet.
De uitslagen van de fokdag zijn destijds gepubliceerd in de Phryso en op de KFPS website.

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 29
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
4

We hebben in 2021 weer iets meer paarden
mogen ontvangen dan in 2019. Het waren
in totaal 122 aanmeldingen. Voor 2022 hopen we op een groot aantal aanmeldingen.
U kunt uw paard of paarden digitaal rechtstreeks voor de keuringen aanmelden via
www.kfps.nl onder het kopje Keuringen. 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.
Algemene Verordening
scherming (AVG)

Gegevensbe-

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 penning- meester:
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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3. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2022
Graag nodigen wij alle leden uit voor
onze algemene ledenvergadering op
donderdag 29 maart 2022. De vergadering zal dit keer worden gehouden
bij De Boerewoage, Meikade 89,
6744TC Ederveen.
Vanaf 19.30 uur staat de koffie (of
thee) voor u klaar en omstreeks 20.00
uur willen we de vergadering beginnen.

6

AGENDA
1.
2.
3.
4.

Opening
Mededelingen
Verslag alv maart 2019
Verslag secretariaat over
2019/2020 en 2021
5. Verslag van de penningmeester
over 2019/2020 en 2021
6. Verslag van de kascontrole commissie 2019/2020 en 2021
7. Benoemen kascontrole commissie
2022
8. Begroting 2022
9. Vaststellen contributie 2022
10. Activiteiten 2022
11. Rondvraag
12. Sluiting

4. Verslag Algemene ledenvergadering maart 2019
Locatie: Stal v.d. Meikade te Lunteren

en kijkje geven over het proces van het beoordelen van de veulens.

Afmeldingen: J.G. Peek-Lanser, Peter de
Meulmeester, Cindy van Laar, Anton Schut,
Christel Hendriksen, Gerard Lokhorst

2.

Aanwezig (naast bestuur): Maren Herber,
Joh. v.d. Linden, Corné Veldjesgraaf, Martin
Tanck, Sander Putman, Brigitte Putman, Gerarda van Harten, Willem Lokhorst, Henk Jan
v.d. Bijl, O. v.d. Bijl, Arie en Woutje Kruissen,
Mirjam Hommes, G. Hollak, John Jansen,
Anandi van Ree, Gerrie Slemmer, Joyce
Mackaay, Bert Driessen, Henk Blom, Menno
Gorter.
1.

Opening

Dik opent de vergadering en heet iedereen
welkom. Het is fijn om te zien dat er ook
nieuwe gezichten zijn.
We zijn op zoek naar nieuwe aanwas, maar
het blijkt tot nu toe lastig om nieuwe leden
erbij te krijgen die ook iets voor de vereniging willen betekenen.
Heel veel dank aan Stal v.d. Meikade voor
het beschikbaar stellen van deze mooie locatie. Er zijn zo’n 30 paarden, opfok, een aantal veulens en enters hier en de twen- ters
en een aantal hengsten op een andere locatie. Voor de liefhebbers en degenen die het
nog niet hebben gezien, vorige maand
stond er een heel mooi artikel over Stal v.d.
Meikade in de Phryso.
Er staat ons een mooi programma te wachten na het officiële deel van de jaar- vergadering. Straks na de pauze zal Louise
Hompe inspectie KFPS, ons een toelichting

Mededelingen

De komende Fokdag is zo goed als zeker in
weer in Kootwijk. Eén en ander hangt nogwel af van handhaving en Provincie, maar
het is zo goed als rond. De verwachting is
dat het begin april definitief is.
Dit maakt de discussie weer los in de fokvereniging over wat beter is: tussen op gras
of op zand keuren. In Ermelo was het op
zand. Ondanks dat, waren er toch veel reacties om weer naar Kootwijk te mogen.
Mocht iemand een betere locatie weten,
dan staat het natuurlijk altijd vrij om dit aan
ons te laten weten.
Er wordt gevraagd of de keuze voor Kootwijk dan weer voor meerdere jaren is. Dik
geeft aan dat dit uiteraard ook samenhangt
met de hoeveelheid paarden die aangeboden wordt, in hoeverre de locatie betaalbaar blijft. Door dalend aantal aangeboden
paarden wordt het heel kostbaar:
bijna10.000 euro bij Ermelo voor 120 paarden en 35 Pavo Fryso…
In Mei en in Oktober is er evenals voorgaande jaren weer een stamboekkeuring in
Nunspeet.
Overige mededelingen: De gezamenlijke
fokverenigingen komen 2 x per jaar samen.
Eén van de bespreekpunten was vanuit John
Boot om meer draagkracht bij de fokverenigingen te krijgen en krachten te bundelen.
Regio’s wellicht meer koppelen aan de fok7

verenigingen. Daarvoor wordt een plan gemaakt. Wordt vervolgd vanuit de 12 fokverenigingen (incl. Duitsland en België).

een correct e-mailadres van de leden. Mede
daardoor lijkt digitaal als enig kanaal nog
niet werkbaar.

Bij dit overleg is o.a. het meerjaren beleidsplan ter sprake gekomen, alsmede het vertrek van Jacques Verkerk. Beide zijn onderwerpen voor de ledenvergadering.

Er wordt nog op gewezen dat wanneer u de
digitale nieuwsbrief niet hebt ontvan- gen,
om dan even het correcte emailadres op de
presentielijst te vermelden zodat we dit in de
administratie kunnen bijwerken.

Er wordt kort nog een toelichting door de
penningmeester gegeven over de problemen de afgelopen jaren met de postverzending van de fokdagcatalogus.
3.

Verslag algemene ledenvergadering
2018

5.

Verslag van de penningmeester 2018

De jaarrekening van 2018 en de begroting
voor 2019 worden door de penningmeester toegelicht. Een gedetailleerd overzicht
hiervan is op te vragen bij de penningsmeester.

Geen opmerkingen / vragen
4.

Verslag mededelingen secretariaat
2018

Zoals ook vorige keren reeds aangegeven is
er qua kosten eventueel een besparingsmogelijkheid als we zouden besluiten om de
fokdagcatalogus alleen naar de deelnemers
te sturen en verder alleen digitaal te verspreiden en op de fokdag te verkopen. Dat
zou betekenen dat we een lagere papieren
oplage nodig hebben. Echter de grootste
kosten lijken te zitten in het ontwerp en het
in elkaar zetten van de catalogus, dus veel
besparing levert dit niet. Bovendien is de
fokdagcatalogus juist ook wel weer een
trigger voor veel leden om naar de fokdag
te komen en wordt erg gewaardeerd.
Naast de papieren verspreiding wordt er
ook een fokdagcatalogus digitaal via de
mail verspreid (als we in bezit zijn van uw
juiste mailadres) en bovendien wordt de catalogus ook op de site gezet. Dit wordt gezien als een aanvullende dienst. Op het
ogenblik zijn we slechts in bezit van 1/3 van
8

Veruit de grootste kostenpost is de fokdag
die in 2018 bij het KNHS centrum in Ermelo
is gehouden.
6.

Verslag kascontrole commissie 2018

Kascontrole is gedaan door Corné Veld- jesgraaf en Martin Tanck (reserve voor dit jaar,
bij afwezigheid van Gerard Lokhorst). Met
dank aan de penningmeester wordt decharge verleend aan onze penningmeester
Bianca Bolognese.
7.

Benoemen kascontrolecommissie
2019

Kascontrolecommissie 2019: Corné Veldjesgraaf en Martin Tanck. Reserve is Gerarda
van Harten. Fijn dat mensen zich hiervoor
beschikbaar stellen.
8.

Begroting 2019

De begroting wordt door de penningmeester toegelicht en goedgekeurd. De begroting is op hoofdlijnen vergelijkbaar met
voorgaande jaren.

9.

Vaststellen contributie 2019

Vanwege de verwachting dat het ledenaantal vrijwel constant blijft en de begroting
niet noemenswaardig gewijzigd is, zal een
tariefaanpassing niet noodzakelijk zijn. De
contributie voor leden blijft daarom hetzelfde als voorgaand jaar:
-

€ 25,- contributie 2019 voor betalingen
middels incasso
€ 30,- contributie 2019 voor betalingen
middels een acceptgiro/overschrijving.
10. Activiteiten 2019
Alhoewel de opkomst wat minder was als
het aantal reacties op Facebook deed beloven, was de buitenrit eind 2018 in Leersum
zeker voor herhaling vatbaar.
Op 9 maart stond een dressuurclinic gepland op locatie Stal v.d. Meikade met Corina Conradi-van den Bunt. Blijkbaar voorziet dit zeker in een behoefte gezien de
snelheid waarmee deze clinic volledig vol
was geboekt. Heb je ideeën voor de organisatie van activiteiten en/of wil je ons helpen
er één te organiseren, laat het ons weten via
activiteitenfrieschepaardmn@gmail.com
Vrijwilligers blijven heel belangrijk voor het
organiseren van de activiteiten. Ook voor de
fokdag blijkt het elk jaar weer lastig om voldoende vrijwilligers achter de hand te hebben om één en ander in goede banen te leiden.
Maren Herber oppert het idee om via scholen zoals Aeres (in Barneveld) en Wellantcollege (Houten) de datum van de fokdag
door te geven zodat we mogelijk vanuit de
paardenopleidingen vrijwilligers kunnen

vragen om te helpen. Het is dan wel van belang dat er bij de ringen altijd een ervaren
iemand samen staat met een eventueel onervaren persoon.
De dressuurselectiewedstrijden (zomer- seizoen) voor Midden Nederland worden door
de Nieuwe Heuvel georganiseerd. Vertegenwoordiging in de dressuurkampioenschap commissie gebeurt vanuit de fokvereniging.
11. Bestuursverkiezing- Secretaris en
voorzitter
Aftredend: zowel de voorzitter als de secretaris - niet herkiesbaar
We hebben goed nieuws! We hebben iemand die zich aangemeld heeft voor de
functie van voorzitter en we hebben iemand die de activiteiten op zich wil nemen
(doet Christel nu) zodat Christel Hendriksen
de secretariaatsfunctie van Hanneke kan
overnemen.
Hanneke van Ingen heeft inmiddels 7 jaar
het secretariaat gedaan en wordt bedankt
voor haar bijdrage. Haar dochter: Maren
Herber, zal haar best gaan doen om de activiteiten in goede banen te leiden als de vergadering daarmee akkoord gaat.
Onze voorzitter Dik Brummel is bijna 30 jaar
betrokken bij de fokvereniging. Veel jaren
als voorzitter, met veel plezier gedaan. Maar
hij gaat nu steeds meer andere activiteiten
oppakken zoals het speakeren o.a. bij centrale keuring en bij andere fok- dagen. Hij
geeft aan dat het goed is dat er vernieuwing
plaatsvindt na zoveel jaar.
Een voorzitter is iemand die bij voorkeur
kennis en kennissen heeft binnen de Friezenwereld en die kan fungeren als aan9

spreekpunt van de vereniging. Uiteraard
hoort daar het deelnemen en voorzitten van
de bestuursvergadering bij, het deel- nemen aan andere bijeenkomsten zoals de regiovergadering en de ‘twaalf’ namens de
Fokvereniging Midden Nederland en aanspreekpunt richting het KFPS.
Dik had in feite al willen stoppen maar tot
op heden hadden we nog geen vervanger
voor hem kunnen vinden. Inmiddels zijn we
blij u te kunnen melden dat Menno Gorter
zich heeft aangemeld voor de functie van
voorzitter.
Zowel Maren als Menno stellen zichzelf
voor. Menno komt uit Tiel en heeft zelf 12
Friese paarden. Veulens fokken, paarden rijden en recreatief mennen zijn een liefhebberij van hem. Hij verwacht in de toekomst
zo’n 6-8 fokmerries te hebben, puur als
hobby. Menno Gorter is werkzaam in de
zeescheepvaart en heeft over de hele wereld
gevaren. Sinds 2012 is hij weer in Nederland
waardoor hij o.a. meer met de paarden kan
doen.
Hij was al langere tijd geïnteresseerd in de
activiteiten van de fokvereniging en wat
daar allemaal bij komt kijken, maar vorig
jaar was nog te hectisch om zich ervoor aan
te melden. Dat lijkt nu beter te passen. Vandaar zijn aanmelding voor de functie van
voorzitter deze week. Als de vergadering
akkoord gaat zal Dik hem inwerken en een
overdracht op de fokdag voorbereiden.
Maren Herber 20 jaar, is bijna klaar met de
opleiding bedrijfsleider paardensport en houderij bij Aeres in Barneveld. Ze heeft zelf
samen met haar moeder Hanneke van Ingen, twee Friese paarden waarvan 1 eigen
fok. Ze rijdt in de dressuur klasse Z.
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De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen. Dat betekent dat Dik
Brummel en Hanneke van Ingen terugtreden en Maren Herber en Menno Gorter toetreden tot het bestuur van fokvereniging
Het Friesche Paard Midden Nederland.
12. Rondvraag
Iemand merkt op dat bij het zoeken naar
Fokvereniging Het Friesche paard Midden
Nederland, je nog terecht komt bij de oude
website. Dit zou niet meer moeten kunnen.
We gaan dat uitzoeken.
Er wordt opgemerkt dat het aantal keuringen dat los van de fokdag wordt georganiseerd misschien wat veel is. De noodzaak
om dan met je veulens naar de fokdag te
komen is er dan minder. Er zijn meerdere
keuringen waar je ook met de veulens terecht kan. Het is jammer dat het aantal op de
fokdagen hierdoor terugloopt.
Er wordt nog een vraag gesteld over wie de
buitenlandse keuringen betaalt. In principe
zijn dat de fokverenigingen in de landen zelf.
In ieder geval de 3 grootsten. De KFPS betaald voor de anderen ook een deel. Mocht
iemand het exact willen weten, graag navragen via de regiovergadering/ KFPS. De fokvereniging kan hier geen exact antwoord op
geven aangezien wij hier niet over gaan.
De voorzitter dankt een ieder voor zijn/ haar
aanwezigheid en bijdragen en nodigt
Louise Hompe uit voor het mooie programma rondom het beoordelen van veulens.

13. Sluiting/pauze en aansluitend Beoordelen van veulens door Louise
Hompe (Inspectie KFPS)
Na de korte pauze stelt Louise Hompe zichzelf voor waarna ze ons meeneemt in de
theorie van de veulenkeuringen. Ze vertelt
ons dat ze de veulenkeuringen altijd graag
bij de fokdagen ook via de microfoon toelicht. De meeste onderdelen worden op
hoofdlijnen hetzelfde gescoord als de volwassenpaarden. Echter beenwerk is daar
een uitzondering op. Dat ontwikkelt zich
immers nog.
Stap en draf worden beide dubbel geteld
net als bij de volwassen paarden. Ze benadrukt het belang van de veulenkeuring niet

alleen voor de eigenaar, maar ook voor de
fokkerij (geeft een beeld van de nakomelingen en verwachtings- waarde daarvan).
Voor zover mogelijk ko- men de veulens van
eenzelfde afstamming in één rubriek. Ze
laat ons de scorekaart zien en de te gebruiken scoreformulieren, waarna we dit zelf
ook kunnen uitproberen bij een aantal
prachtige voorbeeldveulens van Stal v.d.
Meikade.
Met dank aan Stal van de Meikade voor de
mooie locatie en de fantastische catering
met lekkere hapjes voor een ieder die aanwezig waren. En dank aan Louise voor haar
duidelijke en enthousiaste toelichting van
het beoordelen van de veulens.
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5. Jaarrekening 2019/2020 en 2021
Vanwege de Corona pandemie heeft er
in 2020 en 2021 geen ALV plaatsgevonden. Consequentie hiervan is dat er dit
keer 3 jaarrekeningen gecontroleerd en
vastgesteld moeten worden. De jaarrekeningen zijn voorafgaand aan de vergadering gecontroleerd door de Kascontrolecommissie die na de bespreking
haar bevindingen zal toelichten.
1.

Administratie

De oude laptop van de vereniging heeft
problemen met het opladen (inherent
aan de leeftijd) waardoor alle gegevens
uit de administratie niet meer beschikbaar zijn. Er is voor gekozen om de ledenadministratie in de cloud te gaan regelen met daaraan gekoppeld een
boekhouding. Dit maakt dat alles vanaf
2017 opnieuw verwerkt moest worden
maar nu wel toekomstbestendig is verwerkt.
2.

Ledenadministratie

Een aantal leden maakt nog geen gebruik van een incassomachtiging, via
een brief zullen deze worden gemaand
alsnog via een machtiging de contributie te betalen omdat handmatige verwerking tijdrovend en daarmee kostbaar
is. Daarnaast is het betaalgedrag van
deze leden slecht, dit leidt tot openstaande debiteurenposten.
3.

Inning contributiegelden

In 2020 zijn er vanwege het ontbreken
van het mandaat van de ALV geen contributiegelden geïnd. Gezien de zeer beperkte veulenkeuring en een klein aantal
12

doorlopende kosten zij de werkzaamheden van
de vereniging in 2020 zeer beperkt gebleven. De
kosten die wel zijn gemaakt zijn ten laste van het
eigen vermogen gebracht.
Voor 2021 zijn de facturen wel klaargezet en in de
administratie opgenomen. Net als in 2020 ontbreekt ook hier het mandaat van de ALV, na
goedkeuring van de jaarrekening zal de definitieve inning van de contributiegelden 2021 worden gestart. Elk lid krijgt een factuur met een begeleidend schrijven omdat het incassocontract
niet toelaat dat er 2x per jaar geïncasseerd wordt.
De contributies voor 2021 verlopen op de reguliere wijze waarbij voorgesteld wordt om het tarief van de contributies voor de leden in verband
met de stijgende kosten van de fokdag te verhogen naar € 35. Op deze wijze sluiten wij aan bij de
contributiebedragen die de overige fokverenigingen vastgesteld hebben en zijn wij in staat om de
continuïteit van de vereniging te waarborgen.
Voor de leden die niet via een automatische incasso betalen zal de gebruikelijke verhoging van
€ 5,- voor administratiekosten gehandhaafd worden.
4.

Bestuursvergoeding

Vanwege het ontbreken van het mandaat is in
2020 geen bestuursvergoeding aan de bestuurders uitgekeerd, in overleg hebben we als geheel
bestuur besloten dit ook niet te laten doorgaan.
Voor 2021 is er wel een bestuursvergoeding opgenomen die, vanwege het ontbreken van het
mandaat niet is uitbetaald. Na de goedkeuring
van de ALV zal dit bedrag in 2022 alsnog worden
uitbetaald. Voor 2022 handhaven we de gebruikelijke bestuursvergoeding.

5.

Kosten fokdag

Uit de jaarrekening volgt dat de kosten
voor de fokdag sterk toenemen. Het vervallen van de locatie in Kootwijk zorgt
voor een probleem omdat er maar een
minimaal aantal locaties geschikt zijn
voor de organisatie van een fokdag van
deze omvang. Na de ervaringen op de
locatie van het KNHS in 2018 hebben we
gekozen voor de locatie in Lunteren. De
kosten zijn daardoor wel fors hoger dan

6.
Code
0700
1000
1100
1101
1300
1340
1350
1360
1700
2000

Code
5100
5200
5300
5400
5500
5600
8000
8100
8300
9200
9300
9999

in de voorgaande jaren en gezien de dalende
aantallen deelnemers zal dit leiden tot een hogere contributie voor de leden. Een overweging
die we tijdens de vergadering zullen bespreken is
de verhoging van het deelnamegeld om daarmee
een deel van de extra kosten bij de daadwerkelijke deelnemers neer te leggen. Een andere overweging die ter bespreking wordt voorgelegd is
het verhogen van de bijdrage van de niet leden
die op dit moment gelijk is aan de reguliere contributie.

Jaarrekening 2019
Omschrijving
Balans
Eigen Vermogen
Kas
Rabobank betaalrekening
Rabobank Spaarrekening
Debiteuren
Nog te ontvangen
Nog te betalen
Vooruitbetaald
Crediteuren
Kruisposten
Resultaat boekjaar
Totaal Balans
Omschrijving
Winst & Verlies
Communicatie
Fokdag
Bestuurskosten
Activiteiten
Administratie
Vergaderkosten
Contributie Machtiging
Contributie handmatig
Opbrengsten fokdag
Rekenverschillen
Afboeking debiteuren
Eindresultaat
Totaal Winst & Verlies

Beginbalans
Debet Credit

Proefbalans
Debet Credit

17.185
1.836
843
15.118
595
2
123

134
4.713 1.836
14.265 12.995
2 5.500
7.855 7.465
2
1.331 1.331
380
-123
231
231
10.672 10.672

Saldibalans
Resultaat
Debet Credit Debet Credit
17.051

17.051

4.713
2.113
9.619
985

4.713
2.113
9.619
985
380

18.516 18.516 39.080 39.080 17.431 17.431
Beginbalans
Debet Credit

380

-

-

Proefbalans
Debet Credit

Saldibalans
Resultaat
Debet Credit Debet Credit

1.052
5.124
1.000
775
596
150

1.052
5.124
1.000
687
719
150

35
60
675

88
-123

Eindbalans
Debet Credit

6.925
930
1.513

17.431 17.431
Eindbalans
Debet Credit

1.052
5.124
1.000
687
719
150
6.925
930
1.478

60
675

134
134
9.467 9.467 9.467 9.467
18.516 18.516 48.547 48.547 26.898 26.898

6.925
930
1.478
60
675
9.467
9.467

134
9.467
9.467 17.431 17.431
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2019 sluit af met een licht nadelig resultaat van € 134. Er is een afboeking gedaan van de oude
openstaande posten afkomstig uit de jaren 2017 en 2018 na herhaaldelijk manen van de leden.
De betrokken leden zijn op non-actief gezet in de administratie.
7.
Code
700
1000
1100
1101
1300
1350
2000
2100

Code
5100
5400
5500
8100
9100
9999

Jaarrekening 2020
Omschrijving
Balans
Eigen Vermogen
Kas
Rabobank betaalrekening
Rabobank Spaarrekening
Debiteuren
Nog te betalen
Kruisposten
Nog uit te zoeken ontvangsten debiteuren
Resultaat boekjaar
Omschrijving
Winst & Verlies
Communicatie
Activiteiten
Administratie
Contributie handmatig
Rentebaten
Eindresultaat
Totaal Winst & Verlies

Beginbalans
Debet Credit
17.051
4.713
2.113
9.619
985

Proefbalans
Debet Credit
1.449
5.448
1

15.602

1
5.701
9.620
305

1
5.701
9.620
305

380
4.713

4.713
25
25
17.431 17.431 11.990 11.990 15.627 15.627
Beginbalans
Debet Credit

Eindbalans
Debet Credit

15.602
4.713
1.860
680

380

Saldibalans
Resultaat
Debet Credit Debet Credit

Proefbalans
Debet Credit
917
150
413

-

25
15.627 15.627

-

Saldibalans
Resultaat
Debet Credit Debet Credit
917
150
413

Eindbalans
Debet Credit

917
150
413

30
30
1
1
1.449
1.449
1.480 1.480 1.480 1.480
17.431 17.431 13.470 13.470 17.107 17.107

1.480
1.480

30
1
1.449
1.480
1.480 15.627 15.627

Vanwege de Coronapandemie is er in 2020 een zeer beperkte veulenkeuring geweest georganiseerd door het KFPS. De contributie is vanwege het ontbrekende mandaat niet geind en
alleen de noodzakelijke kosten voor het continueren van de vereniging zijn gerealiseerd. Het
nadelige saldo van € 1.449 is ten laste van het eigen vermogen geboekt.
De openstaande posten debiteuren zijn geëvalueerd en na het manen van de betreffende leden zijn deze afgeboekt. De leden zijn op non-actief gezet in de administratie.
8.
Code

Jaarrekening 2021

Omschrijving
Balans
700 Eigen Vermogen
1000
Kas
1100
Rabobank betaalrekening
1101
Rabobank Spaarrekening
1300
Debiteuren
1340
Nog te ontvangen
1350
Nog te betalen
1.700 Crediteuren
2000
Kruisposten
2100
Nog uit te zoeken ontvangsten debiteuren
Resultaat boekjaar
Totaal Balans
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Beginbalans
Debet Credit

Proefbalans
Debet Credit

15.602
1
5.701
9.620
305

1.200
2.555
1
7.970
710

282
550
7.815
2.500
30

7.468
2.970

1.234
7.468
2.995

22.874

22.874

Saldibalans
Debet Credit

15.627

Eindbalans
Debet Credit

15.884

15.884

651
441
7.121
8.245
710

25
15.627

Resultaat
Debet Credit

17.168

651
441
7.121
8.245
710
1.234

1.234

25
25

25
25

17.168

-

-

17.168

17.168

Code
5200
5300
5400
5500
8000
8100
8300
9100
9999

Omschrijving
Winst & Verlies
Fokdag
Bestuurskosten
Activiteiten
Administratie
Contributie Machtiging
Contributie handmatig
Opbrengsten fokdag
Rentebaten
Eindresultaat
Totaal Winst & Verlies

Beginbalans
Debet Credit

Proefbalans
Debet Credit

Saldibalans
Debet Credit

Resultaat
Debet Credit

8.117
600
150
262

8.117
600
150
262

8.117
600
150
262

7.100
870
1.440
1
15.627

15.627

267
9.411
32.285

9.411
32.285

7.100
870
1.440
1
267
9.411
26.579

9.411
26.579

Eindbalans
Debet Credit

7.100
870
1.440
1
267
9.411
9.411

9.411
9.411

17.168

17.168

De jaarrekening 2021 sluit af met een voordelig resultaat van € 267. Dit resultaat is ten gunste van het eigen vermogen geboekt.
De contributies en bestuursvergoedingen zijn nog niet definitief in de administratie opgenomen vanwege het ontbreken van een mandaat van de ALV. Dit zal na vaststelling in de ALV
alsnog in 2022 plaatsvinden.
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6. Begroting 2022
De begroting voor 2022 is op basis van de gerealiseerde resultaten 2021 bijgesteld. De kosten
van de fokdag blijven hoog ten opzichte van de opbrengsten. Indien de ALV instemt met het
verhogen van de tarieven is de verwachting dat alle kosten gecompenseerd worden door een
voldoende hoge opbrengst. Alle besluiten van de ALV die invloed hebben op de inkomstenkant van de begroting zullen effect hebben op het eigen vermogen omdat de kostenkant reeds
teruggebracht is tot het minimaal noodzakelijke niveau.

Code
5200
5100
5300
5400
5500
5600
8000
8100
8300
9100
9999
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Omschrijving
Winst & Verlies
Fokdag
Communicatie
Bestuurskosten
Activiteiten
Administratie
Vergaderkosten
Contributie Machtiging
Contributie handmatig
Opbrengsten fokdag
Rentebaten
Eindresultaat
Totaal Winst & Verlies

Realisatie 2021
Debet Credit
8.117

Begroting 2022
Debet Credit
8.500
1.000
1.500
250
350
150

600
150
277
7.100
870
1.440
1
267
9.411

9.411

10.000
1.100
1.600
950
12.700

12.700
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7. Activiteiten 2022
Het organiseren van activiteiten blijft een forse
uitdaging vanwege de lage deelnemersaantallen. In de afgelopen jaren is er een behoeftepeiling gedaan en daaruit is geen duidelijk
beeld naar voren gekomen.
Tijdens deze vergadering hopen we via een discussie met de leden een aantal ideeën op te
doen zodat we ook in 2022 elkaar weer
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in een andere setting dan de fokdag kunnen
ontmoeten.
Hulp is ook altijd welkom voor de activiteiten
maar ook als vrijwilliger voor onze fokdag.
Mailen kunt u naar: activiteitenfrieschepaardmn@gmail.com.

8. Agenda 2022
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!
29 maart 2022: Algemene ledenvergadering
Locatie: De Boerewoage
Meikade 89, 6744TC Ederveen
Deur open: 19.30 uur, 20.00 uur aanvang vergadering
9 mei 2022: regiovergadering
Locatie: De Boerewoage
Meikade 89, 6744TC Ederveen
Deur open: 19.30 uur, 20.00 uur aanvang vergadering
09 juli 2022: 50e fokdag Midden Nederland
Locatie: De Nieuwe Heuvel,
Veenstraat 1, 6741 EC, Lunteren
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