
 

 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021 

Datum: vrijdag 25 juni 2021  

Locatie: Hotel Belmont, Goorsteeg 66 te Ede 

Notulist: Adjunct-secretaris Denise Maassen . 

Vicevoorzitter: Wim Raaijmakers 

 

1.Opening  

Wim Raaijmakers (WR) neemt het woord: als oudste DB-lid is hij in de voorgaande HB-

vergadering benoemd tot vicevoorzitter. Dit na een stemronde over het intrekken van het DB-

lidmaatschap van HB-lid Wim van der Zanden. Waarna laatstgenoemde er voor koos, om niet 

aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering.  

 

WR begint met het vragen van een moment stilte voor overleden leden.  

Daarna noemt hij de afmeldingen voor deze vergadering:  

 

- HB-lid Jan van der Wal: hier aanwezig als vervanging de heer Lammert Buist. 

- Ereleden Henk ter Agter, Arnold Buss en Martin Hafkamp, Ton Notermans (om 

gezondheidsredenen) 

- Coen Minderhoud, kascommissielid (afgevaardigd door hem: Hans Peer). 

- Juryleden Gert Harmsen, Els de Wijs, Leo v.d. Bulck, Frank van Loon, Marcel Asbreuk, Frank 

Broeksteeg. 

 

2. Notulen van de vergadering van 19 juni 2020 (zie hiervoor de decemberuitgave 2020 van ons 

blad en u vindt deze ook op onze website onder: Stamboek -Vereniging- Bestuur)  

Vicevoorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn over deze notulen? Deze zijn er niet, dus bij deze 

zijn ze definitief vastgesteld. 

 

3. Ingekomen stukken ALV: geen. 

 

4. Aanbieding jaarverslag 2020 van de secretaris (zie bijlage 2). Dit wordt voorgelezen door 

adjunct-secretaris Denise Maassen. Vervolgens volgden enkele cijfermatige overzichten op de 

aanwezige projectieschermen. Helaas ging er technisch iets mis, waarop alsnog een papieren kopie 

van het verslag werd  

uitgedeeld onder de aanwezigen en toegelicht. Er volgde 1 opmerking uit de zaal van de heer Wim 

van Lankveld: de verhouding Trekpaarden en Haflingers bleek anders  

dan hij dacht: hij had ooit gehoord 2/3, maar het blijkt ongeveer 50/50 te zijn. Verder waren er geen 

vragen. 

 

5. Aanbieding van de rekening en verantwoording over 2020 (zie bijlage 3). Hans Peer leest het 

verslag voor van de kascommissie waarbij decharge wordt verleend aan de penningmeester en het 

bestuur. Waarbij hij tussentijds gecorrigeerd werd door de vicevoorzitter, omdat hij een onbekende 

alinea over pensioenvoorzieningen toevoegde aan het al vastgestelde verslag. Met daarbij het 

verzoek om die informatie te melden aan het DB.  

 

6. Vaststelling van de begroting 2021 (zie hiervoor blz. 10 van ons blad nr. 599, dec. 2020) De 

begroting van 2021 wordt goedgekeurd, waarvoor dank aan de aanwezigen. 

  



 

 

7. Vaststelling Geschillenreglement KVTH (zie blz. 8 van ons blad nr. 599, dec. 2020)  

Vicevoorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn? Nee, dus bij deze definitief vastgesteld. 

 

8. Verkiezing Algemeen voorzitter K.V.T.H.: Johan Wilmink: de vicevoorzitter stelt voor dit na 

agendapunt 10a. te verschuiven. 

 

9. Benoeming van juryleden en arbiters in de commissie voor de keuring van hengsten voor 

dekking en opname in het stamboek. 

 

Stamboekkantoormedewerkster Wilma van der Burgt doet dienst als stembureau, daarbij 

ondersteund door DB-lid René Bakx. Zij delen onder de regionale afgevaardigden stembriefjes uit 

en halen deze ook weer op.  

 

a. In de vacature als arbiter voor het keuren van trekpaardhengsten, ontstaan door de periodieke 

aftreding van dhr. Frank van Loon (herkiesbaar). 

12 stemmen voor, 0 tegen voor het herkiezen van de heer Frank van Loon als arbiter voor het 

keuren van trekpaardhengsten. 

b. In de vacature als juryvoorzitter voor het keuren van haflingerhengsten, ontstaan door de 

periodieke aftreding van dhr. Gerben van Spijkeren (herkiesbaar) 

12 stemmen uitgebracht; 11 stemmen voor, 1 tegen. Hierbij is de heer Gerben v. Spijkeren 

herkozen tot juryvoorzitter voor het keuren van haflingerhengsten. 

 

10. Mededelingen - deze zijn er geen. 

 

a. Verslagen hengstenkeuring 2021  

 

HK Haflingers 2021 door juryvoorzitter: Gerben van Spijkeren: 

 

De hengstenkeuringen 2021 zijn in een gereduceerde versie gehouden door de omstandigheden 

rondom Covid 19. Dit heeft er wel toe geleid dat er creativiteit ontstond om er toch wat van te 

maken. 

Mooie initiatieven vanuit diverse geledingen zoals: 

• Online live te volgen. 

• Promotie en vooraankondiging van de hengsten. 

• Informatie overdacht met betrekking tot het voorbrengen van paarden en hoe het keuren van 

de hengsten in zijn werk gaat. 

• Dialoog aangaan met leden na de hengstenkeuring (Webinar). 

Bovenstaande heeft een positieve bijdrage geleverd aan het geheel binnen onze eigen organisatie 

maar ook internationaal. 

• Er heeft al een uitgebreid verslag in het orgaan gestaan wat betreft de gekeurde hengsten. 

Het totaalplaatje van de 3 en 4 jarige hengsten heeft voor een mooie aanvulling gezorgd 

waarbij wel gezegd moet worden dat bij de 3 jarige hengsten dit name uit de nakeuring 

kwam. Daar de aantallen bij de 3 jarige hengsten op de reguliere hengsten keuring goed 

waren, wat we moeten blijven stimuleren om eigen opfok in hengsten bestand te krijgen, 



 

 

was de kwaliteit minder. Met als gevolg dat er maar 3 overbleven waarvan de nr. 1 direct 

werd verkocht naar Italië. 

• Terugkijkend naar het fokplan kunnen we stellen dat we wat betreft de modernisering van de 

Haflinger, behoud van ras, beweging en bloedvoering goede exemplaren hebben kunnen 

goedkeuren welke aansluiten op de speerpunten in ons fokplan. 

• Nu maar hopen dat de hengsten de kans krijgen om verbetering te brengen aan de volgende 

generatie veulens. 

• Een aandachtpunt is de ingevoerde regel wat betreft acceptatie van de in het buitenland 

gekeurde hengsten (Italie/Oostenrijk). Wij willen het bestuur en technische commissie 

vragen om hier nog eens naar te kijken. We keuren op de reguliere keuring “eigen” hengsten 

af en tijdens de nakeuring accepteren we hengsten die van onvoldoende kwaliteit zijn.  

• Hopelijk hebben we volgend jaar weer normale hengstenkeuring! 

 

 

Verslag door Erie de Buck, voorzitter hengstenkeuring Trekpaarden 

Hengstenkeuring 2021 

Geachte voorzitter, dames en heren, 

Na een onzekere tijd werd dit najaar verstandiger wijs besloten de hengsten van 5 jaar en ouder 

administratief goed te keuren voor 2021. Na nog een keer uitstel ging de keuring voor 3-en 4-

jarigen dan toch door, maar wel op een andere locatie en zonder publiek. Uiteraard was dit een 

groot gemis, zowel voor de inzenders als voor de fokkers die de contacten en gezelligheid misten. 

Maar gelukkig was daar de livestream zodat de keuring toch nog goed te volgens was. Praktisch 

alles was coronaproof georganiseerd doordat alle 3 de maten afzonderlijk de ring in kwamen. Zodat 

alles overzichtelijk vergeleken kon worden.  

Na de individuele beoordeling konden uiteindelijke 6 jonge hengsten aan het bestand worden 

toegevoegd, mits de veterinaire onderzoeken positief werden afgerond. Hier zijn op de nakeuring en 

buitengewone keuring nog 4 jonge hengsten aan toegevoegd. 

De eigenaren van de niet-goedgekeurde hengsten konden de reden van afkeuring opvragen bij het 

secretariaat. Dit was van te voren schriftelijk en per mail aan de eigenaren en de jury medegedeeld 

omdat de veiligheidsregio verboden had dat er mondelinge communicatie zou plaatsvinden tussen 

de jury en de inzenders. Dit in tegenstelling tot datgene wat in De Paardenkrant werd gesuggereerd: 

dat er wel mondeling gecommuniceerd zou zijn omtrent de reden van afkeuring. 

De nieuwe jaargang was groot maar was in zijn totaliteit kwalitatief wat gewoon zodat er van de 16 

aangeboden hengsten er 10 afvielen. Wat overbleef was 1 hengst in de kleine maat, 3 in de 

middenmaat en 2 in de grote maat. Alle 6 van verschillende vaders. Wel kende de nieuwe jaargang 

veel variatie in kleur. Ook op de nakeuring en de buitengewone keuring zijn nog enkele 

veelbelovende jonge hengsten aan het bestand toegevoegd. 

De 4-jarigen hadden zich dooreen genomen goed ontwikkeld, enkelen zelfs best. Een tweetal werd 

voor de eerste keer goedgekeurd. Ook hier viel de verscheidenheid aan kleur op met 2 vossen, 1 

vosschimmel, 1 zwartschimmel, 1 zwarte, 2 bruine en 1 bruinschimmel. Ook werden een 5-jarige en 

een 11-jarige voor de eerste keer goedgekeurd. 



 

 

De 2 uur durende film die later op de  website is geplaatst is door velen positief ontvangen. Wel 

liggen er nog enkele uitdagingen voor de fokkerij: niet allen verbetering van de kwaliteit van het 

beenwerk maar ook de verwantschapsartikelen vragen ons aller aandacht. 

Onder dankzegging aan allen die deze bijzondere keuring mogelijk hebben gemaakt en natuurlijk 

een woord van dank aan mijn medejuryleden. Uitkijkend naar de samenwerking met de nieuwe 

voorzitter spreek ik de hoop uit dat de volgende hengstenkeuring weer als vanouds zal verlopen. 

Met als hoogtepunt een mooi kampioenschap! 

Rest mij u te danken voor uw gewaardeerde aandacht. 

 

10.b: Verkiezing Algemeen voorzitter 

Wilma v.d. Burgt deelde weer stembriefjes uit onder de regionale afgevaardigden en de uitslag was: 

12 stemmen uitgebracht, 12 voor. Vicevoorzitter WR geeft aan dat er een goede keus is gemaakt: 

dat er lang over is gedaan om deze kandidaat te vinden, maar we hebben er veel voorzitter voor 

teruggekregen!  

Hij draagt hierbij officieel een houten voorzittershamer over en geeft het woord aan Johan Wilmink. 

Die geeft aan dat deze uitslag geen verrassing is. De afgelopen week is hij het hele land 

doorgereden om de regiovergaderingen bij te wonen en kreeg daar al een goed idee wat er allemaal 

speelt. Hij noemt daarbij de vorige vicevoorzitter Wim van de Zanden, die hem als een gewichtige 

bestuurder heeft voorgedragen. Hij vindt het erg jammer, dat die er vanavond niet bij is. 

In een korte speech geeft hij aan dat hij ook langs Dinxperlo reed, daar had zijn grootvader een 

dierenartsenpraktijk. Hij verhuisde naar West-Brabant omdat daar veel trekpaarden waren en 

daarom is Johan daar geboren. Zowel zijn grootvader, maar ook zijn vader had het fantastisch 

gevonden dat hij nu voorzitter van de KVTH is. Hij hoort ook andere reacties: Wilmink, waarom 

steek je jezelf weer in een wespennest? De KVTH is een puintuin! Maar hij zegt dan: dat ligt eraan 

hoe je er naar kijkt. In alle regio’s zag hij bekwame mensen. Hier in de zaal: betrokken mensen. 

Geen puintuin. Het kan wel zijn dat de tuin in de winterfase is. Met veel potentieel. Er moet nog 

nieuw zaad in het bed en het heeft water en warme zonnestralen nodig om te kunnen groeien en 

bloeien. Hij ziet het tuinfeest al voor zich: met een polonaise door de tuin! Maar hij kan niet de 

enige tuinman zijn. En hij is ook geen harde tuinwerker. We moeten allemaal de kar trekken, er een 

feest van maken! En tijdens de polonaise moet er regelmatig “ Changez”! worden geroepen: zodat 

voor achter en achter voor komt te staan.  

Vanuit de aanwezige leden komt Wim van Lankveld naar voren om Johan op persoonlijke titel het 

boek ‘100 jaar KVTH” aan te bieden. Met daarbij een van zijn bijzondere verhalen over vroegere 

tijden uiteraard. Waarvoor Johan zijn hartelijke dank uitspreekt. 

11. Sluiting 

Rond 19.30u sluit vicevoorzitter Wim Raaijmakers de vergadering en is er ruimte om informeel na 

te praten. 


