Notulen van de voorjaarsledenvergadering van de Regio Gelderland gehouden op 22
november 2018, te Kootwijkerbroek
Opening
De voorzitter Ton Lautenschutz opent de vergadering en heet een ieder welkom en in het
bijzonder Berlinda Middelbrink, Algemeen Bestuur en de inspecteurs Bart Bax en Arnold
Kootstra.
Ingekomen stukken en mededelingen
De datum van Centrale Keuring in 2019 is 13 juli.
Notulen 15 maart 2018
De notulen worden onder dankzegging aan de samensteller zonder op- of aanmerkingen
vastgesteld.
Financieel; begroting 2019
De penningmeester, Rene Fabrie, geeft een toelichting. De contributie is getoetst op de
realisatie van 2017.
Evaluatie Keuringen 2018
CK Springpaarden
De keuze om de CK voor springpaarden te koppelen aan de stamboekkeuring is in Gelderland
volgens fokkers, inspectie en bestuur een succes gebleken.
- 1. Het geeft ons stamboek dezelfde informatie over de ontwikkeling in onze springpaarden
fokkerij;
- 2. Het komt tegemoet aan de wens van onze fokkers;
- 3. Is een kostenbesparing voor de eigenaren + organisatie
- 4. Heeft voor de eigenaren/belangstellenden een grotere informatieve waarde .
- 5. Plaatsing is beter te volgen met aanvullende toelichting jury.
Aanbeveling:
- Gezien het gering aantal springpaarden bij de stamboekkeuring voor alsnog uit te gaan van 2
locaties, namelijk 1 in Oost Gelderland en 1 in West Gelderland.
- een andere optie is een stamboekopname springpaarden op een dag tijdens de CK dressuur
in Ermelo, bij het KWPN kantoor. Dan is het mogelijk om de springpaarden die in
aanmerking komen voor de NMK in middag terug te laten komen en kan de kampioen
springpaarden aangewezen worden.
Voordelen zijn, de inspectie ziet alle springpaarden op 1 dag en kan de kampioen en de NMK
merries in 1 x aanwijzen.
Voor het publiek interessanter om alle springpaarden van Gelderland bij elkaar op 1 dag te
kunnen volgen.
Mogelijk komt er weer meer publiek naar de CK.
De aanwezige zijn positief om op 1 dag alle springpaarden te keuren. De bestuursleden van
het Regio Bestuur nemen dit advies mee naar de afdelingen.
De heer Mensinck vindt een aandachtspunt, dat inspectie goed moet kijken of zij niet meer
goede paarden aan kunnen wijzen, hij geeft aan dat er positief gekeurd moet worden. De heer
Schoonhoven geeft aan, dat er ook altijd veel emotie mee speelt bij de fokkers/eigenaren.

CK
Het programma was strak en goed geregeld er was bij de 100 meter veel meer sfeer, alleen
jammer dat er niet meer publiek was. De keuringsbaan wordt volgend jaar breder.
De bodem was goed, het geluid is door een nieuwe partij verzorgd. Het was goed en een stuk
goedkoper.
Verslag fokkerijraad
Vincent Wouters doet verslag. De volgende onderwerpen komen aan de orde;
- Er vindt een discussie plaats m.b.t het PROK en DOC
- Verrichtingsonderzoek hengsten inkorten
- Niet KWPN ruinen/hengsten kunnen naar de stamboekopname
- Evaluatie CK nieuwe opzet
Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar Ton Lautenschutz en Rene Fabrie. Het Regiobestuur stelt als
nieuw bestuurslid voor Gertjan Petter. Aftredend is Fokkerijraadslid Vincent Wouters. Het
Regio bestuur benoemt Jeroen Smak als nieuw fokkerijraadslid.
De vergaderring gaat akkoord met deze voorstellen en wensen Gertjan Petter en Jeroen Smak
veel succes. Er wordt afscheid genomen van Ton Lautenschutz, Rene Fabrie en Vincent
Wouters, zij worden bedankt voor hun inzet.
Sluiting
De heer Ton Lautenschutz sluit de vergadering.

