AVS ALV
WOENSDAG 21 MAART 2018
Federatiecentrum KNHS te Ermelo

CONCEPT NOTULEN
1. OPENING
Dhr Reisel opent als vice voorzitter opent de vergadering om 20:10
2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
Geen ingekomen stukken en mededelingen. Wel een aantal afzeggingen voor deze vergadering:
- Mevr. Smarius, Echtpaar Stuive, Mevr. Schure, Mevr. A. van Duyvenbode, Echtpaar de Bruijn, Dhr. Molenaar, Mevr. Modderman,
Dames A. en T. van der Velden, Mevr. Kubbe
3. GOEDKEURING NOTULEN BALV 2017
Notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd
4. JAARVERSLAG 2017 VAN DE SECRETARIS
Mevr. Van Wengerden geeft het jaarverslag. Voor de exacte tekst zie de bijlage van deze notulen
5. JAARVERSLAG 2017 EN BEGROTING 2018 VAN DE PENNINGMEESTER
Mevr. Boogaard geeft het jaarverslag van de penningmeester. Voor de exacte tekst zie de bijlage van deze notulen
6. BEHANDELING AVS TARIEVENLIJST 2019
Met een indexerin 1,4% volgens de Inflatie index. Daaraan wordt de melding gemaakt dat er een nieuw sport lidmaatschap is
geintroduceerd á € 70,- miv 2019. Waarbij stemrecht en deelname aan alle sport en rijrubrieken inclusief zijn maar geen
stamboek/registratie zaken. De tarievenlijst wordt unaniem aangenomen
7. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
Dhr Dopper geeft een beknopte samenvatting van de kascontrole waar geen onregelmatigheden zijn geconstateerd en
dechargeerd namens de commissie de penningmeester voor boekjaar 2017
8. VERSLAG STAMBOEKCONTROLECOMMISSIE
Mevr. Zoutberg geeft het verslag van de stamboekcontrolecommissie waar enkele zaken zijn gevonden die navraag behoefden bij
het stamboekkantoor. Deze vragen zijn allen naar tevredenheid van de commissie beantwoord en derhalve is de controle in orde
bevonden.
9. VERKIEZING NIEUWE STAMBOEK- EN KASCONTROLECOMMISSIELEDEN
Mevr. Dogger heeft aangegeven te willen stoppen met het lidmaatschap van de stamboekcontrolecommissie. Het bestuur vraagt
om een vrijwilliger uit deze vergadering. Mevr. M. van Duyvenbode geeft aan zij graag wil toetreden. De vergadering maakt geen
bezwaar.
10. WIJZIGING KEURINGSREGLEMENT
Dhr. Reisel legt uit wat de grondslag van de wijziging is en loopt door het gehele reglement om vragen. Dhr. van Schalkwijk vraagt
of twee juryleden, bij bijv. onverhoopte ziekmelding of conflict, op een hengstenkeuring een probleem zou kunnen geven bij het
bepalen van een premie. Dhr Reisel geeft aan dat dit niet anders is dan bij de keuring voor merries of ruinen. Uit de vergadering
komen diverse voorstellen voor andere wijzigingen zoals een sport-premiekeuring, afschaffing van de registratieboete van niet
gekeurde hengsten en alternatieven voor het hengstengala. Dhr Reisel vraagt de leden een voorstel te doen voor de volgende
vergadering. De wijzigingen worden unaniem aangenomen.
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11. GOEDKEURING AVS GEDRAGSCODE
Dhr. Reisel licht de voorgestelde gedragscode toe. Deze is opgesteld in samenwerking met de AVS huisadvocaat mr. Schelstraete.
Mevr. Ketels mist een verbod om op evenementen te komen. Dhr. Reisel erkent dat, echter op advies van de bedrijfsjurist is dat
niet dicht te krijgen. Het enige wat ons daar rest is een aangifte bij de politie met verzoek om iemand te verwijderen. Mevr.Calis
vraagt zich af hoe de regel van de verantwoordeljkheid voor een meegenomen gast te controleren. Dhr. Reisel geeft aan dat zoiets
aan de hand van getuigenissen en andere verklaringen zal moeten worden bewezen. Na stemming wordt de gedragscode
unaniem goedgekeurd
12. AVS LIJST VAN ONGEWENSTE GEBREKEN VOOR DEKHENGSTEN
Deze wordt ingevolge de goedkeuring van de wijzigingen van het keuringsreglement ook goedgekeurd.
13. VERKIEZING VOORZITTER
Op voordracht van het AVS bestuur: Mevr. S. Boogaard. Bij geen tegenkandidatuur wordt zij bij acclamatie verkozen.
14. VERKIEZING PENNINGMEESTER
Op voordracht van het AVS bestuur: Mevr. E. Loots. Bij geen tegenkandidatuur wordt zij bij acclamatie verkozen.
15. RONDVRAAG
Mevr. Calis vraagt of het bestuur of er door het bestuur wat meer gezocht kan worden naar sponsors voor de AVS shows omdat zij
duur zijn en niet voor alle leden gebruikt zullen worden. Verder vraagt mevr. Calis of er wat meer aandacht gegeven kan worden
aan de ledendagen. Mevr. Bogaard geeft aan dat dit zeker de aandacht heeft. Verder een algemene vraag aangaande groot
prijzengeld op het hoogste showniveau en of dat een gevaar wordt voor de show officials. Dhr Reisel antwoordt dat dit inderdaad
meer druk zou kunnen opleveren echter hij heeft zelf daar gejureerd en heeft geen druk waargenomen. Wel is er een nieuwe
verzekering voor ECAHO officials afgesloten waarin enige juridische dreiging van derden aan het adres van ECAHO officials
verzekerd is.
16. SLUITING
Om 21:30 sluit mevr. Boogaard de vergadering.
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JAARVERSLAG 2017 VAN DE SECRETARIS
Ledenbestand
Op 1 januari 2017 had het AVS 569 (In 2016 610) leden.
Op 1 januari 2018 hadden we 522 leden. Gedurende 2017 hebben zich 47 leden afgemeld.
Het donateurenbestand van het AVS is teruggelopen van 36 donateurs op 1 januari 2017 naar 29 donateurs op 1 januari 2018.
Veulenregistraties:
In 2017 zijn er 165 (143 in 2016, 137 in 2015, 138 in 2014, 127 in 2013, 123 in 2012 en 151 in 2011) veulens geregistreerd. Dat zijn
er maar liefst 22 meer dan vorig jaar.
Er is wel een onderscheid tussen veulens van Nederlandse en buitenlandse hengsten, namelijk 107 veulens van buitenlandse
hengsten tegen 58 van Nederlandse hengsten. In 2016 was dat 87 buitenlandse tegen 56 Nederlandse hengsten. (In 2015 was dat
78 buitenlandse tegen 48 Nederlandse hengsten. In 2014 was het 75 buitenlandse hengsten tegen 55 veulens van een Nl hengst
echter in 2013 was ongeveer 50/50 (nl 61/66) ). De conclusie blijft dan ook dat er meer veulens geboren worden van buitenlandse
hengsten, het jaar 2013 was hierop een uitzondering. Ook voor de veulens geboren uit hengsten zonder een dek licentie blijft 2017
stabiel met 11 veulens (was 12 in 2016, 11 in 2015, 8 in 2014, 13 in 2013, 7 in 2012 en 6 in 2011).
Van de 165 veulens van 2017 zijn er zover geregistreerd en getest, 0 SCID drager, 1 LSF drager ( waarvan er 20 niet op LSF getest
zijn) en 15 CA drager.
Dekkingen
Het aantal dekkingen in 2017 is bijna gelijk gebleven met 2016. Afgelopen jaar, 2017 waren dat er 94 tegen 97 in 2016. (was 130 in
2015, ? in 2014, 107 in 2013, 130 in 2012, 120 in 2011 en 148 in 2010).Van deze dekkingen waren er 55 (2016 – 61, 2015 86) t.b.v. AVS geregistreerde merries, hetgeen 6 stuks minder is dan in 2016 (2015 – 86, 2014 - 69).
Voor wat betreft de individuele aantallen is het vermeldenswaardig dat de hengst ByStival Kossack de lijst aanvoert met een prachtig
aantal van 13 dekkingen, waarvan 8 t.b.v AVS geregistreerde Arabische Volbloedmerries. EA Jameel en Magic Mon Cherie volgen
op een tweede plaats met beide 11 dekkingen waarbij gezegd moet worden dat Magic Mon Cherie 11 AVS merries en EA Jameel 4
AVS merries heeft gedekt. De hengst Spiderman Kossack heeft een mooie derde plaats met in totaal 9 dekkingen.
Importen en exporten
In 2017 zijn er 50 (was 53 in 2016, 42 in 2015, 39 in 2014, 89 in 2013, 30 in 2012 en 42 in 2011) paarden geïmporteerd. De importen
komen uit Belgie 19,Duitsland 7, Italie 8, Frankrijk 1, Israel 5, Verenigde Staten 3, Denemarken 2 en Engeland, Slovenie en Brazilie.
Geëxporteerd werden er 106 paarden, dit is bijna een verdubbeling van 2016 (dit waren er 55 in 2016, 87 in 2015, 125 in 2014, 106
in 2013, 91 in 2012 en 86 in 2011). Net zoals in voorgaande jaren gingen de meeste paarden naar het buitenland ten behoeve van
de show cq. gebruik. De meeste paarden werden naar landen binnen Europa geëxporteerd, Belgie, Duitsland, Frankrijk,
Zwitserland, Engeland en Polen maar ook 4 naar de Verenigde Arabische Emiraten, 3 naar Chili, 2 naar China, 2 naar Egypte, 2
naar Israel, 6 naar Saudi Arabië,2 naar Egypte en 20 naar Koeweit tegenover 4 in 2016 (26 in 2015 en 29 in 2014).
Bestuur:
Het bestuur van het AVS heeft in 2017, 11 bestuursvergaderingen, één ALV (18-05) en
een BALV (08-10) belegd. Het bestuur bestond op 1 jan. 2017 uit vijf leden.
Mevr. Eveline Calis-de Wit en Mevr. Marijke Slok Soede stelden zich tijdens de ALV in mei niet herkiesbaar voor een volgende
periode. Mevr. Amy Zoutberg is op diezelfde ALV gekozen als bestuurslid. Dhr. Cedes Bakker is in augustus tussentijds afgetreden.
Mevr. Ineke van Wengerden is in oktober door de leden gekozen als secretaris. Het bestuur eindigde het jaar 2017 derhalve met 5
personen.
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Commissies
De commissie gebruik heeft in jan. een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd bij de Nieuwe heuvel te Lunteren. Naast het gezellig
samenzijn werd daar ook een interessante lezing gegeven.
Voor het jaar 2017 stonden vier wedstrijden gepland. Tijdens de ledendag in Ermelo werden onder andere dressuurwedstrijden
georganiseerd door de commissie.
De op Hemelvaartsdag traditioneel te houden dressuur wedstrijd werd verreden op het terrein van de Kossack Stud. Bij deze de
familie Den Hartog hartelijk dank voor uw gastvrijheid.
In het pinksterweekend werd de Arabissimo verreden.
Na de succesvolle combinatie vorig jaar is het NK dressuur in combinatie met de National Championshipshow in Ermelo gehouden.
De AVS dressuur en Endurance competitie zijn in 2017 niet verreden. Voor 2018 staan deze wel weer op het programma.
Wij danken de commissie gebruik voor hun werkzaamheden binnen de commissie en daarbuiten.
Voor 2018 is de doelstelling om het aantal starts te verhogen alsmede de gebruiksevenementen nog meer met andere activiteiten te
bundelen.
In 2017 zijn er voorbereidingen getroffen om weer een fokkerijcommissie op te zetten.
Momenteel is er begin dit jaar een nieuwe fokkerijcommissie van start gegaan.
In 2017 heeft de familie Stoop het AVS welkom geheten op hun show waardoor een regionale show geïntegreerd kon worden in het
Arabian Horse Weekend.
Door het AVS zelf werd in de Prins Willem Alexander hal op het KNHS centrum de National Championship Show georganiseerd.
Daarnaast heeft het AVS bestuur in april een ledendag georganiseerd voor leden en niet leden ter promotie van ons ras. Daar kon
worden deelgenomen met WAHO geregistreerde Arabische Volbloeden aan diverse (western) clinics zoals pleasure, in hand trail,
liberty, voorbrengen, showklaar maken en dressuur. Een grote opkomst maakte deze “ledendag” zeer succesvol en voor herhaling
vatbaar.
Ook werd een workshop voorbrengen met een D-Show georganiseerd in Lunteren. Ondanks de regen werd deze dag een groot
succes.
Naast de shows heeft het AVS in 2017 3 premiekeuringen georganiseerd. Op 23 april, 2 december en een op thuislokatie.
In totaal hebben13 paarden een premiekeuring bezocht waarvan 10 hengsten en 3 merries.
Vanuit het AVS
De van hogerhand doorgevoerde wijziging van het btw tarief binnen de paardensector, nu allemaal 21%, heeft ertoe geleid dat ook
het AVS haar tarieven heeft moeten aanpassen. \Een uitgebreider financieel verslag komt dadelijk aan de orde.
Wij zijn blij te melden dat in 2017 het eerste praktisch/theoretisch onderdeel van de jurycursus met goed resultaat is behaald door
twee leden van het AVS. Zij mogen de opleiding vervolgen en gaan komend jaar met deze scholing verder.
Sinds afgelopen jaar biedt het AVS de mogelijkheid om uw veulen te testen op OAAM (een neurologische afwijking die bij Arabieren
voorkomt. Dit wordt veroorzaakt door een misvorming van het achterhoofdsbeen van de schedel en de eerste twee wervels, de Atlas
en de Draaier. Er is daardoor geen goede doorgang van de zenuwstreng waardoor er druk ontstaat in het bovenste gedeelte van het
ruggemerg, dit leidt tot schade aan organen).
Evenals LSF is deze test opgenomen in het combinatiepakket.
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Tot zover ons overzicht van 2017. Middels dit jaarverslag wilden we jullie laten weten wat er het afgelopen jaar binnen het AVS
gebeurt is, waar we mee bezig zijn en waar aan gewerkt wordt.
Bij deze maak ik ook graag gebruik van de mogelijkheid om een aantal mensen te bedanken;
Wij bedanken al onze vrijwilligers, alsmede de bestuursleden, voor hun bijdrage aan de keuringen en de ledendag. Ook bedanken wij
voor het organiseren van de twee internationale Shows de Familie Stoop en, voor de Tulip Cup, de familie Kuijf.
Wij danken de juryleden die afgelopen jaar beschikbaar waren op een van onze shows en/of keuringen.
Wie wij binnen Nederland ook niet mogen vergeten zijn de DC’s en ringmeesters die actief waren in 2017; Beatrice Scheltema, Rob
Heijmans, Johan de Mooij, Gijs Eggink en Dennis van der Heijden, ook jullie alle dank voor jullie medewerking en inzet.
Voor onder andere de technische ondersteuning op meerdere evenementen bedanken wij:
Sjaak van der Voort voor zijn fysieke en organisatorische capaciteiten, Adri van der Velden met haar vertrouwde stem, voor het
bemannen van onze secretariaten en/of rekenkamers op evenementen, Sienie Muskee, Gerda Stuive, Tine Kubbe, Cara van der
Heijden, Sandra Boogaard en Carmen Brink, alsmede de leden die dit hebben georganiseerd.
Wij danken de drie dames voor de stamboekcontole; Mw. E. Kooiman, R. Dogger en G. Stuive, de leden van de kascontrole
commissie: Mw. Ineke van Wengerden, Dhr. Jan van Duyvenbode en de heer Onno Dopper. Een verslag van beide commissies
volgen later in deze vergadering.
Tevens danken wij de leden van beroepscommissie Mevr. Petra Mulder en de heren Be Blaak en Lou Molenaar.
Hartelijk dank voor jullie werkzaamheden.
De redactiecommissie willen wij bedanken voor hun inzet en innovatie van het AVS magazine. Mevr. Marga Loots Verschoor, Mevr.
Elsbeth Loots en Mevr. Amy Zoutberg zorgen voor jaarlijks 4 mooie bladen.
Tevens danken wij Krista Sterrenburg voor haar advies en hulp. Oude AVS magazines zijn nog steeds te downloaden van de AVS
website.
Verder blijft het AVS betrokken bij de diverse besluitvormingen van ECAHO, WAHO om de belangen van de leden van het AVS te
behouden en/of te verbeteren.
De PR Commissie is op diverse evenementen aanwezig geweest waaronder Horse Event daardoor wordt goed contact onderhouden
met andere rasverenigingen. Tevens hebben we een FB groep die via de media ons Nederlands Arabisch Volbloed paard probeert te
promoten, onze dank aan alle vrijwilligers op deze evenementen voor hun inzet.
Vanzelfsprekend bedanken we ook onze administratieve kracht op het kantoor; Mevr. Carmen Brink voor de dagelijkse inzet en
werkzaamheden voor de vereniging.
Mocht ik iemand vergeten zijn dan is dat zeker niet bewust gedaan. Als AVS bestuur zijn wij dankbaar voor alle mensen die ons, op
wat voor manier dan ook helpen of bijstaan bij het uitvoeren van alle werkzaamheden binnen en voor onze vereniging.
Ineke van Wengerden, Secretaris AVS
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JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER
Het boekjaar 2017
Over het boekjaar 2017 heeft een positief resultaat van EUR 23.759,= gebracht, waarmee het eigen vermogen van de vereniging
op EUR 186.175,= komt.
De omzet van de vereniging is ongeveer EUR 10.000,= hoger dan die omzet van 2016. Dit komt ook omdat er een vrijval van
ongeveer EUR 3500,= in de omzet zit. Dit betreft een te ruim genomen reservering voor de ledenkorting. Een ander opvallend
gegeven is dat de exportopbrengsten met ongeveer EUR 4000,= zijn toegenomen. De overige opbrengsten blijven stabiel tegen over
het jaar 2016.
Ten aanzien van de lasten is opvallend dat er een vrijval heeft plaats gevonden van EUR 4000,=. Dit betrof een voorziening die
eerder was gevormd voor een eventuele verhuizing. Deze lijkt op redelijk termijn niet plaats te gaan vinden, waardoor is besloten
deze vrij te laten vallen.
Voor het digitaliseren van het archief, het laten scannen van de paardendossiers en het verplaatsen van de opslag zijn ongeveer
EUR 4000,= aan kosten gemaakt.
Daarnaast is opvallen ten opzicht van 2016 dat er kosten zijn gemaakt voor de Waho conferentie die eens in de twee jaar plaats vind
en er meer Ecaho vergaderingen plaats hebben gevonden waar kosten voor zijn gemaakt die er vorig jaar niet waren.
De kosten voor de regionale shows zijn aanzienlijk lager daar een van de regionale shows is komen te vervallen.
De begroting 2018
De begroting van 2018 voorspelt een verlies van Eur 2600,=. Ik zal hieronder de verschillende verklaringen opsommen.
Als eerste zijn met name de inkomsten van de contributies behoorlijk lager dan de uitkomsten van vorig jaar. In 2017 zat er een
vrijval van ongeveer eur 3500,= in de contributieopbrengsten die we uiteraard in 2018 niet zullen hebben. Daarnaast hebben 47
leden afscheid van de vereniging genomen. Dit staat voor ongeveer Eur 4000,= minder inkomsten uit contributies.
Daarnaast verwachten we ongeveer Eur 4000,= minder export opbrengsten te realiseren over 2018.
De op de op de BALV afgeschafte kosten voor het registeren van hengstveulens en de afdracht per gedekte merrie zorgen
respectievelijk voor Eur 2000,= en 2500,= minder opbrengsten.
Ten aanzien van de kosten:
De vrijval van de verhuiskosten ad Eur 4000,= was eenmalig in 2017 en zal in 2018 niet terug komen. De automatiseringskosten zijn
hoger dan gebruikelijk omdat we Eur 5000,= hebben opgenomen om de website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken.
Een opvallende verlaging zijn de kosten van het AVS magazine. Door te kiezen voor een andere drukkerij, de werkt met jongeren uit
de Wajong, hebben wij Eur 6000,= kunnen besparen op deze kosten. De kosten voor de Nationale Keuring zijn hoger daar deze in
2018 over twee dagen zal plaats vinden. Daarnaast zijn er kosten voor de regionale show die we gaan organiseren.
Sandra Boogaard, Penningmeester AVS
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