BELGISCH STUD – BOOK BELGE
DU / VAN DE
PONEY SHETLAND PONY
Verslag van het Statutair gedeelte van de Algemeen Vergadering gehouden te Leefdaal
(Pallekeshof) op zaterdag 26.06.2021, 19.00 – 21.00 h;
P.V. de la partie Statutaire de l’Assemblée Générale (26.06.2021) à Leefdaal
(Pallekeshof), 19.00 - 21.00 h.
Aanwezig – Présent (Effectieve Leden/Membres Effectifs): Dhrn. Apers A., Glaes G., De
Graeve R., De Leener A. (Voorzitter), Dillen A., Duez F. (O/Voorzitter), Pira G., Pirard
J.M., Theunis J., Verdoodt W., Wyers J. en Mevr. De Vries J.
Afwezig of verontschuldigd –Absent ou excusé: Debilde G., Remue W., Roeykens E.
Aanwezig – présent: een 12-tal Actieve Leden, 12 Membres actif met in acht name van
corona maatregelen
1. Het Verslag van de Algemeen Vergadering van 04.07.2020 werd goedgekeurd;
Le P.V. de l’Assemblée Générale du 04.07.2020 a été approuvé;
2. De rekeningen van het dienstjaar 2020 werden voorgedragen en goedgekeurd;
Les comptes de gestion pour 2020 sont proposés comme suit;
3. De Commissarissen verklaren dat zij in de mogelijkheid werden gesteld om al de
stukken – zowel inkomsten als uitgaven en bewijsvoering - na te zien en dat zij de
rekeningen juist hebben bevonden zoals zij heden aan de Algemeen Vergadering
hebben voorgedragen. Zij worden hiervan, samen met de bestuurders, gekweten;
Les Commissaires déclarent qu’ils ont pu contrôler tous les mouvements et pièces et
que la proposition est exacte;
4. Voordracht en goedkeuring begroting 2021 approbation du budget;
5. Mr. Theunis J. is aan het einde van zijn mandaat als Commissaris gekomen. Mr.
Apers A. zal het mandaat voor 2 jaar waarnemen. Mr. Verdoodt W. bekleedt zijn
mandaat als Commissaris nog voor 1 jaar;
Mr. Theunis J. est à la fin de son mandat comme Commissaire et sera remplacé par
Mr. Apers A. pour 2 ans. Mr. Verdoodt W. reste encore pour 1 an;
6. Activiteitenverslag en mededelingen – Rapport des activités et divers:
a. De RvB + de Algemeen Vergadering zijn akkoord gegaan om 3 keuringen te laten
doorgaan in september/begin oktober, enkel om op te meten, geen wedstrijden. U
vindt het inschrijvingsformulier als bijlage bij deze zending alsook op onze
website www.shetlandstudbook.be :
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Le Conseil Administratif et l’Assemblée Générale sont d’accord avec
l’organisation de 3 moments de mesurage (pas de concours). Le document
d’inscription est inclus et sur notre site web www.shetlandstudbook.be :
•
•
•

Battice : zaterdag/samedi 04.09.2021
Oudenaarde : zondag/dimanche 19.09.2021
Bertem : zaterdag/samedi 02.10.2021

Opgelet : u dient 3 maand eigenaar te zijn om uw dier te kunnen laten
opmeten. Attention : vous devez au minimum 3 mois être propriétaire de votre
poney pour pouvoir y participer.
b. Het veulenboek 2020 wordt opnieuw geschonken door de gewezen Shetland Pony
vereniging aan diegenen die het hebben aangevraagd bij het secretariaat.Le liasse
de poulains 2020 est de nouveau offert par le Shetland Pony Vereniging ;
c. Ringmeesters : er is een tekort, R. De Graeve en J. Wyers zijn reeds kandidaat,
maar er is nog plaats ;
Maître de la piste : on a déjà 2 candidates : R. De Graeve et J. Wyers, il y a encore
de la place ;
d. Aangifte van veulens : leden hebben de timing grotendeels zelf in de hand, geef
de documenten (chipnr.) tijdig door, vraag het UELN nummer etc ;
Déclaration de naissance : les membres portent une responsbilité pour tenir le
timing concernant le numéro de puce et UELN ;
e. Mr. Wyers J. wordt opgenomen in de Raad van Bestuur als vertegenwoordiger
voor de provincie Limburg aangezien er geen andere kandidaten waren na de
oproep aan de leden van deze provincie ;
Mr. Wyers J. s’est installé dans le Conseil Administratif comme représentateur de
la province Limbourg ;
f. Kennisgeving (Secretariaatsoverzicht): aantal geboorten 2020: 249 (116
hengsten, 133 merries), mutaties: 117 (+ 10 invoeren: 1 hengst, 9 merries), aantal
leden: 225, goedgekeurde hengsten: 28 + 3 uitgesteld (cf. 2021: 18 goedgekeurd +
6 uitgesteld) ;
Statistiques Secrétariat: naissances en 2020 : 249 (116 étalons + 133 juments),
mutations : 117 (+10 importations : 1 étalon, 9 juments), membres : 225, étalons
approuvés : 28 + 3 ajournés (cf. 2021 : 18 étalons approuvés + 6 ajournés) ;

g. Varia :
-

Kampioenschap : een deel van de leden had nog graag dit jaar een
kampioenschap gezien, dat is begrijpelijk. Maar dit betekent dat de
kampioenen van dit jaar maar enkele maanden hun titel kunnen dragen
gezien er voor 2022 in het voorjaar een kampioenschap gepland wordt.
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Alle pony’s die definitief opgenomen zijn in het stamboek (+ 3 maand op
naam van de eigenaar staan) kunnen deelnemen.
Championnat : sera organisé début 2022, chaque poney qui est enregistré
en définitif peut participer (vous devez au minimum 3 mois être
propriétaire de votre poney pour pouvoir y participer)
-

Vroeg of laat heeft men te maken met een overleden pony. De tarieven
van Rendac zijn in 2021 fors gestegen. Voorlopig geldt dit enkel in
Vlaanderen en nog niet in Wallonie. Aangifte van uw dier kan enkel
digitaal. Raadpleeg www.rendac.be voor meer info. Wij zullen dit
aankaarten op de vergadering Forum Fokkerij.
Les frais de Rendac sont augmentés à Flandres. Veuillez consulter leur site
web www.rendac.be

Laat ons hopen dat we dit najaar niet geremd worden door de Delta covid zodanig dat
onze keuringen kunnen doorgaan…
Espérons que cet automne le Delta covid nous laisse tranquille…

Jeannine De Vries
Secretaris - Secrétaire
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