Geachte leden van de ledenraad,

Hierbij bieden wij u de jaarverslagen 2018 van bestuur, commissies en
werkgroepen aan. De jaarverslagen zijn opgesteld op basis van het door de ledenraad
voorgestelde format. De jaarverslagen ontvangt u ter kennisname.

Met vriendelijke groet,
Bestuur NSIJP.
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Jaarverslag Bestuur NSIJP 2018
1. Samenstelling Bestuur 2018
Bestuurslid gehele jaar

Nieuw in bestuur

Vertrokken uit bestuur

Ada Kramer

Bert den Uijl

Marko Mazeland

Carla Kemme

Jacob Jan RIjnberg

Sytske Casimir

Lieke van Poucke

Stella Timmerman
Anne Brackman

2. Samenvatting activiteiten en resultaten
2016

2017

2018

Versterken van de
vereniging

bedankje aan kaderleden,
nieuw beleidsplan,
verbeteren samenwerking
LR-bestuur
nieuw logo

Kaderborrel tijdens WK
Ontwikkeling website
Bijdrage aan evaluatie LR
Ondersteuning NLshow
tijdens WK in Oirschot

NSIJPborrel tijdens NK
Nieuwe website

Financieel gezonde
vereniging

Ruim binnen budget - dit
kan ook betekenen te
weinig uitgegeven.
Inmiddels werkt de nieuwe
financiële indeling van
begroting en realisatie om
commissies en leden een
duidelijk beeld te geven
van uitgaven en inkomsten
per gebied.

Binnen budget (zie ook
financieel jaarverslag)

Binnen budget, zie financieel
jaarverslag

Internationale aansluiting

de FEIF conferentie vond
in 2016 in NL plaats ,
daarbij kon een grote
afvaardiging van ons
bestuur aanwezig zijn.
IJRN en NSIJP
organiseerden samen de
FEIF YouthCup in NL.
Dergelijke evenementen
zijn een visite kaartje voor
ons land.

3. Toelichting op de activiteiten en resultaten
Behaalde doelstellingen
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Feifconference in Helsinki FEIFconference Stockhokm
met afvaardiging van
WFregistars seminar
bestuur

•
•
•
•

Realisatie en lancering nieuwe website
Uitbreiding bestuur
Uitbreiding commissies
Start ontwikkeling beleidsplan toekomstvisie NSIJP

Niet of gedeeltelijke behaalde doelstellingen
•

Ontwikkeling vrijwilligersbeleid

4. Doelstellingen 2019
Zie beleidsplan → inzetten op versterken kennisdeling, informatiefunctie, doorontwikkeling NSIJP.nl tot
(virtueel) kennis en informatieplatform, bevorderen samenwerking tussen aandachtsgebieden, verhelderen
rollen, taken, bevoegdheden en onderlinge relaties

5. Aanvullend
Leden per 1 januari

2016

2017

2018

2019

hoofdlid

1600

1655

1706

1698

gezinslid

269

277

295

294

jeugdlid

42

41

33

32

jeugdgezinslid

78

78

67

65

1989

2051

2101

2089

163

184

140

totaal aantal leden
nieuwe leden
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Jaarverslag Commissie PR en Communicatie NSIJP 2018
1. Samenstelling Commissie 2018
Commissielid gehele jaar
Bernette Oosterlaken
(voorzitter)
Marja Dijksterhuis
Francien Kamp

Nieuw in commissie
Anne Brackman (PR bestuur)

Vertrokken uit commissie
Arie Vermaas
Miriam Derksen
Cora Wijmans
Sytske Casimir (namens
bestuur)

2. Samenvatting activiteiten en resultaten
Evenementen – NSIJP Stand
IceHorse Eindhoven
(1 dag in maart)
WK 2017 Oirschot
(7 dagen in Augustus)
Jonge hengstenkeuring
NK 2018 Oirschot (2 dagen)
Lustrumdag IJRN
(1 dag in september)

2016
2
x

2018
2
-

x

-

x

x
x
-

Evenementen – NSIJP stand + demo
Animal Event Hilvarenbeek
(3 dagen in april)
Horse Event
(3 dagen in september)

2
x

2
x

1

x

x

x

Overige Evenementen
Kaderdag organiseren
2016 geïntegreerd

0

0

0

Publicaties

1
x

2
x
x

2
x
X afgerond

Overige Activiteiten
Aanzet digitale bedrijvengids IJslander
bedrijven - loopt

2
x

1
x

0
Onderdeel
website in
ontwikkeling

Nieuw logo - afgerond

x

NSIJP Folder
Nieuwe website - loopt

3. Toelichting op de activiteiten en resultaten
Behaalde doelstellingen
Vernieuwing website; heeft zeer grote inzet van PRcommissie gevraagd

Niet of gedeeltelijke behaalde doelstellingen
Doorontwikkeling website, ontwikkeling aanbiedersplatform
4. Doelstellingen 2019
Zie beleidsplan → actiepunten 2019
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Jaarverslag IJslandse paarden NSIJP 2018

1. Samenstelling redactie 2018
Redactielid gehele jaar
Vera Bax

Nieuw in redactie
Josine Brackman- Pijnacker Hordijk

Vertrokken uit redactie

Marjolein Leemhuis

Marian Bisschop
Daan Wormsbecher
Miriam van den Brand
Simone Brinkman
Elvira de Bruyn
Hanny van Geleuken
Bert van der Zalm
Marjolein Leemhuis is tot haar overlijden in november 2018 lid geweest van de redactie

2. Samenvatting activiteiten 2018
• Vijf uitgaven van verengingsblad IJP, oplage tussen 1900 en 2000
• Onderwerpen waren volgens plan verdeeld over de thema’s Fokkerij, Sport, Jeugd, Recreatie,
Regio’s, Training/VIT, Gezondheid/verzorging en management, NSIJP/FEIF en Human Interest.
• Dit jaar was er ruim aandacht voor de jeugd, evenals human interest. Sport en Fokkerij kwamen
minder aan bod, aangezien deze onderwerpen juist goed via de website en sociale media
behandeld kunnen worden. Wel proberen we deze onderwerpen middels mooie fotoseries van
onze goede fotografen een plaats te geven. Daarnaast hebben we dit jaar enkele series gehad in
IJP, oa over de paardenhoef en het ouder wordende paard.
• Afstemming met betrekking tot website en PR commissie
• Start gemaakt met ontwikkelen toekomstvisie IJP (wie is de doelgroep, wat voor onderwerpen,
passende vormgeving). Dit mondt met ingang van 2019 uit in een nieuwe opzet.

3. Gedeeltelijk / niet behaalde doelstellingen
• Advertentiewerving is minder dan gepland, mede door het ontbreken van een
advertentiecoödinator en ziekte Marjolein Leemhuis (die deze taak erbij genomen had, naast de
vormgeving)
• Minder brede range in artikelen, dan gewild.
4. Speerpunten 2019
• 4 uitgaven per jaar
• Flexibele taakverdeling binnen de redactie
• Focus op informatieoverdracht naar de grootste doelgroep, de recreatieve ruiter, alsmede de
jeugdruiters.
• Aandacht voor paardenwelzijn is een belangrijke insteek.
• Inhoudelijk zijn het vooral achtergrondartikelen over het rijden op en verzorgen, houden van
ijslandse paarden, in brede zin. Een artikel over lange afstanden rijden, een serie over bitten of
bitloos rijden past hierin. Over fokkerij en sport zullen eerder de werkwijze van een keuring of
het belang van een wedstrijd rijden aan bod komen, dan de uitslagen.
• Belangrijke wedstrijden of keuringen komen letterlijk in beeld via fotoreportages.
• Interactie met de lezer
• Eenduidige, overzichtelijke vormgeving
• Goede afstemming met websiteredacteur en de PR commissie
• IJP in pdf op website, inclusief een zoekmethode naar geplaatste artikelen
• Optimalisering advertentieacquisitie
5
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Jaarverslag Sportcommissie NSIJP 2018
1. Samenstelling Commissie 2017
2. Samenvatting activiteiten en resultaten
3. Toelichting op de activiteiten en resultaten

4. Niet of gedeeltelijke behaalde doelstellingen – gelinkt aan beleidsplan
5. Doelstellingen 2018
6. Aanvullende opmerkingen
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Jaarverslag Fokkerij NSIJP 2018
5. Samenstelling

Fokkerij commissie
Commissielid gehele jaar

Nieuw in commissie

Vertrokken uit commissie

Henk Peterse

Thomas Hoogenboom

Marloes Beuvens

Tom Buijtelaar

Johanna Schulz

Leonie Ringers

Carla Kemme

Loet Gerritsen

Dester van Nunen

Bijzonderheden

geen

Stamboekbureau
Functie

Naam

Wijzigingen

Stamboekadministratie

Groenned; Ettje Graafstra (WF
Registrant), Wietske Lantinga

-

Stamboekdatabase

WorldFengur

-

Stamboeksecretaris (Sbs)

Carla Kemme/maart 2016

-

6. Samenvatting activiteiten en resultaten
fokkerijcommissie
Vergaderingen
Lezingen

Klankbord

8

2016

2017

2018

4

1

0

Van veulen tot
rijpaard. Prof. Dr.
P.R. (René) van
Weeren (
Universiteit van
Utrecht, faculteit
Diergeneeskunde

Toelichting
Agnar Snorri
traject in LR

LR sperma (sbs)

Ja
(conceptverslag
hangende)

Nee

(als Fokkerij avond)
hoofdthema’s,
Opkomstplicht
selectiekeuring als
eis deelname WK,

Verplichte sperma
onderzoek.
Educatieve activiteiten

Fokkerij
presentatie T.
Buijtelaar,
Jeugdkaderdag.

Cursus paard
voorbrengen
Agnar Snorri

Filmpje veulen- en
merriekeuring,
Praktijkdag
fokjuryleden in
opleiding voor
koepelfokkerij (incl
van andere
stamboeken),
Examenvragen
IJslandse paarden
opleiding
Koepelfokkerij

Agnar Snorri traject in aanloop WK

Stamboekbureau

Afgerond en geevalueerd

2016

2017

2018

Invoering I&R paard;
beveiligingseisen voor
Paspoortuitgevende instantie RVO.

Uitwerking nietgeregistreerde
paarden en
overleg met RVO
rond. Uitwerking
geregistreerde
paarden WF nog
niet rond

Excel
beveiligingseisen
zo goed mogelijk
volledig gemaaktGeen verdere
vragen ontvangen
van RVO

(Nav vd
jaarrapportage
gwoon verlenging
gekregen als
paspoortuitgevende
instantie)

Nationale database –
paardachtigen (wet I&R en EU
paspoort verordening)

RVO
Bijeenkomsten
en testen

Bezoek aan en
verleg met RVO

Handmatige
invoering gegevens.
Contact met RVO
loopt nog steeds.
Vragen aan RVO
richting NVWA
staan nog open.

(Bijzondere) activiteiten

Ontbrekende -,
oude -, import
paarden.
Interpretatie
wetgeving

Aanpassen RVO
database w.b.t.
kleuren paarden.
Correctie niet juist
weergegeven
IJslandse tekens
paardennamen in
RVO database.
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Stamboekbureau

2016

2017

2018

Bewerkersovereenkomsten NSIJPGroenned en NSIJPBI/WorldFengur

Verplicht, nog
niet rond

Vertaling gereed,
nog niet
ondertekend

Nog niet rond

Logo paspoorten

Drukken nieuwe
paspoorten

Klaar; incl.
afstammingbewijs

Naamgeving veulens

Correspondentie
met eigenaren en
namencommissie
FEIF

Ondersteunen lid
tav ontbreken
bezwaarprocedure
IJslandse paarden
namen

Voorstel
aanpassing
reglement
stalnamen, tevens
aanpassen
naamgeving aan
FEIF breeding rules
en regulations

Archief controle
ABC→WorldFengur

afgerond

Afstammingcontrole steekproef –
leidraad/protocol

Concept
document

-

-

Fokkerij Verordening EU (nov 2018
van kracht)

Correspondentie
RVO

Fokkerijprogramma
ingediend bij RVO

Overleg KNHS/stamboeken over
kosten locatie

Deelname sbs

(Bijzondere) activiteiten

WorldFengur

Op status onbekend
zetten van paarden
ouder 45j.
Deelname registrar
seminar door sbs
en medewerker
NSIJPkantoor.
Brief Ministerie LNV
ondersteuning
erkenning van BÍ
als fokkerijorganisatie EU
wetgeving

AVG (algemene verordening
gegevensbescherming)
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AVG overzicht &
beleidsdocument
(concept);
Aanpassing
formulieren
geboorte veulen.
WF registrar
seminar.

Fokkerij

2016

2017

2018

1

2 (plus WK)

0

14

31 (plus 37) 1

1

1

1

10

14

13

0

0

4

4

4

Aantal merries op deze keuringen

19

20

22*

Aantal veulens op deze keuringen

56

59

66

Veulen op deze keuringen ten opzichte
van totaal aantal geregistreerde veulens

38%

33%

35%

Keuringen
Aantal keuringen onder het zadel
Aantal paarden op deze keuringen
Aantal keuringen hengsten 3 en 4 jaar
Aantal paarden op deze keuringen
Aantal ‘try-out’keuringen
Aantal paarden op deze keuringen
Aantal Veulen- en Merriekeuringen

Aantal keuringen anders

1 (FEIF ext)

Aantal paarden op deze keuringen

7 (6 merries, 1 hengst)

Andere activiteiten
Fokkerij Event (veulens)

Ja (14)

Ja (24)

Ja (15)

40

48

45

5

3

4

5

13

6

22

1

1

1

Hengsten
Aantal goedgekeurde hengsten (NL)
Waarvan dit jaar goedkeuring behaald
Aantal voor 1 jaar goedgekeurde
hengsten NL
Buitenlandse hengsten tijdelijk ter
dekking in NL
Fokkerij-jurykader
Aantal internationale (FEIF) juryleden

1

Aantal nationaal Juryleden

4

* 6 merries volgens FEIF regels gekeurd staan onder keuring anders vermeld

1
2

11

Volledig gekeurd (exterieur en onder het zadel)
Zonder sperma controle en zover bekend

4 (+1 met
fokjurydiploma
koepelfokkerij
(opleiding NSIJP deel
volgt))

Stamboekbureau

2016

2017

2018

Aantal keuringen – secretariaat (dagen)

6

8

6

Totaal aantal ingeschreven paarden (levend)

6904

7038

7010

Dit jaar ingeschreven veulens

146

177

188

Dit jaar geïmporteerde paarden

92

100

103

Dit jaar nieuw ingeschreven stalnamen

15

27

22

7. Toelichting op de activiteiten en resultaten
Behaalde doelstellingen 2018
Kerngebied
Registreren, gezondheid en
welzijn

Doorlopend

Keuren en Adviseren

Fokkerijevent, Opleiding Fokjury Koepelfokkerij 2 kandidaten,
kaderdag fokjury

Stimuleren en Faciliteren

Keuringen; op verzoek merries a/d hand gekeurd volgens
FEIF regels met opname WorldFengur

Informeren

Artikel IJP (sbs, 2x), Filmpje

Niet of gedeeltelijke behaalde doelstellingen
Keuringsresultaten van jonge paarden, in dit geval veulens, in Worldfengur is een van de doelen in het
kerngebied “Registreren, gezondheid en welzijn” uit het beleidsplan van de afgelopen 3j. Het NSIJP hanteert
hiervoor (nog steeds) een administratie die los staat van Worldfengur. Het besluit om keuringsresultaten van
‘young horse assessments” op te nemen in Worldfengur is afhankelijk van besluiten die genomen worden op
het niveau van Worldfengur en FEIF. De FEIF breeding leader heeft tijdens het Worldfengur registrar
seminar aangegeven dat opname van de young horse assessment in Worldfengur nog enige tijd op zich zal
laten wachten. Harmoniseren van de assessments en van opleidingseisen voor juryleden lijkt niet eenvoudig
te realiseren.
Er is verschillende keren een oproep gedaan om wijzigingen (dood, castratie, verplaatsing binnen EU,
import, etc) door te geven aan het NSIJPkantoor, maar de respons is minimaal. Vooral eigenaren die hun
raszuivere IJslandse paard niet door het NSIJP in de RVO database hebben laten inschrijven lopen een
risico op een boete van NVWA. De vraag of de verplichte inschrijving met terugwerkende kracht van
toepassing is staat nog open bij RVO.
8. Doelstellingen 2019
Zie beleidsplan.

9. Aanvullende opmerkingen
Geen
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Jaarverslag Jeugdcommissie NSIJP 2018

1. Samenstelling Commissie 2018
Commissielid gehele jaar
Stella Timmerman
Juliette Gunters

Nieuw in commissie
Michelle Goedhart
Mirella Bast
Merel van Vierssen
Valerie Looman

Vertrokken uit commissie
Marij Marsden
Loet van de Hoeve
Petra Bögemann

2. Samenvatting activiteiten en resultaten
2016

2017
12
1
1

2018
6
1

2016
41
78
7
18

2017
45
87
7
38

2018
32
65
9
23

Trainingsdagen
TiH special
Young Leaders event
Jeugdweekend
Jeugdleden
Aantal jeugdleden
Aantal jeugdgezinsleden
Waarvan jongens
Doorstroom vanwege 18 jaar

3. Toelichting op de activiteiten en resultaten
Behaalde doelstellingen
We hebben vier nieuwe (jonge) commissie leden geworven waar we erg blij mee zijn. We hebben de
jeugdtrainingen geüpdatet met ruiter fitness en clinics. Dit geeft een vernieuwde draai aan het concept en is
tot nu toe goed ontvangen bij de jeugdleden. Ook hebben we een aantal nieuwe activiteiten bedacht die we
in 2019 vorm gaan geven.
Niet of gedeeltelijke behaalde doelstellingen
We hebben, voor een deel de positie van de jeugdcommissie kunnen verduidelijken maar vinden dat hier
nog ruimte voor verbetering is. We hadden gehoopt om de jeugdtrainingen voor 18 plus in het najaar van
2018 te kunnen organiseren. Dit hebben we moeten doorschuiven naar 2019.

4. Doelstellingen 2019
We blijven streven naar meer jeugdleden en het behouden van leden die 18 jaar en ouder zijn. Daarnaast
willen we graag een beter overzicht in leeftijdsopbouw van jeugdleden, uitstroom 18- jarigen naar gezinslid
en met name het aantal 18 - 26 jarigen. Doormiddel van het organiseren van het mannenweekend hopen we
meer mannelijke jeugdleden actief te krijgen/werven.

5. Aanvullende opmerkingen
We hebben een aantal nieuwe activiteiten bedacht die in 2019 tot stand zullen komen om actief te werken
aan onze doelstellingen.
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Jaarverslag Commissie Recreatie NSIJP 2018
1. Samenstelling Commissie 2018
Commissielid gehele jaar
Ada Kramer
Anneke van Staalduinen
Maria van Maurik
Tanja Casimir
Marian Berix

Nieuw in commissie
-

Vertrokken uit commissie
-

2. Samenvatting activiteiten en resultaten
2017

2018

Het opstarten en vertalen van het Riding
Horse profile wat aansluit bij de Feif
Leisure comité activiteiten

Riding horse profile is vertaald en
staat op de website

Contact en info met lokale en landelijk
recreatie paarden verenigingen en
educatie organen gemaakt en gezocht.

Voorbereiding overleg regionale
verenigingen in januari 2019
Visie ontwikkeld voor
recreatiecommissie: Beleid,
communicatie en informatie

Lezing Droes gedragen i.s.m. Educatie
en Sport.

3. Toelichting op de activiteiten en resultaten
Ivm het ontbreken van een visie kwam de recratiecommissie wat moeizaam op gang,
Er is ook naar uitbreiding voor de commissie gezocht, maar dat is helaas niet gelukt.

4. Doelstellingen 2019
Overleg met regionale verenigingen plannen in januari 2019.
Aanpassen Riding horse profile op de website
Informatie op Facebook en website actueel houden.
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Jaarverslag Commissie Educatie NSIJP 2018
1. Samenstelling Commissie 2018
Commissielid gehele jaar
Ada Kramer
Mark Timmerman
Marianne Timmerman
Odette Nijssen
Lodewijk Bonnez
Franca Schreurs
Wilma ter Schure

Nieuw in commissie

Vertrokken uit commissie

2. Samenvatting activiteiten en resultaten

TI-basis 2015/2016

TI-B 2016-2018

TI-C 2016/2017

2016
4 cursisten
geslaagd
4 cursisten
gedeeltelijk
geslaagd
12 cursisten
gestart
september
2016
1 cursist
gestart, nog
niet afgerond

TI-basis 2018-2020

2017
3 cursisten
geslaagd

2 cursisten
gestopt met
opleiding

2018

5 cursisten geslaagd

1 cursist
geslaagd
7 cursisten gestart

3. Toelichting op de activiteiten en resultaten
Behaalde doelstellingen
Het overbrengen van de opleidingen TI IJslandse Paarden van NHB Deurne naar KNHS heeft zowel voor de
basisopleiding als voor de B-opleiding in 2015 resp. 2016 plaatsgevonden.
De examens van de B-opleiding 2016-2018 zijn in januari 2018 afgenomen. Er zijn 5 cursisten volledig
geslaagd. De anderen moeten nog 1 of 2 herexamens doen. Deze worden in 2019 afgenomen.
Niet of gedeeltelijke behaalde doelstellingen
In verband met de samenwerking met de KNHS moeten de opleidingsdocumenten herzien en deels
herschreven worden, dat brengt een grote hoeveelheid werk met zich mee. Daarom is de
educatiecommissie niet meer toegekomen aan het organiseren van andere activiteiten. Deze worden
doorgeschoven naar 2019.

15

4. Doelstellingen 2019
•
•
•
•
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afronden van herexamens TI-B 2016-2018
continueren basisopleiding TI 2018-2020
opzetten en starten module longeren in samenwerking met de KNHS
opzetten en starten TI-C in samenwerking met de KNHS

Jaarverslag 2018 Werkgroep Begrazingen NSIJP

Samenstelling Commissie 2018
Commissielid gehele jaar
Nieuw in commissie
Vertrokken uit commissie
Interim Voorzitter: Venus van Asperen
Annechien Wijnbergh
Koen Elshout
Mirella Bast
Namens NSIJP: Ettje Graafstra
Portefeuille Houder/ contact persoon bestuur: Jacob-jan Rijnberg (voorheen Sytske Casimir)
1. Paarden aantallen NSIJP Begrazing
Gebied
2017
Junner Koeland, hengsten
20 (waarvan 1 overleden)
Leudal tot augustus 2017, toen
5 (3 naar huis, 2 naar Groesplaat)
opgeheven
Groesplaat - merries
17

Markizaat - hengsten
Totaal

2018
15
0

30 jaarrond + 7 winterbegrazing

16 (2 naar huis ivm
zwemmen 2 def. Naar huis
ivm. Oogontstekingen)
32 + 5 winter begrazing

79

68

2. activiteiten Begrazingsgebieden en resultaat.
Zowel in de Groesplaat als in de Markizaat was er dit jaar sprake van een droesvariant binnen de kudde, In
de Groesplaat hebben de paarden uit voorzorg een periode in het quarantaine gebied gestaan, Meerdere
paarden hadden koorts en droes symptomen. In het Markizaat is in overleg met de dierenarts besloten de
paarden in het gebied te laten.
De droes resulteerde in extra dierenartskosten en veel extra werk voor de beheerder van de Groesplaat. De
extra kosten komen ten laste van het vermogen van Begrazingen.
Behaalde doelstellingen.
De werkgroep bestaat sinds 2018 uit de beheerders van de gebieden. Hiermee is er weer duidelijkheid
gekomen in de structuur van de werkgroep; daarnaast is er nader gekeken naar de opbouw van de kostprijs
en vergoedingen. Dit is input voor de vergoedingenstructuur in 2019.
Niet behaalde doelstellingen of wijzigingen.
Eind 2018 is besloten om bij het merrie-land De Groesplaat 2019 alle paarden uitscharen en de begrazing
hier te beëindigen. Er heerste al enkele jaren problemen met de woekerende klissebollen met als gevolg
oogonstekingen . Daarnaast ontstaan problemen door het onder water lopen van het gebied en paarden die
de rivier (met scheepvaart) overzwemmen.
Het is niet gelukt om een nieuwe vrijwillig beheerder voor het Junner te vinden. De huidige beheerders
hebben aangegeven het gebied vanaf 2020 over te willen nemen in particulier beheer. Het tijdelijk
beheerplan was eind 2018 nog ontwikkeling.
.
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•

3. Doelstellingen 2019
Herziening documenten met oog op duidelijkheid paardeneigenaren wat betreft
inscharing/uitscharing → initiatief beheerders Markiezaat

•

Goede afsluiting Groesplaat.

•

Aanpassing vergoedingen binnen fiscale mogelijkheden → meer basis, minder afhankelijk aantal
paarden

•

Er zal gekeken worden naar de voortgang van de werkgroep . Voor het begin van het veulenseizoen
2019 zal hieromtrent besluitvorming moeten plaatsvinden.

