
Speech ter ere van afscheid bestuurslid Gre Zonneveld-de Hoop 

 

Sinds een jaar of acht is Gre actief betrokken bij onze afdeling van het NSPS als bestuurslid 

en secretaresse. Afgelopen jaar heeft ze aangegeven het wat rustiger aan te willen doen en 

het bestuur heeft Lars Pronk bereid gevonden haar taken als secretariaat van onze afdeling 

over te nemen.  

Als dochter van de bekende Noord-Hollandse fokker de heer De Hoop kwam Gre al op jonge 

leeftijd in aanraking met Shetlandpony´s. Onder de stalnaam “Van de Hogedijk” fokte vader 

De Hoop sinds de 50’er jaren pony’s. Tot op hoge leeftijd waren haar ouders betrokken bij 

de fokkerij en het bezoeken van de premiekeuring hoorde daar natuurlijk ook bij! Na het 

overlijden van haar vader zette Gre de fokkerij voort samen met haar man en dochters 

Liesbeth en Margriet, die altijd aanwezig zijn op de keuring om hun vrouw en moeder te 

helpen. Het fokken van Shetlandpony’s en KWPN’ers is bij de familie Zonneveld-De Hoop een 

echte familie aangelegenheid!  

Haar taken als secretaresse van de afdeling voerde Gre vol overgave uit. De organisatie van 

de keuring was bij haar in goede handen. Bij de voorbereiding was het gehele gezin 

Zonneveld betrokken; het maken van het boekje, het verzorgen van de prijzen, het 

opbouwen van de banen, het regelen van de lintenmeisjes, de verzorging van de jury, het 

opruimen aan het einde van de dag etcetera etcetera. Wanneer je ’s ochtends aankwam op 

de keuring, stond alles er piekfijn en gezellig bij. Dergelijke inzet en organisatie vergt veel tijd 

en energie van deze enthousiaste vrijwilligster en haar familie.  

Wanneer je Gre zegt, zeg je eigenlijk behulpzaam, trouw, nauwgezet, eerlijk en vriendelijk. 

Zomaar vijf woorden die zeer zeker slaan op jouw persoon, Gre! Voor al je inzet, tijd en 

energie willen wij je als bestuur en alle leden bedanken. Graag wil ik je vragen te gaan staan 

en bij deze wil ik je benoemen als Lid van Verdienste van de afdeling NSPS-NH. Als symbool 

hiervan hebben we een passend sieraad gevonden voor je en hier horen natuurlijk ook 

mooie bloemen bij. Gre, bedankt voor alles en graag tot in de toekomst. (Overhandiging 

cadeaus). 

 


