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Voorwoord Algemeen Bestuur

Voorbereid op de toekomst
2015 was een mooi jaar voor de Nederlandse sport én de Nederlandse fokkerij. Zo was daar het weergaloze succes op de Europese
kampioenschappen: teamgoud voor onze spring- en dressuurruiters en onze menners, met in totaal 15 KWPN-paarden die bijdroegen aan
dit eremetaal. Daarnaast zijn tal van medailles behaald op de rug van een KWPN’er, zoals de individuele gouden plak voor Valegro onder
Charlotte Dujardin en natuurlijk het schitterende goud van SFN Zenith N.O.P. onder olympisch en wereldkampioen Jeroen Dubbeldam.
Ook in eigen land konden we genieten van de jonge vierbenige talenten, zoals op de diverse merriekeuringen, in de schitterende week
KWPN Kampioenschappen en natuurlijk op de KWPN Hengstenkeuring, waar we ook deze editie weer vele belangstellenden konden
verwelkomen. Wij kunnen bij de organisatie van al deze evenementen steevast rekenen op de inzet van vele functionarissen en vrijwilligers,
een groot goed voor onze vereniging! In oktober werd bekend dat het KWPN wederom aan de leiding gaat bij de WBFSH-rankings van de
dressuurpaarden, bij het springen staan we fraai tweede en bij de eventing staat het KWPN wederom in de top 5. Het KWPN dankt deze
topposities aan de fokkers van deze succesvolle sportpaarden.
Service in diensten
Goede paarden worden nog steeds gefokt en ook het aantal veulens zit weer in de lift. Nu is het zaak dat wij als organisatie alles op alles
zetten om goed voorbereid de toekomst in te gaan. Daarom is in het najaar de strategie van het KWPN voor de komende jaren uiteengezet.
Het implementeren van deze strategie zal nu de uitdaging gaan worden. Het is een schitterende kans. Het wordt een klus die we samen met
elkaar zullen moeten oppakken, zodat ons KWPN ook in de toekomst haar leidende rol in de internationale fokkerij behoudt. Wij hebben er
zin in om samen met de directie, de medewerkers en u deze uitdaging aan te gaan en vertrouwen erop dat wij samen deze reis gaan maken.
Het KWPN is van en voor de fokkers en is een vereniging van leden!

Vanuit de strategie hebben we bepaald dat het KWPN geen prijsvechter wil zijn, maar een goede prijs/kwaliteit verhouding wil bieden in de
service van diensten aan haar leden. Daarbij zullen we uiteraard continu prijzen blijven benchmarken ten opzichte van andere stamboeken.
Bij het KWPN krijgt u dan ook meer! Zo krijgen KWPN-leden 23 keer per jaar het KWPN-magazine (Magazine/IDS), biedt het KWPN als enige
stamboek een online platform waar ruiters en fokkers in contact kunnen komen en investeert het KWPN meer dan andere stamboeken in
wetenschappelijk onderzoek, innovatie en afzetbevordering. Alles met het uitgangspunt om die leidende rol ook in de toekomst te behouden.
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Voorwoord Algemeen Bestuur

Leden centraal
Naast de regie op kostenbeheersing ligt de focus volledig op het KWPN-lid. Het KWPN wil haar leden een breed pakket bieden aan diensten,
kwaliteit en service. De ingezette interne veranderingsprojecten zijn hierbij een belangrijk middel: dit stelt ons in staat om in de toekomst
service op maat te bieden. Zo zal de nieuwe website de bezoeker snel de voor hem relevante informatie tonen en wordt er gewerkt aan het
verhogen van de gebruiksvriendelijkheid en navigeerbaarheid van de (hengsten)database. Daarnaast wordt het marketingproces rondom de
levenscyclus van het paard geautomatiseerd om ook in ons klantcontact de leden ‘op maat’ te informeren. Het komende jaar ligt de focus op
de verdere professionalisering van de gehele organisatie, om zo te bouwen aan het KWPN van morgen.

Financieel gezond
Kijken we naar de toekomst, dan blijven voortdurende kostenbeheersing en het beperken van de lastenverzwaring voor de leden
uitgangspunten. Door op uitgaven te letten en processen effectiever en efficiënter te maken, kunnen we kosten besparen. Besparingen die
we overigens wellicht weer nodig hebben om te investeren in innovatieve ontwikkelingen en het verhogen van de servicegerichtheid richting
leden. Daarnaast willen we kansen – zoals het WK Jonge Dressuurpaarden op het Nationaal Hippisch Centrum en andere evenementen –
uitnutten. Zo zijn speerpunten in het jaarplan 2016 de implementatie van de genoomselectie, het managen van inteelt, de ontwikkeling van de
service- en kwaliteitsgerichte organisatie door het starten en gedeeltelijk reeds implementeren van veranderingsprojecten en het verkennen
van nieuwe omzet verhogende activiteiten.
Het is een genoegen om u de resultaten van 2015 te presenteren, want ondanks al de turbulente ontwikkelingen zijn we er in geslaagd een
positiever resultaat te behalen dan begroot was. Het KWPN is een financieel gezonde organisatie met een gezonde solvabiliteit van 52,5% per
eind 2015. Kortom al met al was 2015 financieel een goed jaar, waarin we naast genoemde factoren ook in staat zijn geweest de liquiditeit
verder te verbeteren en het debiteurensaldo te verlagen. Aandachtspunt blijft het teruglopende ledenaantal. En in het verleden behaalde
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Juist daarom moeten we scherp blijven en samen bouwen aan onze prachtige vereniging.
Wij wensen u met het onderhavige jaarverslag, dat in geheel nieuwe vorm verschijnt, veel leesplezier toe.
Algemeen Bestuur
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WBFSH Rankings

Hans Peter Minderhoud met Glock’s Johnson TN

Voor sportpaarden

Stamboekranking dressuur
1. KWPN
2. Hannoveraner Verband
3. Westfalen
4. Rheinisches Verband
5. Oldenburger Verband

Stamboekranking springen
1. Holsteiner Verband
2. KWPN
3. SBS
4. SF
5. BWP

Stamboekranking eventing
1. Irish Sport Horse
2. Hannoveraner Verband
3. Oldenburger Verband
4. Holsteiner Verband
5. KWPN
5

Charlotte Dujardin met Valegro

Jur Vrieling met VDL Bubalu

KWPN resultaten en successen
Internationaal

EK 2015 dressuur
Team goud
Individueel goud en brons

WK Jonge Dressuurpaarden
Brons

EK 2015 springen
Team goud
Individueel goud

WK Jonge Springpaarden
Goud, zilver en brons

WK Tweespan

EK Eventing

Team zilver
Individueel brons

16e en 22e plaats

Nederlandse fokkerij domineert
De Nederlandse fokkerij was weer duidelijk aanwezig op het EK Dressuur. In de landenwedstrijd kwamen zestien KWPN’ers aan start,
namens maar liefst tien verschillende landen. Bij de Individuele Grand Prix Spécial zag één op de drie paarden het levenslicht op
Nederlandse bodem en zeven plaatsten zich vervolgens voor de afsluitende op zondag. In Aken hing een super sfeer, mede door alle
internationale supporters. Dit was te merken, het stadion barstte na iedere rit uit in een luid applaus waarbij er enthousiast met vlaggen
werd gezwaaid. De Grand Prix trok 38.000 toeschouwers, hiermee waren bijna alle zitplaatsen bezet.
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EK Springen

Nederland in bloedvorm naar
gouden teammedaille
De Nederlandse springruiters hebben op het
Europese Kampioenschap in Aken geschiedenis
geschreven door het teamgoud te winnen.
Regerend wereldkampioen Jeroen Dubbeldam
bevestigde vervolgens zijn status als levende
legende door met SFN Zenith N.O.P. (v.Rash R)
zonder springfouten de individuele Europese titel
op te eisen. Een kampioenschap om nooit te
vergeten, waarin de KWPN-goedgekeurde
hengsten VDL Zirocco Blue N.O.P. (v.Mr. Blue)
met Jur Vrieling en VDL Groep Verdi TN N.O.P.
(v.Quidam de Revel) met Maikel van der Vleuten
eveneens veel indruk maakten.

Fenomenale dubbelslag Dubbeldam en
SFN Zenith N.O.P. in Aken
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Jonge menpaarden

Dandy-Jane en Flügel
kampioenen Jonge Menpaarden

Voor de vierde keer alweer vond tijdens de eerste dag van de
KWPN Kampioenschappen de strijd om het Kampioenschap
Jonge Menpaarden plaats. Een opvallend groot aantal fijne
paarden zorgde voor prachtige sport. In de rubriek zes- en
zevenjarigen eiste Dandy-Jane (Special D x Ahoy) de titel voor
zich op. Het erelint in de categorie vier- en vijfjarige paarden ging
naar Flügel (Westenwind x Ahoy).
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Emmelie Scholtens met Estoril

Kirsten Brouwer met Eye Catcher

WK Jonge dressuurpaarden

Bronzen
medaille

Vier zesjarige KWPN’ers liepen er in de finale

Vijf van de vijftien finalepaarden bij de
vijfjarigen zijn geregistreerd bij het KWPN.
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WK Tweespan

Celviro (Vulcano) en Carlos (Urgent)
Individueel brons

Dankzij in de tuigpaardrichting gefokte
KWPN’ers won Italië het teamzilver
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Fokkerij: inteeltmanagement

Hengst

Verwantschapspercentage

Merrie

% dat aangeeft in welke
mate paarden familie van
elkaar zijn

??

Gevolgen van inteelt:
‘Algemene achteruitgang van de populatie’
• Erfelijke gebreken
• Geboorte afwijkingen
• Verminderde vruchtbaarheid
• Meer gezondheidsproblemen
• Kortere levensduur
• Kleiner formaat

Normen inteelttoename (FAO* – richtlijnen)
Resultaat

Inteelt toename

Beoordeling risico’s

TP = 1,3

> 1%

Populatie door uitsterven bedreigd

DP = 0,8

0.5 – 1%

Erfelijke gebreken gaan zeker vrijwel voorkomen

GP = 0,4

0.3-0.5 %

Er kunnen erfelijke gebreken voorkomen

SP = 0,3

<0.3%

Kleine kans op erfelijke gebreken

* Food and Agriculture Organization of the United Nations
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Fokkerij:
genoomselectie
Vervanging
nakomelingenonderzoek
Nieuwste innovatie
in fokkerij
Sneller en
goedkoper

Genoomselectie
tegen OC
Genetische
vooruitgang
duurzaamheid
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De groep met alle merries van de familie Zehr

Fokkerij: visie tuigpaard

Tuigpaardliefhebbers
ontmoeten Amish
in Amerika

Het Algemeen Bestuur presenteerde haar strategische visie op de fokrichting
Tuigpaard 2015-2020. Deze visie is mede gebaseerd op het door de regio’s
opgestelde masterplan. Kern van de strategische visie is:
• Fokdoel handhaven
• Kansen in de mensport
• Vergroten populatie in Amerika
• Prioriteit bij inteelt management
• Opleiden en invullen freelance regio-inspecteur
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Fokkerij: kansen tuigpaarden

•

Het tuigpaard is een uniek product

•

Ontwikkeling sport en fokkerij in Amerika

•

Afzet mensport (amateur & professional)

•

Jaarlijks circa 600 veulens

•

Circa 1.000 tuigpaardleden

•

Circa 125 beoordelingen merries

•

Ruim 40 beoordelingen hengsten
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Fokkerij: kansen tuigpaard
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Nieuwe voortplantingstechniek: ICSI
De impact van nieuwe
voortplantingstechnieken
Voordeel van ICSI is dat het
management van de
draagmoeder simpeler wordt

Genetisch gaan we met
ICSI snel omhoog

Tom Stout, voortplantingsspecialist:
“ICSI is bij uitstek een techniek voor het topsegment
merries, maar dat is in Nederland dan ook erg groot.
Een jaar geleden waren we in Utrecht nog heel
voorzichtig met het doen van voorspellingen, maar nu
hebben we veel vertrouwen in deze techniek. We zijn
nu vooral bezig met veel routine opdoen en de techniek
nog verder ontwikkelen.”
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Merrieselectie: NMK Dressuur

Met haar jeugd, charme, elegantie en
souplesse in beweging was Heliana
V.O.D. (v.Davino V.O.D.) onbetwist de
meest complete van haar jaargang.

Uitslag driejarige dressuurmerries
Naam
Vader
1. Heliana V.O.D. ster prok
Davino V.O.D.
2. Hulana T. ster prok
Ampère
3. Halesta elite ibop-dres
Quadroneur

Moeder
Zoriana elite pref ibop-dres
Delana T stb prok
Wendy

Moedersvader
Jazz pref
Florencio keur
Weltart

Fokker
A.J. van Os, Sprang-Capelle
C. Twint, Oost-Graftdijk
Stal 104 BV, Wijdewormer

Geregistreerde
A.J. van Os, Sprang-Capelle
C. Twint, Oost-Graftdijk
Stal 104 BV, Wijdewormer
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Merrieselectie: NMK Springen

Kampioene werd de atletische Cantosdochter Hufonia, die opviel met haar zeer
goede afdruk en zeer goede reflexen.

Uitslag driejarige springmerries
Naam
Vader
1. Hufonia ster
Cantos keur

Moeder
Dufonia ster prok

Moedersvader
Chin Chin

Fokker
A.van Ittersum, Winsum/
VDL Stud, Bears

Geregistreerde
A.van Ittersum, Winsum/VDL Stud,
Bears

2. Hesdita ster prok

Lordanos

Serdita ster pref

Nimmerdor pref

A.van Ittersum, Winsum/
VDL Stud, Bears

A. van Ittersum, Winsum/VDL Stud,
Bears

3. Honeypenny W ster

Bubalu VDL

Miss Moneypenny

Montender

B.J.M. Wezenberg,
IJsselmuiden

VDL Stud, Bears
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Merrieselectie:
Dag van het Gelders paard
Kapitale merries trotseren storm op
Dag van het Gelders paard

Deze editie van de Nationale Dag van het Gelders Paard in Hengelo
zal de meeste mensen nog lang heugen. Gelukkig niet alleen
vanwege de zeer slechte weersomstandigheden, maar ook zeker
vanwege het royale aanbod prachtige paarden, van jong tot oud.
Hanna-Amanda was het overtuigende kopnummer bij de driejarige
merries. Haar volle zus Kaya-Amanda kreeg het kampioenslint
omgehangen in de veulenrubriek.
19

Merrieselectie: NVK Gelders paard
Tweede bij de veulens op de NVK werd
Krystella L. Krystella L heeft als vader
Floris BS, een interessante hengst
als het gaat om bloedspreiding.

De variatie in vaderpaarden is een
positief gegeven voor de bloedspreiding

Terugblik
Dit jaar viel op de keuringen in de richting Gelders paard vooral op
dat het ondereind bij de te keuren paarden ontbrak.
Daarnaast was het aanbod veulens tijdens de
Nationale Dag van het Gelders paard in Hengelo groot.
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Merrieselectie: NTD

De deelname aan
de keuringen
is gelijk gebleven
aan vorig jaar

Heidelien met
links Piet, Wim en Gijs den Otter en
rechts de fokkers, familie Wijnne

Het sterpercentage ligt
dit jaar aanzienlijk hoger
dan vorige jaren

Piet den Otter: “Heidelien was natuurlijk een kanshebster voor de nationale titel, eigenlijk was ik er niet zo bang voor. Het is zo’n rijke
merrie. Maar het blijft spannend tot je er echt staat. En dat ze zich aangespannen in het kampioenschap voor driejarigen helemaal waar
maakte is eigenlijk nog belangrijker, aan alleen een mooi plaatje heb je niet veel.”
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Merrieselectie: EPTM
Zadelmak maken op het
KWPN-centrum

De ‘zevenweekse’ EPTM-test, waarbij merries op het KWPN-centrum zadelmak
worden gemaakt, is inmiddels een begrip en is heel populair onder de deelnemers.
Wat is er immers makkelijker dan je groene veulenboekmerrie weg te brengen naar
Ermelo, om zeven weken later een - als alle stukjes op hun plek vallen - elitemerrie
mee naar huis te nemen?
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Afstammelingenkeuring

Veel fokinformatie op
zonovergoten KWPN-centrum

Voor de derde keer werd de Centrale afstammelingenkeuring
gehouden op het KWPN-centrum in Ermelo.
Dit jaar werd de beoordeling gesplitst in een spring- en een
dressuurdag waarop ook enkele Gelderse veulens werden getoond.
Onder geweldige weersomstandigheden werd het een mooie dag
uit voor de geïnteresseerde fokkers.
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Regio’s

Contact met de leden.
Regionale samenwerking
sport en fokkerij.

Faciliterend (qua kennis) bij regiobijeenkomsten
Verbeteren informatievoorziening ledenontwikkeling

Organiseren keuringen
(stamboekkeuring, veulenkeuring en CK)
Voorlichtingsbijeenkomsten
24

Jubilerende regio’s

Fokkersforum Twente
KWPN Overijssel nodigde haar leden uit voor een jubileumbijeenkomst op CSI Twente in
Geesteren ter ere van het 125-jarig bestaan.
Het thema van dit fokkersforum luidde: ‘Vanuit historie vooruit kijken’.

Aan het forum namen deel: Johan Knaap (directeur KWPN), Annelou de Man
(namens JongKWPN, lid van de Fokkerijraad), Arie Hoogendoorn (dierenarts en
teamveterinair KNHS), Wim Schröder (paardenhandelaar, mede-eigenaar BWG Stables)
en Daan Nanning (fokker, trainer, handelaar en voormalig voorzitter HK-commissie).

Regio Utrecht 125 jaar
Dit jaar vierde de KWPN regio Utrecht het 125-jarig bestaan van de geregistreerde
Warmbloedfokkerij in de provincie. Daarvoor is een speciaal tijdschrift uitgegeven,
hetgeen online was te lezen.
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JongKWPN

In samenwerking met de regio’s
organiseert JongKWPN
plaatsingswedstrijd op de CK

Verschillende bedrijfsbezoeken:
VDL, Nijhof, Stal Laarakkers

Op 24 april organiseerde het KWPN ‘achter de schermen van het
verrichtingsonderzoek’ voor JongKWPN-leden. Dit in het kader van
het 10-jarig jubileum van het JongKWPN.
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Kaderdag 2015

Siem Korver: “Het is mooi om te
zien hoeveel activiteiten door de
regio’s zijn ontwikkeld.”

Ontwikkeling van de sport
Tijdens de kaderdag 2015 ging een aantal
deskundigen gedetailleerd in op de ontwikkelingen in
de sport en door deze mensen werd een stip op de
horizon gezet voor fokkers en bestuurders.
27

Sport en fokkerij
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Sport en fokkerij

Bijeenkomsten Paardenbeoordelen
Gecombineerde evenementen/activiteiten
Jeugdstimuleringsplannen
Communicatie over en weer over activiteiten
Fokkersprijzen op sportcompetities

Nationaal uitrollen ‘Impact van de bouw op sportprestaties’
Podium 3 genomineerde regio’s
Bekendmaking winnende regio: Friesland
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Nationale Tuigpaardendag

Uniek hoogtepunt

Cor van Dijk, Mark de Groot en Henk Hammers

30

KWPN en KNHS halen
WK Jonge Dressuurpaarden naar Ermelo

Beheersvorm: gezamenlijke stichting
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CHK Springen

Complete Hamilton
aan kop van goede jaargang

De KWPN hengstenkeuring powered by Massey
Ferguson heeft in de springrichting een interessante
groep van 43 hengsten opgeleverd die hun kwaliteiten
mogen gaan bewijzen in het verrichtingsonderzoek.
Uit een elitecorps van zeven hengsten werd de complete
Numero Uno-zoon Hamilton verkozen tot kampioen,
gevolgd door de goed springende Horido (v.Sir
Shutterfly) en History-Rilexy (v.Arezzo VDL).

Cor Loeffen: “We kijken uit naar
het verrichtingsonderzoek.”

Voor het vierde jaar maakt Cor Loeffen deel uit van
de hengstenkeuringscommissie springen en dit jaar voor
het eerst als voorzitter.
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CHK Dressuur
De oogst na drie selectierondes stemde de commissie bestaande uit voorzitter Wim Ernes, Reijer van Woudenbergh en
Marian Dorresteijn rondom tevreden. "We hebben alle dagen goed kunnen selecteren en ik denk dat we een interessante, gevarieerde
groep hebben kunnen selecteren. Met deze hengsten kijken we hoopvol uit naar de verrichtingsonderzoeken.
Dat wordt de zwaarste test en we hopen daar dit positieve gevoel te kunnen blijven houden. Ik denk dat er sprake is van een sterke
kampioen, een goede kopgroep en een eveneens goede middenmoot. In de onderzoeken zullen we zien hoe ze zich verder
ontwikkelen maar een goed begin is het halve werk!”, besluit Wim Ernes.

Hoopvolle oogst

Een goede groep van 31 hengsten is op de KWPN
hengstenkeuring powered by Massey Ferguson aangewezen
om deel te nemen aan het verrichtingsonderzoek.
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CHK Gelders paard

Ad Aarts, Reijer van Woudenbergh en
Marloes van der Velden vormden
wederom de hengstenkeuringscommissie Gelders paard, zij konden
twee sterke hengsten uitnodigen voor
het verrichtingsonderzoek.

Edmundo kwam vanwege zijn leeftijd niet in
aanmerking voor het kampioenschap, maar maakte
veel indruk met zijn verrichting
34

CHK Tuigpaard
Hermanus (v.Patijn) klom
er steeds overtuigender in

Jurylid
Reijer van Woudenbergh
merkte treffend op:
“Niet het vele is goed,
maar het goede is veel.”

Dit jaar vond de eerste bezichtiging van de tuigpaardhengsten voor het eerst
plaats in de fraaie Amaliahal van het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.
Het aantal aangeboden hengsten was iets minder dan vorig jaar, het aantal
doorverwezen hengsten was met 7 ongeveer de helft van vorig jaar.
35

Hengstenselectie: voorjaarsonderzoek

23 hengsten ingeschreven

Bestuurslid Annechien ten Have
feliciteert Nico Ploegmakers met
de goedkeuring van
De Niro-zoon Hennessy.

Op 23 mei lieten de spring-, dressuur- en Gelderse hengsten in een volle
Willem-Alexanderhal nog een keer hun kunnen zien op de laatste dag van
het verrichtingsonderzoek. 17 nieuwe springhengsten, 4 dressuurhengsten
en 2 Gelderse hengsten verdienden hun goedkeuring.
36

Hengstenselectie: najaarsonderzoek

21 hengsten behalen KWPN-dekbrevet

Beide rijpaardhengstenkeuringscommissies hebben royaal kunnen oogsten in het najaarsonderzoek.
21 spring- en 7 dressuurhengsten zijn toegevoegd aan het KWPN hengstenbestand.
Zowel kwantitatief als kwalitatief gaat dit verrichtingsonderzoek als zeer geslaagd de boeken in.
Bij de springhengsten behaalde de vierjarige Kashmir van ’t Schuttershof-zoon met 85 punten de hoogste score en
bij de dressuurhengsten ging die eer naar Daily Daimond (v.Daily Deal) met 87 punten.
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KWPN evenementen powered by

38

Derde KWPN Eventinghorse Sale
in Boekelo

Voor de derde keer werd tijdens Military Boekelo-Enschede de
KWPN Eventinghorse Sale gehouden. Op vrijdagavond werd het
hoofdterrein van de Military omgebouwd tot veilingarena waar
jonge eventingtalenten onder de regie van veilingmeester
Frederik de Backer van eigenaar wisselden. De paarden waren
grotendeels geselecteerd tijdens de aanlegtest voor vierjarige
eventingpaarden en het kampioenschap voor vijfjarige eventingpaarden in Ermelo. Net als voorgaande jaren kon de veiling zich
verheugen in de belangstelling van een aantal buitenlandse
gegadigden. Zo verhuizen er paarden naar Zweedse, Engelse en
Ierse eigenaren.

Fire Fly (v.Zavall VDL)
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Tuigpaardveiling

Super verloop

Tijdens de Nationale Tuigpaardendag, werd ook de Nationale tuigpaardveulenveiling weer gehouden.
Zeven tuigpaardveulens kwamen onder de hamer van Johan Wilmink en werden voor goede prijzen verkocht.
Veilingtopper was Kamore (Fantijn x Waldemar) die tijdens de Nationale Veulenkeuring de reservetitel in de wacht
sleepte. Deze voshengst werd voor 13.000 euro verkocht. Ook de kampioene van de Nationale Veulenkeuring, Kalina
(Eebert x Waldemar), werd voor een mooi bedrag afgeslagen. Het laatste bod kwam op 11.000 euro.
Het gemiddelde van deze veiling kwam op bijna 6.700 euro.
40

Nieuwe KSS formule

De KWPN Select Sale werd dit jaar opgesplitst in twee fokrichtingen, springen en dressuur.
De nieuwe veilingmeester Frederik de Backer bracht 12 springhengsten en 23 dressuurhengsten onder zijn hamer.
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Benoemingen ereleden

Zilveren KWPN speld:
De heer J.E Kloosterboer
De heer A. Smeulders
De heer A. Wagemans

Gouden KWPN speld:
Mevrouw G.H. Brouwer-Immink
De heer H. Davelaar
De heer H. van Dieren
De heer D. Jilisen
De heer G.H. Laarhuis
De heer D.G. Mekkes
De heer D. Nanning
De heer V. te Poele
De heer A. v.d. Pol

Gouden speld voor Daan Nanning
Na 9 jaren zitting te hebben genomen in de hengstenkeuringscommissie springen, waarvan Daan Nanning enkele jaren het
voorzitterschap vervulde, brak het einde van zijn maximale zittingstermijn aan. Daan Nanning gaf aan zich te hebben voorbereid op
het vertrek: “Als je dat maar vroeg genoeg doet, valt het afscheid ook wel mee. Het was een prachtige tijd, ik had het nooit willen
missen.”
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(Her)Benoemingen
Algemeen Bestuur

Herbenoeming S. Korver, voorzitter
Herbenoeming E. Schep, lid

Ledenraad

Afscheid: H. Davelaar, H. Geerts, S. Rozendaal , B. Wezenberg
Nieuw: R. Gevers, H. Hutten, B. van Kooten, J. de Man

Fokkerijraad

Benoeming R. Van Venrooij

Hengstenkeuringscommissie Dressuur

Benoeming B. Rutten, voorzitter
Herbenoeming mevrouw M. Dorresteijn

Hengstenkeuringscommissie Springen

Herbenoeming mevrouw H. Klompmaker

Hengstenkeuringscommissie Gelders paard

Herbenoeming mevrouw M. van der Velden

Herkeuringscommissie Springen

Benoeming A. Aarts, voorzitter
Benoeming P. Strijbosch

Herkeuringscommissie Dressuur

Benoeming mevrouw A. Lantsheer
Benoeming A. Aarts tot voorzitter

Herkeuringscommissie Tuigpaard

Benoeming H. Lassche

Herkeuringscommissie Gelders paard

Herbenoeming C. van Zanten

Arbitragecommissie

Benoeming B. Bijvoet

Tuchtcommissie

Herbenoeming L. Crompvoets, voorzitter

Commissie van Beroep

Herbenoeming B. Oude Breuil
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Werkorganisatie:
van strategie naar implementatie
Finetunen organisatie

Strategie 2016-2018 uitgewerkt

Van strategie naar implementatie
via 7 integrale projectgroepen

Moderniseren arbeidsvoorwaarden

Optimaliseren
bezettingsgraad centrum
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Balans per 31 december 2015
Vereniging KWPN
Balans per 31 december 2015 (x € 1.000)

31-12-2015

31-12-2014

4

8

195

210

1.758

2.189

40

47

Vorderingen op korte termijn

1.322

1.834

Liquide middelen

1.724

1.217

Totaal activa

5.043

5.505

2.545

2.464

100

100

33

33

772

880

Kortlopende schulden

1.593

2.027

Totaal passiva

5.043

5.505

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa
Voorraden

Passiva
Eigen vermogen regio’s
Bestemmingsreserves
Voorzieningen
Langlopende schulden
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Staat van baten en lasten over 2015
Vereniging KWPN

Staat van baten en lasten over 2015 (x € 1.000)
Begroting 2015

Resultaat 2015

Resultaat 2014

Baten:
Contributie opbrengsten
Opbrengsten uit diensten
Opbrengsten uit evenementen
Overige opbrengsten
Rente baten

2.417
2.373
1.079
1.002
89

2.307
2.436
1.129
997
92

2.416
2.497
1.086
1.383
96

Totaal baten

6.960

6.961

7.477

Lasten:
Personeelskosten
Inspectiekosten
Kosten evenementen
Verkoopkosten
Algemene kosten
Afschrijvingskosten
Overige kosten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Vennootschapsbelasting
Resultaat na belastingen

2.366
914
1.084
872
1.276
70
339
6.922
38
0
38

2.319
932
1.077
925
1.295
60
290
6.897
64
0
64

2.280
973
1.134
1.284
1.394
61
348
7.474
3
0
3

• Waarderingsgrondslagen ongewijzigd.
• Jaarrekening vanaf 2015 o.b.v. functionele indeling, vergelijkende cijfers 2014 en begroting 2015 zijn dienovereenkomstig aangepast.
• Jaarrekening opgesteld o.b.v. continuïteitsgedachte.
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Balans per 31-12-2015 en
Staat van baten en lasten over 2015
Stichting Huisvesting KWPN

Jaarrekening 2015 Stichting Huisvesting KWPN (x € 1.000)
Balans per 31-12-2015
2015

2014

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

3.260

3.440

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen op korte termijn
Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA

35
118
3.413

41
85
3.566

Eigen Vermogen

1.412

1.366

Voorziening onderhoud
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA

130
1.740
131
3.413

80
1.990
130
3.566

PASSIVA
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Verslag van de Financiële Commissie

Financiële Commissie
Met betrekking tot de financiën ligt de realisatie van 2015 in lijn met de goedgekeurde begroting en deze is afgesloten met een positief resultaat.
Het KWPN heeft een stabiel eigen vermogen. De liquiditeit is verbeterd, het debiteurensaldo is gedaald. De totale omzet in 2015 was
overeenkomstig de begrote omzet. Het iets hogere resultaat dan begroot, is dan ook gerealiseerd door kostenbesparingen. In bijna alles regio’s
is een positief resultaat behaald. De ontwikkeling van de ledenaantallen blijft een aandachtspunt.
Door de externe accountant is een goedkeurende verklaring afgegeven. Ook de Financiële Commissie, bestaande uit de heren R. van Klooster,
J. Mastenbroek en C.J. van Pernis (ook aanwezig was de heer G. van den Nieuwendijk, die de werkzaamheden van C.J. van Pernis zal
overnemen), hebben een positief oordeel afgegeven. Met instemming van de Ledenraad is de Jaarrekening 2015 vastgesteld en goedgekeurd.
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Bijlage
Samenstelling Algemeen Bestuur/Ledenraad/Directie
per 31-12-2015

Algemeen Bestuur

S. Korver (voorzitter), mevrouw A.L. ten Have-Mellema (vice-voorzitter),
R.G.H. Muntel (penningmeester), J. Janssen, E. Schep

Ledenraad

M.A. Bevelander, G.S.W. te Bokkel, F.A. Boxelaar, L. Diepman,
T.A. van Dijk, mevrouw M.J. Dorgeloos-Mannens, R. Fabrie,
R. Gevers, W.J.J. Goesten, J. Hezemans, H. Hilverda, H.A.B. Hutten,
mevrouw E. de Jeu, J.P. de Keizer, R.A.G. van Klooster, G. Koers,
B. van Kooten, B. Kragt, C. Kuin, E. Lammerse, A.J.G. Lautenschutz,
J. Litjens, J.J.C. de Man, J. Mastenbroek, mevrouw M. Miltenburg,
mevrouw G.M. Mittendorff, A. van Oerle, C.J. van Pernis,
mevrouw E. Peters-Schreuder, L.S.M. van Rijn, Th. Schippers, J. Smak,
mevrouw J.F. Snijder-Hazelhoff, N. Stam, mevrouw M. Toonders, J. Verver

Directie

J.H. Knaap (directeur), J.G.E. Nijhoff (plaatsvervangend directeur)
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KWPN centrum: De Beek 109 | 3852 PL | ERMELO
Postbus 156 | 3840 AD | HARDERWIJK
+31 (0) 341 25 55 00
www.kwpn.nl | www.kwpn.org
www.facebook.com/KWPN.nl

