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Jaarplan en Begroting 2018 goedgekeurd
In de voorgaande Ledenraadsvergadering van 4 oktober jl. zijn het concept jaarplan
2018 en de conceptbegroting 2018 en de concept meerjarenbegroting 2018-2020
gepresenteerd en toegelicht, nadat de Financiële Commissie deze al op detailniveau met
de penningmeester had besproken en haar positieve advies hierover had uitgesproken.
Ook is een uitgebreide presentatie gegeven van de conceptstrategie 2018-2020. In de
regio’s zijn deze toegelicht door een vertegenwoordiging van het Algemeen Bestuur en/of
de directie. In de Ledenraadsvergadering van woensdag 13 december jl. werd allereerst
het Jaarplan vastgesteld. Ook de Begroting 2018 stond voor definitieve vaststelling op de
agenda van de Ledenraad, die vervolgens haar goedkeuring gaf. Een toelichting op het
Jaarplan en de conceptbegroting is reeds gepubliceerd middels een ‘Toegelicht’-artikel in
IDS nummer 20.
Aanpassing Statuten
In 2016 is gekeken hoe de vereniging KWPN meer toekomstbestendig te maken. De
activiteiten van de vereniging KWPN zijn in de loop van de tijd toegenomen, zoals het
centrum in Ermelo, het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden, veilingen,
genoomselectie en samenwerking met externe partijen. Mede als gevolg daarvan is er
naast de vereniging KWPN een structuur ontstaan met meerdere aan de vereniging
KWPN gelieerde stichtingen op basis van bestuurlijke verbondenheid. Het is van belang
dat de vereniging KWPN zich ook in de toekomst blijft ontwikkelen. Om groeikansen in
binnen- en buitenland beter te kunnen benutten wordt een aanpassing van de
organisatiestructuur voorgesteld waarbij bepaalde activiteiten in een besloten
vennootschap kunnen worden ondergebracht. Bijvoorbeeld de samenwerking met het
WSI, Warmblood Studbook of Ireland. Een besloten vennootschap past beter bij
commerciële (internationale) activiteiten. Daarmee wordt tevens voorkomen dat risico’s
de continuïteit van de kernactiviteiten van de vereniging KWPN in gevaar kunnen
brengen. Het KWPN blijft een vereniging. De verantwoordelijkheid van de Ledenraad
verandert niet. Het Algemeen Bestuur blijft verantwoording afleggen aan de Ledenraad
over alle onder het KWPN ressorterende juridische entiteiten.
De statutencommissie – bestaande uit Adrie van Oerle, René Fabrie en Monica Kossen
namens de Ledenraad, Robert Muntel en René van Klooster namens het bestuur en Johan
Knaap en Emiel Nijhoff namens de directie – heeft zich gebogen over de benodigde
statutenwijzigingen. In juli is de Ledenraad geïnformeerd over de voortgang, waarna het
voorstel tot wijziging puntsgewijs in de Ledenraadsvergadering van 4 oktober is
behandeld. De samenvatting van deze wijziging is gepubliceerd in IDS en in de
Ledenraadsnieuwsbrief van oktober, het gehele voorstel tot wijziging lag ter inzage op
het KWPN-kantoor. Ook is dit onderwerp besproken tijdens de
najaarsledenvergaderingen van de regio’s. Na het akkoord van de Ledenraad d.d. 13
december worden deze wijzigingen doorgevoerd.
Aanpassing reglementen
Een aantal adviezen van de Fokkerijraad Rijpaard heeft geleid tot aanpassingen in het
registratieschema en de gerelateerde reglementen. In het nieuwe jaar komen we hier
nader op terug in IDS.

Ontwikkelingen genoomselectie
Directeur Fokkerij & Innovatie Johan Knaap praatte de Ledenraadsleden bij over de
ontwikkelingen rondom genoomselectie. Het fundament onder genoomselectie is het
verder verbeteren van het KWPN-paard. Hiervoor zijn diverse bestaande selectietools als
keuringen, sport en röntgenonderzoek, in april 2016 is DNA-selectie als nieuwe techniek
geïmplementeerd. Begin 2018 komen we hier in IDS nader op terug. Tevens willen we
een dringend beroep doen op alle fokkers om erfelijke afwijkingen als oogafwijkingen of
ernstige beenafwijkingen door te geven bij de veulenregistratie, met een bewijs
(foto/video/dierenartsverklaring) van de afwijking tezamen met haren van het
betreffende veulen. Dit is ten behoeve van onderzoek en absoluut niet ter stigmatisering
van een stam of bepaalde hengsten. Desgewenst kunnen fokkers dit anoniem insturen
(alleen haren en bewijs), dat levert al voldoende materiaal voor onderzoek.
(Her)benoemingen
Op de agenda stonden diverse (her)benoemingen, als eerste van de
(her)keuringscommissies. In januari 2018 is Jos Oude Lenferink aftredend in de
herkeuringscommissie tuigpaardhengsten en hij is statutair niet herkiesbaar.
Het Algemeen Bestuur draagt Johan Holties voor als lid van de herkeuringscommissie
tuigpaardhengsten voor een periode van drie jaar, te weten van januari 2018 tot januari
2021. Deze maand is Ad Aarts aftredend in de hengstenkeuringscommissie Gelders paard
en ook hij is statutair niet herkiesbaar. Het Algemeen Bestuur draagt Arie Hamoen voor
als lid van de hengstenkeuringscommissie Gelders paard voor een periode van drie jaar,
te weten van december 2017 tot december 2020. Deze voordrachten werden
geaccordeerd, evenals de herbenoemingen van Ad Aarts, Augusta Lantsheer en Marijke
Kool-van Woudenbergh bij de herkeuringscommissie dressuur en Ad Aarts en Peter
Strijbosch bij de herkeuringscommissie springen.
Ook bij diverse KWPN-commissies waren er (her)benoemingen. Paul de Vries was bij
zowel de Tuchtcommissie als de Arbitragecommissie aftredend en herkiesbaar, in beide
commissies was er tevens een vacature. Het voorstel van het Algemeen Bestuur was om
Paul de Vries te herbenoemen en om Aukje Kroondijk te benoemen in de functie van
Arbiter in de Arbitragecommissie en lid in de Tuchtcommissie. De Ledenraad heeft deze
voorstellen geaccordeerd.
Benoemingen Algemeen Bestuur
Tevens stonden er enkele bestuursbenoemingen op de agenda van de
Ledenraadsvergadering. Adrie van Oerle nam het woord namens de
vertrouwenscommissie. Voorzitter Siem Korver en penningmeester Robert Muntel waren
aftredend en niet herkiesbaar. In september is de procedure opgestart, waarbij de
vertrouwenscommissie bestaande uit Adrie van Oerle, Emmy de Jeu, René Fabrie en
plaatsvervangend lid Marieke Toonders een selectie uit de kandidaten heeft gemaakt
waarna er diverse gesprekken zijn gevoerd. “We waren op zoek naar twee
duizendpoten”, aldus Adrie, “en we denken dat we die met de volgende twee kandidaten
zeker gevonden hebben.” Andries van Daalen werd voorgedragen als voorzitter van het
Algemeen Bestuur. Berlinde Middelbrink werd voorgedragen als nieuw lid van het KWPNbestuur. Na de voordracht door de vertrouwenscommissie werden zij beiden benoemd.
Zij vervullen daarmee de vacatures die ontstaan met het vertrek van voorzitter Siem
Korver en penningmeester Robert Muntel. Van hen werd in deze zelfde
Ledenraadsvergadering afscheid genomen.

Andries van Daalen
Andries van Daalen (63) vervulde tijdens zijn werkzame leven diverse commerciële
functies bij Vroom & Dreesmann en Wehkamp. Als directielid bij Wehkamp droeg hij
mede bij aan de transitie van postorderbedrijf naar online retailer, en bij moederbedrijf
RFS Holland Holding was hij als directeur verantwoordelijk voor de bouw van het grootste
geautomatiseerde magazijn voor e-commerce ter wereld. Na de succesvolle afronding
van dit project besloot Andries van Daalen in 2016 zijn actieve loopbaan te beëindigen.
Wel is hij nog actief als bestuursvoorzitter van het ondernemersfonds Stichting
ZwolleFonds en is hij lid van de Raad van Toezicht van het Deltion College.
Naast zijn uitgebreide bestuurlijke ervaring in het bedrijfsleven, heeft Andries zich jaren
ingezet voor de paardensport en -fokkerij. Hij is een veelgevraagd speaker bij
paardensportevenementen, maar binnen onze vereniging kennen we hem vooral als
regiovoorzitter (van 2013-2016 van regio Flevoland en vanaf 2016 van regio Overijssel)
en in die hoedanigheid ook als Ledenraadslid. Hij heeft dan ook een heel goed beeld van
de vereniging en de uitdagingen die voor ons liggen. “De inzet voor het KWPN komt voort
uit het feit dat er zoveel fokkers, eigenaren, liefhebbers en gebruikers een passie hebben
voor het KWPN-paard en het KWPN een vereniging is van en voor haar leden. Dat
spreekt mij zeer aan, en ik kijk ernaar uit om met mijn collega-bestuursleden verder te
werken aan de toekomst van het KWPN.”
Berlinde Middelbrink
Ook Berlinde Middelbrink (37) trad tijdens de Ledenraadsvergadering van 13 december
toe tot het KWPN-bestuur. Deze ambitieuze amazone – als ponyruiter stond ze reserve
voor het EK-eventingteam, bij de paarden reed ze dressuur op Intermediair II-niveau –
heeft reeds een indrukwekkende loopbaan binnen de financiële consultancy. Berlinde
begon haar carrière als Business Controller bij Philips. Sinds 2008 heeft ze haar eigen
adviesbureau, en in die hoedanigheid heeft ze als interim professional veel ervaring
opgedaan bij omvangrijke projecten. Zo verzorgde ze de grootschalige implementatie
van het SAP-bedrijfsautomatiseringssysteem bij FrieslandCampina en zet ze momenteel
bij de Creative Group (online shopping organisatie) de business control functie op.
Berlinde heeft twee kinderen samen met partner Jeroen Hendriks, die in het verleden
onder meer de KWPN-gekeurde hengsten Casco, Riant, Sir Sinclair en Unistar in medeeigendom had. Haar vrije tijd brengt Berlinde door met haar gezin of bij de KWPNpaarden die thuis op stal staan. Diverse door haar opgeleide talenten groeiden uit tot
Grand Prix-paarden, zoals Johnson-zoon Bolero en Florestan-zoon Urestan. Ze is nog
steeds actief als amazone, maar daarnaast fokt ze ook verdienstelijk met vier KWPNmerries. Afgelopen zomer behaalde de door haar als veulen gekochte Charmeur-dochter
Jendelin E de vierde plaats op de Nationale Merriekeuring. “De KWPN-fokkerij is het
kloppend hart van de paardensport. Ik kijk er enorm naar uit om, samen met de leden,
de kantoororganisatie en uiteraard de medebestuursleden, de vereniging gezond en
vitaal te houden en de huidige positie verder uit te bouwen.”
Afscheid bestuursleden
Het was de laatste vergadering van bestuursleden Siem Korver, die in 2005 toe trad tot
het bestuur en in 2012 de rol van voorzitter op zich nam, en Robert Muntel die sinds
2011 deel uitmaakt van het KWPN-bestuur. Adrie van Oerle, voorzitter van de
vertrouwenscommissie, dankte namens de gehele Ledenraad beide heren voor hun niet
aflatende inzet. Siem Korver en Robert Muntel gaven beiden aan terug te kijken op een
heel mooie tijd. In het kerstnummer IDS 23 blikken zij uitgebreid terug op hun
bestuursperiode.
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