Notulen Algemene Ledenvergadering KWPN regio Zeeland
Datum: woensdag 11 maart 2015
Locatie: Grand Café van De Kroo Ruitersport, Boomdijk 1 te Nieuw en Sint Joosland.
Aanvang: 19.30 uur.
Met kennisgeving afwezig: de dames A. Picavet, S. Malcorps, N. Adriaanse, M. van de Linde en
J. Bervoets.
Opening
De voorzitter, de heer R. (Rien) Bevelander, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte
welkom. Na de vergadering biedt KWPN regio Zeeland in samenwerking met de Studieclub
Warmbloed Paarden Zeeland u een forumdiscussie aan met als onderwerp ‘Sport in relatie tot
Fokkerij’. Het forum bestaat uit de heren T. (Tim) Coomans, W. (Wobbe) Kramer en G. (Gert) Naber.
De discussie wordt geleid door de heer L. (Louis) Reijnierse.
Notulen Najaars Ledenvergadering van 4 november 2014
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op de notulen van de Najaars Ledenvergadering van
4 november 2014.
Mededelingen en ingekomen stukken
Clinic Alex en Diederik van Silfhout. Deze clinic gaat de boeken in als een enorm succes. Veel publiek,
goede paarden en instructie. Moeilijk te overtreffen of te evenaren.
Workshop paardenbeoordelen. Op woensdagavond 25 maart en 8 april vinden de workshops
paardenbeoordelen plaats bij manege De Eendracht in Vrouwenpolder. Er is weer veel belangstelling
voor. Doel is educatie.
Nominaties “Zeeuws fokker van het jaar”. Ondanks vele oproepen zijn er nog geen nominaties binnen
gekomen op het secretariaat. De voorzitter verzoekt de aanwezigen om nominaties aan te leveren.
Thuiskeuring. Op zaterdag 2 mei a.s. vindt de thuiskeuring plaats. Aanmelden is mogelijk via MIJN
KWPN. Meer informatie is gepubliceerd op de regiosite.
Samenwerking KNHS regio Zeeland. Dit krijgt steeds meer vorm. Naast samenwerking met
licentiepunten in de clinic wordt nu ook gewerkt aan een mooi nieuw concept. Meer informatie volgt
op de regiosite, via social media en in de nieuwsbrieven.
Oefenavond PAVO Cup en Stamboekkeuring. De oefenavond is verzet van de donderdagavond naar
de dinsdagavond. Datum: 19 mei 2015. Locatie: manege De Eendracht, Vrouwenpolder.
Jaarverslag 2014
Door regioinspecteur, de heer P. (Petro) Trommelen. Namens het regiobestuur blikt hij terug op een
succesvol fokkerijjaar. De kwaliteit van de fokkerij in Zeeland is de laatste jaren met sprongen vooruit
gegaan. Met een PowerPoint presentatie worden de resultaten toegelicht. Enkele cijfers:
Thuiskeuring: 8 aangeboden paarden, waarvan 7 stuks voldoende exterieur punten, hieronder
Geniene (v. Zirocco Blue VDL) van de heer R. (Rien) Jakobsen uit Middelburg. De latere
reservekampioen van de CK Zeeland en NMK merrie. Ook twee merries met het sportpredicaat
konden worden bevorderd met het sterpredicaat.

Stamboekkeuring Vrouwenpolder: 38 paarden, 17 sterpredicaten, w.o. 12 Zeeuws gefokt. Nog eens 9
paarden ontvingen 70> punten voor exterieur. De stamboekkeuring kenmerkte zich door goede
bewegers en enkele uitschieters. Gradonna (v. Jazz) ontving 80 punten voor beweging en Gerna (v.
Boss VDL) kreeg 80 punten voor exterieur en vrijspringen.
Centrale Keuring: 5 tickets voor de NMK/NVK, waaronder 3 veulens en 2 driejarige springpaarden. De
PAVO Cup leverde 8 halve finale plaatsen op. De Zeeuws fokker van het jaar 2014, mevrouw L.
(Loucky) Hagens-Groosman, nam blij verrast de titel in ontvangst.
IBOP Zeeland: De IBOP in Zeeland is niet van grote omvang, maar de kwaliteit doet niet onder voor
landelijke prestaties. In totaal slaagden 11 van de 14 aangeboden paarden voor de test. Absolute
topper van de dag was Gidonia VDP die 88 punten scoorde voor haar verrichting.
Zeeuwse successen: door het jaar heen worden vele successen van Zeeuws gefokte paarden
gepubliceerd op de regiosite.
Financieel verslag2014
Door de penningmeester, de heer S. (Sam) Moens. Het jaar is afgerond met een positief resultaat van
69 euro. Daarnaast is een reservering gemaakt van 850 euro. Dit bedrag is gereserveerd om twee
redenen. In 2014 is een tweede hoofdsponsor binnengehaald, onbekend is nog of beide
hoofdsponsoren ook in 2015 weer bereid zijn KWPN regio Zeeland een warm hart toe te dragen.
Daarnaast was de belangstelling voor de workshops paardenbeoordelen in 2014 groots, wat 300
euro opleverde. De intentie is om de workshops dit jaar kostendekkend te maken. De
penningmeester licht de nieuwe financiele richtlijnen van het KWPN hoofdkantoor toe. Een begroting
met verlies wordt niet geaccepteerd.
Het ledenaantal daalt helaas nog steeds. Waar we in 2013 611 leden hadden, staat de teller nu op
496 leden. Positief is te noemen dat we het afgelopen jaar 27 nieuwe leden konden verwelkomen.
We hopen op stabilisatie van het ledenaantal, landelijk is dat de trend. Het aantal paarden dat in
Zeeland is opgenomen in het stamboek is 52, een lichte stijging. Verder is het financieel verslag
conform begroting. Hierop zijn geen vragen.
Verslag van de kascommissie
De heer T. (Tinus) Louws en de heer H. (Hans) Nauta hebben de kas voorafgaand aan de vergadering
gecontroleerd. De heer Louws licht, namens de heer Nauta, toe dat de penningmeester zijn werk
goed heeft verricht. De voorzitter verleend de penningmeester decharge.
Aftredend is de heer T. (Tinus) Louws. De heer J. (Jan) Joosse neemt zijn plaats over. Als reserve
wordt de heer G. (Gerard) van Rooijen aangewezen. De voorzitter bedankt de heer Louws voor zijn
inzet.
Activiteitenkalender 2015
Workshops Paardenbeoordelen
woensdag 25 maart en 8 april
Thuiskeuring
zaterdag 2 mei
Oefenavond SK en PAVO Cup
dinsdag 19 mei
Stamboekkeuring
donderdag 4 juni
Centrale Keuring en PAVO Cup
zaterdag 4 juli
IBOP
vrijdag 25 september
Voor deze activiteiten heeft KWPN regio Zeeland weer afspraken gemaakt met de vaste locaties:
manege De Eendracht in Vrouwenpolder en De Kroo Ruitersport in Nieuw en Sint Joosland.
Mededelingen Ledenraad
Door de heer R. (Rien) Bevelander. Hij licht een aantal zaken toe die in de Ledenraad aan de orde zijn
gekomen. Voorlopig hebben de regio’s de regie in de organisatie van de (Centrale) Keuringen. Daarbij
moet gezocht worden naar een mooi programma en/of aansluiting bij een bestaand groot
evenement. KWPN heeft de samenwerking gezocht met Indoor Brabant. De intentie ligt er om in

2017 gezamenlijk op te trekken, waarbij de identiteit van het KWPN behouden blijft alsook het
vrijdagavondprogramma in tact blijft. Gezocht wordt naar een datum in februari. Naast
internationalisering ook kostenefficiënt.
Ook zal het WK Jonge Dressuurpaarden in 2016 in Nederland worden georganiseerd, een grote klus.
Ook daarin wordt samenwerking gezocht door het koppelen van de KWPN Paardendagen om zo
sport en fokkerij (alsook specialisatie) nog dichter bij elkaar te brengen.
Mededelingen Fokkerijraad
Door de heer J. (Jan) de Feijter. Veel wordt gepubliceerd in de IDS. Jan licht een aantal punten toe:
- Predicatenstelsel. Toelichting op het bestaande predicatenstelsel.
- KWPN fokdoel. Toelichting door de heer De Feijter.
- Plaatsing op CK en NMK. Het compleetste paard kampioen maken is een afweging van verschillende
factoren. Daarnaast wordt gewerkt aan het verbeteren van transparantie in de plaatsing. Door o.a.
de lineaire scores toe te voegen in de catalogus.
- Rubriek 4-7 jr op NMK. Deze rubriek wordt toegevoegd.
- EPTM keurpredicaat. Het verlenen van het keurschap wordt toegevoegd aan het EPTM pakket.
- Lineair scoreformulier. De kenmerken lengte schoft, kootstand achter en souplesse in galop worden
toegevoegd aan het scoreformulier en na het keuringsseizoen geëvalueerd.
- Vernieuwing PAVO Cup. Het beoordelingsprotocol wordt aangepast. Zo wordt er meer gewicht
gegeven aan tempowisselingen, buigzaamheid en gehoorzaamheid, worden de hoeken afgetopt bij
de vierjarigen, komt er meer controle bij het losrijden en volgt doorontwikkeling van de jurypoule.
- Genoomselectie. In de tweede helft van 2015 worden de eerste resultaten gepubliceerd.
Bestuursverkiezing
De heer S. (Sam) Moens (penningmeester) en mevrouw M. (Marieke) Willemstein (secretaris) zijn
aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten aangedragen De aanwezigen gaan akkoord.
De voorzitter feliciteert beiden met hun herbenoeming. De heer Moens licht toe dat zowel hijzelf als
de secretaris de laatste periode ingaan. Statutair is het één en ander veranderd. Waar voorheen na
twee periodes (á 3 jaar) nog dispensatie kon worden aangevraagd voor een derde periode geldt nu
een maximale zittingstermijn van 9 jaar zonder dispensatie.
Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
Sluiting
De voorzitter, de heer R. (Rien) Bevelander sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun
aanwezigheid. Hij bedankt de familie De Kroo voor hun gastvrijheid en sluit de vergadering.

PAUZE
Forumdiscussie “Sport in Relatie tot Fokkerij”
m.m.v. Tim Coomans, Wobbe Kramer en Gert Naber.

