Notulen Algemene Ledenvergadering KWPN regio Zeeland
Datum: dinsdag 15 maart 2016
Locatie: Grand Café van De Kroo Ruitersport, Boomdijk 1 te Nieuw en Sint Joosland.
Aanvang: 19.30 uur.
Met kennisgeving afwezig: mevrouw L. Hagens-Groosman, Mevrouw J. Fase, mevrouw C. de FeijterSeydlitz, de heer L. Verschueren, de heer J. Haak en de heer R. Bevelander
Opening
De vice-voorzitter, de heer A. (Arthur) Vos, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte
welkom. De voorzitter, de heer R. (Rien) Bevelander is verhinderd. De vice-voorzitter heet in het
bijzonder de heren J. Oude-Wesselink, A. Claes en A. Hamoen welkom. Zij verzorgen na afloop van de
ledenvergadering een lezing over ICSI.
Notulen Najaars Ledenvergadering van 3 november 2015
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op de notulen van de Najaars Ledenvergadering van
3 november 2015.
Mededelingen en ingekomen stukken
Thuiskeuring en IBOP. De thuiskeuring vindt plaats op zaterdag 9 april a.s. Opgeven is nog mogelijk
via het selfserviceportaal MIJN KWPN. Meer informatie is gepubliceerd op de regiosite. De
oefenavond IBOP wordt gehouden op 9 september, de IBOP zelf op 23 september. Locatie: De Kroo
Ruitersport in Nieuw en St Joosland. Meer informatie over de (oefenavond) IBOP volgt op de
regiosite.
Clinic Rob Ehrens voor Zeeuws gefokte springpaarden. De clinic van Rob Ehrens, die plaatsvond in
november vorig jaar was een groot succes. Veel publiek, fijne paarden en een leerzame avond.
Nominaties “Zeeuws fokker van het jaar”. Ondanks de oproep in IDS en de nieuwsbrief zijn er nog
geen nominaties binnen gekomen op het secretariaat. De vice-voorzitter verzoekt de aanwezigen om
nominaties aan te leveren.
Felicitaties. De vice-voorzitter feliciteert de heer J. (Jas) Haak uit Philippine met het keurpredicaat van
de KWPN goedgekeurde hengst Rousseau. De heer Haak heeft namens de leden van KWPN regio
Zeeland bloemen ontvangen. Op de hengstenkeuring is hij gehuldigd.
Jaarverslag 2015
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 6 stuks voldoende exterieur punten. Een merrie met
sportpredicaat is aan huis ster verklaard.
Stamboekkeuring Vrouwenpolder: Lage kwantiteit, hoge kwaliteit. 19 paarden, 15 sterpredicaten,
w.o. 14 Zeeuws gefokt. Nog een paard ontving 70 punten voor exterieur. 100% score bij de
springpaarden, w.o. Huwerna (80/80) en Huupie Donja (75/80 – 90 voor vermogen). De
stamboekkeuring kenmerkte zich door goede bewegers en enkele uitschieters.

Centrale Keuring: Extreem warme weersomstandigheden, waardoor het gehele programma
plaatsvond in de ochtenduren. 6 tickets voor de NMK/NVK, waaronder 3 veulens. De PAVO Cup
leverde 6 halve finale plaatsen op. De Zeeuws fokker van het jaar 2015, de heer S. (Sam) Moens, nam
blij verrast de titel in ontvangst.
IBOP Zeeland: De IBOP in Zeeland kon in 2015 rekenen op grote deelname. Van de 20 aangeboden
paarden slaagden er in totaal 13 paarden voor de test. Vier paarden ontvingen 80 punten of meer
voor hun verrichting.
Zeeuwse successen: door het jaar heen worden vele successen van Zeeuws gefokte paarden
gepubliceerd op de regiosite.
Goedgekeurd in 2015: Zowel High-Five (fokkers Jan en Christiane de Feijter, Axel) als Edmundo (ger.
Marcel en Marscha Kriesch, Burgh-Haamstede) werden goedgekeurd voor de dekdienst.
Financieel verslag2014
Door de penningmeester , de heer S. (Sam) Moens. 2015 is met een klein positief resultaat
afgesloten, vanwege de 200 euro die zijn opgenomen uit de reservering. Mede dankzij de extra
sponsor voor de clinic is het eindresultaat positief uitgevallen. Opvallend in de jaarrekening zijn de
hogere sponsorgelden en de clinic was duurder dan gepland. Daarnaast is het inleggeld van de
keuringen beduidend lager uitgevallen en loopt het ledenaantal terug. In de begroting is de extra
sponsor niet opgenomen, vanwege een eenmalige toezegging. Op dit moment is nog onbekend of
beide hoofdsponsoren ook in 2015 KWPN regio Zeeland weer een warm hart toedragen. Verder is
het financieel verslag conform begroting. De leden gaan akkoord. De heer L. Reijnierse vraagt naar de
noodzaak om de reservering te gebruiken voor tekorten. De penningmeester geeft aan dat dit niet
het geval is. De reservering is gemaakt voor een specifiek doel, nl. de organisatie van bijzondere
evenementen. In dit geval voor de clinic van Rob Ehrens.
Verslag van de kascommissie
De heer J. (Jan) Joosse en de heer H. (Hans) Nauta hebben de kas voorafgaand aan de vergadering
gecontroleerd. De heer Nauta licht, namens de heer Joosse, toe dat de penningmeester zijn werk
goed heeft verricht en bedankt hem voor de correcte uitleg. De vice-voorzitter verleent de
penningmeester decharge. Hij bedankt de heer Nauta voor zijn inzet.
Aftredend is de heer H. (Hans) Nauta. De heer G. (Gerard) van Rooijen neemt zijn plaats over. Als
reserve wordt de heer S. (Sjaak) van de Vrie aangewezen.
Activiteitenkalender 2016
Thuiskeuring
zaterdag 9 mei
Oefenavond SK en PAVO Cup
dinsdag 19 mei
Stamboekkeuring
donderdag 2 juni
Centrale Keuring en PAVO Cup
zaterdag 2 juli
Oefenavond IBOP
vrijdag 9 september
IBOP
vrijdag 24 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. Meer
informatie volgt op de regiosite. De vicevoorzitter roept de leden op om met ideeën voor de clinic te
komen.
Mededelingen Ledenraad
De heer R. (Rien) Bevelander is afwezig, de vice-voorzitter licht een aantal zaken toe die in de
Ledenraad aan de orde zijn gekomen. Het volgende komt aan de orde:
- In het algemeen bestuur zijn de heren Korver en Schep herbenoemd en treedt de heer Lassche toe
tot de herkeuringscommissie Tuigpaard.

- Op 24 februari heeft een introductiebijeenkomst voor nieuwe Ledenraad en Fokkerijraadleden
plaatsgevonden. De beoogde nieuwe voorzitter, de heer P. (Perry) Boogaard is hierbij aanwezig
geweest .
- De zittingstermijnen voor het regiobestuur is vastgesteld in maximaal 3x3 jaar. Daarnaast moet met
ingang van dit jaar wisselingen in regiobesturen, Fokkerijraad en Ledenraad plaatsvinden in de
najaarsledenvergaderingen.
- De financiën en het jaarplan, inclusief de meerjarenvisie is vastgesteld in de Ledenraad. Het KWPN
is gestart met een ledenanalyse voor de regio’s, met als doel ledenbehoud en -groei.
Mededelingen Fokkerijraad
Door de heer J. (Jan) de Feijter. Veel wordt gepubliceerd in de IDS. Jan licht een aantal punten toe:
- Genoomselectie OC. De voordelen maximaal benutten.
- Hengstenselectie: het D-OC onderzoek toevoegen na eerste selectie.
- Merrieselectie: D-OC onderzoek vervangt vanaf 2017 het PROK certificaat. In 2016 geldt dat beide
opties mogelijk zijn. De veelgestelde vragen worden mondeling toegelicht.
- IBOP springen: het vrijspringen komt te vervallen bij de IBOP.
- IBOP: de Fokkerijraad heeft het besluit genomen dat paarden die tijdens een presentatie of voor
bekendmaking van de punten worden teruggetrokken toch punten krijgen of een uitslag.
- KWPN is op zoek naar een geschikte locatie voor de hengstencompetitie springen en dressuur in
Zuid-Nederland. Ook regio Zeeland is gevraagd met een geschikte locatie te komen. Oriënterende
gesprekken met de locaties vinden plaats ná 10 april. Het bestuur draagt het 5* Sportpark van De
Kroo Ruitersport aan als mogelijke optie.
Bestuursverkiezing
De heer R. (Rien) Bevelander (voorzitter) en de heer A. (Arthur) Vos (bestuurslid) zijn aftredend en
niet herkiesbaar. Het bestuur draagt de heer P. (Perry) Boogaard aan als nieuwe voorzitter en
mevrouw I. (Iris) Verreijt als bestuurslid. Er zijn geen tegenkandidaten binnengekomen op het
regiosecretariaat. De aanwezigen gaan akkoord. De nieuwe leden stellen zich even voor.
Jan de Feijter, vervangend voorzitter op dit agendapunt, feliciteert de nieuwe bestuursleden met hun
aantreden. Daarnaast bedankt hij Arthur en Rien voor hun inzet in de afgelopen jaren en de fijne
samenwerking. Jan licht toe dat statutair gezien de nieuwe voorzitter een periode van 1 jaar
aangaat, aansluitend volgt een periode van twee keer drie jaar, vervolgens een periode van 2 jaar.
Dit geldt omdat de huidige voorzitter vroegtijdig aftredend is.
Rondvraag
De heer R. Jakobsen verzoekt de heer J. de Feijter om in de Fokkerijraad de mogelijkheden te
bespreken om register A merries toe te laten op de Centrale Keuring.
De leden wordt gevraagd naar hun mening over de opzet van de CK. Vanwege de warme
weersomstandigheden is het programma vorig jaar in elkaar geschoven, dit is wisselend ervaren.
Voor komend jaar verzoeken de leden het bestuur de oude opzet te handhaven. Ideeën zijn van
harte welkom.
Sluiting
De vice-voorzitter, de heer A. (Arthur) Vos sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun
aanwezigheid. Hij bedankt de familie De Kroo voor hun gastvrijheid en sluit de vergadering.

PAUZE
Lezing ICSI door de heer J. Oude-Wesselink, A. Claes en A. Hamoen.

