Verslag Algemene Ledenvergadering
KWPN regio Zeeland

Datum: dinsdag 6 maart 2018
Locatie: De Kroo Ruitersport, Boomdijk 1 te Nieuw en Sint Joosland.
Aanvang: 19.30 uur
Met kennisgeving afwezig: Marieke Rentmeester-Kleinjan, Marieke Willemstein, Annemieke Picavet.

Opening

De voorzitter, Perry Boogaard, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Na het
officiële gedeelte volgt een lezing met het thema bloedspreiding onder leiding van regioinspecteur
Petro Trommelen.

Verslag Najaar Ledenvergadering

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op het verslag van de Algemene Najaar Ledenvergadering van
26 november jl. Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de secretaris.

Mededelingen en ingekomen stukken

Rousseau preferent: Jas Haak is de fokker van de KWPN goedgekeurde hengst Rousseau. Deze hengst
is onlangs preferent verklaard. Namens het bestuur en de leden van de regio ontvangt hij een boeket
bloemen.
Hengstenkeuring: Delta Mossel Cote de Zelande (fokker familie Van de Plasse, Yerseke) en Kaygo
(fokker Leunus van Lieren, Schore) zijn beiden aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.
Winnaar hengstencompetitie klasse Z: Gunner KS (fokker Arthur Kleijwegt, Heinkenszand) heeft de
hengstencompetitie klasse Z gewonnen.
Thuiskeuring 2018: Op zaterdag 17 maart vindt de thuiskeuring plaats in Zeeland. Opgeven is nog
mogelijk. Er hebben zich tot nu toe zeven paarden aangemeld.
Zeeuws fokker van het Jaar: Het bestuur hecht er veel waarde aan om deze nominaties vanuit de
leden te mogen ontvangen.

Hippisch jongeren platform Zeeland
Een toelichting op het programma van het Hippisch jongeren platform Zeeland (HJPZ) wordt
gegeven door Elisabeth Geluk, voorzitter van het HJPZ.

Het HJPZ bestaat uit een groep jongeren (16-30 jaar) die sport en fokkerij tot elkaar brengen door het
organiseren van interessante bijeenkomsten en evenementen. Als recente activiteit heeft het HJPZ de
hengstenkeuring in Den Bosch bezocht. Tijdens de keuring is er met elkaar gediscussieerd over wat
ze in de baan hebben gezien.
Het volgende event wat de HJPZ organiseert is een bezoek aan de stal van Tim Coomans te OudBeijerland met een heerlijke lunch en een druk maar leerzaam programma. Tevens is er een
stalbezoek van Leon Thijssen in het verschiet en zijn ze voornemens een fokkersavond en een
trainingsweekend te organiseren. Elisabeth spreekt uit dat ze momenteel een team samengesteld
hebben, waarmee ze hopen op de lange termijn vooruit te kunnen.

Studieclub Warmbloed Paarden Zeeland (SWPZ)

Annemarie, de secretaris van de SWPZ, vertelt in het kort waar de Studieclub voor staat. Ze
organiseren jaarlijks een zestal studieprojecten, waaronder een recente die het afgelopen weekeinde
heeft plaatsgevonden. Het programma bestond uit een excursie naar twee verschillende stallen:
Stoeterij Duyselshof in het Brabanste Kempen en handelsstal en dekstation Van de Sande in Liempde.
De volgende bijeenkomst wordt een surprise avond, georganiseerd door een gremium uit de
Studieclub. Er wordt een actieve en educatieve inzet van iedereen gevraagd. In het zomerseizoen is
het SWPZ druk met keuringen. Ook staat er wederom de jaarlijkse barbecue met de bezichtiging van
de veulens uit de Studieclub op de planning.

Jaarverslag

Petro Trommelen
De regioinspecteur blikt terug op het afgelopen jaar met een PowerPoint presentatie.
Hierin o.a. het volgende:
- Cijfers keuringen – opvallend grote veulenrubrieken.
- Afscheid Valegro – indrukwekkend.
- Workshop paardenbeoordelen. Veel belangstelling.
- Nieuwe hoofdsponsor (De Zeeuwse Verzekeringen).
- Stamboekkeuring – begeleidingsteam goed voorbereid, veel rust in de baan.
- Centrale Keuring – minder deelname PAVO Cup, grote veulenrubrieken.
- Fokker van het Jaar – Leunus van Lieren.
- Beste Zeeuws gefokte spring- en dressuurpaard – de winnaars.
- Clinic Rob Ehrens – groot succes.
Petro bedankt Marieke Willemstein in het bijzonder voor het jaarverslag en haar inzet in de
afgelopen jaren. Hij geeft aan er altijd heel blij mee te zijn geweest.

Jaarrekening 2017

Toelichting door Kees Minderhoud, de nieuwe penningmeester en dus de eerste keer in zijn functie.
Baten 2017 – De regiovergoeding heeft een kleine indexering ten opzichte van vorig jaar. Met name
het bedrag van sponsoring is behoorlijk hoog uitgevallen, door actieve inzet van werving. De
stamboekopname en thuiskeuring is hetzelfde gebleven. De kosten voor de clinic van Rob Ehrens zijn
hoger uitgevallen dan begroot, maar hiervoor zijn de reserves aangesproken. De kosten voor de
Centrale Keuring zijn iets lager uitgevallen t.o.v. vorig jaar. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt
voor de ontwikkeling van de sponsorbrochure. De financiële bijdrage voor de SWPZ en HJPZ is ook
dit jaar toegezegd.
Kascontrole
De kas is voorafgaand aan de ALV gecontroleerd. De kascommissie concludeert dat er netjes met het
geld wordt omgegaan en verleent de penningmeester decharge. Aftredend is Gerard van Rooijen.
Arjan van de Guchte treedt toe tot de kascommissie. Elles Kole is reserve.

Activiteiten 2018

Alle activiteiten die men van KWPN Zeeland gewend is, gaan ook in 2018 weer door. Daarnaast stelt
de voorzitter de vraag of er interesse en behoefte is aan een workshop paardenbeoordelen.
Eind 2018 staat een clinic voor Zeeuws gefokte dressuurpaarden op de agenda, naar een geschikte
clinicgever wordt gezocht.

Mededeling Ledenraad

Door Perry Boogaard
Het verslag van de Ledenraadsvergadering is in de IDS gepubliceerd. Hierin onder andere: de
besluiten, waaronder de statutenwijziging. Weinig nieuws ten opzichte van de vorige

ledenvergadering waar Siem Korver een toelichting heeft gegeven op de strategie voor de komende
jaren.
Mededeling Fokkerijraad
Door Jan de Feijter.
Er is niets nieuws te vermelden sinds de Najaar Ledenvergadering. Binnenkort staat een vergadering
op de planning. Jan vraagt de leden naar input.

Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

