Verslag Algemene Voorjaars Ledenvergadering
Datum: donderdag 21 maart 2019
Locatie: De Kroo Ruitersport, Boomdijk 1 te Nieuw en Sint Joosland.
Aanvang: 19.30 uur
Met kennisgeving afwezig: De heren P. (Piet Huige), J. (Jan) de Feijter, J.W. (Jan Willem) de Feijter,
A.Z. (Andrie) de Buck, R. (Rien) Jakobsen en de dames H. (Hilanda) de Bruine en I. (Ina) Jakobsen.

Opening
De voorzitter, Perry Boogaard, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het
bijzonder heet hij Bert Rutten van harte welkom, die na afloop van het officiële gedeelte, een lezing
over fokdoel verzorgt.

Verslag Najaars Ledenvergadering 22 november 2018
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op het verslag van de Najaars Ledenvergadering van 22
november jl. Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de secretaris.

Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.

Jaarverslag 2018
Door regio inspecteur, de heer P. (Petro) Trommelen. Namens het regiobestuur blikt hij terug op een
succesvol fokkerijjaar. Met een PowerPoint presentatie worden de resultaten toegelicht. Enkele
cijfers:
Thuiskeuring: 8 aangeboden paarden, waarvan 4 stuks voldoende exterieur punten. Twee paarden
met een sportpredicaat werden tot stermerrie bevorderd.
Stamboekkeuring Vrouwenpolder: 28 aanmeldingen, 11 dressuurpaarden en 9 springpaarden werden
ster verklaard. De stamboekkeuring kenmerkte zich door veel nette modellen met een correct
fundament. Het betrof een grote kopgroep met weinig ondereind. De latere CK kampioene ontving
85 punten voor het vrijspringen.
Centrale Keuring: De Centrale Keuring kende ijzersterke kampioenen, grote veulenrubrieken en vier
tickets voor de KWPN Paardendagen. De Zeeuws fokker van het Jaar, de heer J. (Jas) Haak nam vol
trots de titel in ontvangst. Aan de voorselectie van de PAVO Cup namen 19 paarden deel, waarvan er
zes voldoende punten ontvingen voor deelname aan de finale.
IBOP Zeeland: Geringe deelname, hoog slagingspercentage. Van de slechts 15 deelnemende paarden,
slaagden er 12 voor de test.
Goedgekeurd in 2018: Kaygo van Leunus van Lieren uit Schore.
Clinic Rien van der Schaft: Het werd een groot succes waar veel publiek op af kwam.
Jubileum: We blikken terug op 40 jaar KWPN regio Zeeland. De fokkers leverden maar liefst 73 Grand
Prix dressuur- en springpaarden af en 24 goedgekeurde dekhengsten bij diverse stamboeken.
Valegro is het goudhaantje van de regio met tweemaal Olympisch Goud en meerdere Wereldrecord

scores. Naast vele topkeuringsresultaten komen we ook diverse veilingtoppers en internationale
successen tegen in de Zeeuwse fokkerij. Door het jaar heen worden deze successen uitgelicht op de
regiosite.
Beste Zeeuws gefokte spring- en dressuurpaard.

Financieel verslag
Toelichting door Kees Minderhoud, penningmeester. Een toelichting op de financiën wordt ter
vergadering uitgereikt. Het financiële resultaat van 2018 is positief afgesloten. De ledenvergoeding is
hoger uitgevallen dan voorgaande jaren, dat geldt ook voor de sponsorbijdrage die o.a. hoger is dan
begroot vanwege de advertenties in de catalogus van de Centrale Keuring. De bestuurskosten zijn
hoger uitgevallen, met name door de reiskosten, alsook de kosten voor de Centrale Keuring. Bij de
evenementen is voor 2019 een extra reservering van 700 euro gemaakt, o.a. voor de organisatie van
de Zeeland Dressage Cup. De jaarrekening wordt hierna vastgesteld met dank aan de
penningmeester.

Verslag van de kascommissie
De heer S. (Sjaak) van de Vrie en mevrouw E. (Elles) Kole hebben de kas voorafgaand aan de
vergadering gecontroleerd. Ze hebben geconstateerd dat de penningmeester zijn werk goed heeft
verricht en bedanken hem voor zijn inzet. De voorzitter verleent de penningmeester decharge. Hij
bedankt de kascommissie voor hun inzet. Aftredend is de heer S. (Sjaak) van de Vrie. De heer A.
(Arjan) van de Guchte neemt zijn plaats over. De heer L. (Louis) Reijnierse wordt als reserve
aangewezen.

Activiteitenkalender
Workshops paardenbeoordelen en theorie:
Oefenavond Stamboekkeuring:
Stamboekkeuring:
Centrale Keuring en PAVO Cup:
Oefenavond IBOP:
Zeeland Dressage Cup:
IBOP:
Beste Zeeuws gefokte dressuur/springpaard:
Najaarsledenvergadering:
Clinic voor Zeeuws gefokte dressuurpaarden:

9, 16 en 23 april
16 mei
6 juni
6 juli
6 september
14 september
20 september
21 september
oktober
november/december

Projecten
Fokker zoekt ruiter
Perry Boogaard peilt de leden over een project dat in Limburg al succesvol draait: Fokker zoekt ruiter,
de naam spreekt voor zich. Het idee is om ruiters/amazones en fokkers met elkaar in verbinding te
brengen. Daarbij ondersteunt het project middels maandelijkse trainingen en begeleiding. Er volgt
een discussie, waarna de leden het bestuur vragen het project verder uit te werken. Ook vragen de
leden het bestuur om een format voor de o.a. de samenwerking met de ruiters/amazones en/of
juridische vraagstukken. Het bestuur vraagt dit na bij het KWPN regio Limburg. Het project wordt
aangekondigd op de regiosite.
Zeeland Dressage cup
Op de NLV hebben de leden aangegeven positief te staan ten opzichte van de organisatie van een

jonge paardencompetitie. De Zeeland Dressage Cup vindt plaats bij De Kroo Ruitersport op 14
september a.s. voor drie- t/m zesjarige dressuurpaarden. Te zijner tijd volgt meer informatie op de
regiosite en in de nieuwsbrief.

Bestuursverkiezing
In het najaar van 2018 is een vacature voor de functie secretaris ontstaan. Deze functie is tijdelijk
door mevrouw M. (Marieke) Willemstein opgevangen. Het bestuur draagt mevrouw D. (Danielle)
Schouwenaar voor als secretaris. Dit is aangekondigd in het KWPN magazine, in de uitnodiging voor
de ALV en op de regiosite. Er zijn geen tegenkandidaten aangedragen. De aanwezigen gaan akkoord
met de aanstelling van Danielle met terugwerkende kracht per november 2018. Danielle stelt zich
voor. Perry verwelkomt Danielle in het bestuur. Marieke ontvangt een bloemetje voor haar inzet in
de afgelopen maanden. Per NLV is de heer J. (Jan) de Feijter aftredend en niet herkiesbaar in verband
met de maximale zittingstermijn. De voorzitter verzoekt de aanwezigen om mee te denken over een
geschikte opvolger.

Ledenraad
Toelichting door de heer P. (Perry) Boogaard, voorzitter en Ledenraadslid. Aan de orde komt o.a.
- De verwachte stijging van het aantal leden, landelijk gezien
- De verwachting van de stijging van het aantal geboren veulens
- De begroting
Er zijn geen vragen over het gepresenteerde.

Fokkerijraad
Vanwege de afwezigheid van de heer J. (Jan) de Feijter wordt een toelichting op de sheets gegeven
door de voorzitter. Aan de orde komt onder andere de resultaten uit de landelijk georganiseerde
fokkerscafés, besluiten rondom het verrichtingsonderzoek en hengstencompetitie, afzetbevordering
en besluiten die genomen zijn in de Fokkerijraad. Er zijn geen vragen over het gepresenteerde.

Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Lezing Fokdoel met Bert Rutten
Na de pauze volgt een interessante discussieavond over het onderwerp Fokdoel met medewerking
van de heer B. (Bert) Rutten.

Sluiting
De voorzitter, de heer P. (Perry) Boogaard sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun
aanwezigheid en in het bijzonder bedankt hij de heer Rutten voor zijn presentatie. De heer Rutten
ontvangt een geschenk voor zijn bijdrage. De voorzitter bedankt de familie De Kroo voor hun
gastvrijheid.

