Verslag Algemene Voorjaars Ledenvergadering
Datum: dinsdag 7 maart 2017
Locatie: De Kroo Ruitersport, Boomdijk 1 te Nieuw en Sint Joosland.
Aanvang: 19.30 uur.
Met kennisgeving afwezig: mevrouw A. Picavet.

Opening

De voorzitter, Perry Boogaard, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het
bijzonder heet hij de heer J. (Jacques) Verkerk welkom, die na afloop in samenwerking met drie
fokkers en twee amazones het fokkerscafé “Van veulen tot topper” zal verzorgen.

Notulen Najaarsledenvergadering van 1 november 2016

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op de notulen van de Najaars Ledenvergadering van
1 november 2016. N.a.v. het verslag:
• Perry refereert naar de stellingen die aan de leden zijn voorgelegd tijdens de
Najaarsledenvergadering. Deze punten heeft hij meegenomen naar de Ledenraad en zijn
besproken en/of in behandeling. Hij bedankt de leden voor hun inbreng.
• Bestuurswisselingen. Met ingang van maart 2017 heeft het bestuur twee mensen bereid
gevonden die belangstelling hebben om het penningmeesterschap en het secretariaat op
termijn over te nemen. Kees Minderhoud zal komend seizoen worden ingewerkt. De formele
verkiezing vindt in het najaar van 2017 plaats, de voorzitter roept de aanwezigen op dat
tegenkandidaten kunnen worden aangedragen. Huidig bestuurslid Iris Verreijt zal de
organisatie van de keuringen overnemen en wordt komend seizoen ingewerkt.
• Afscheid JongKWPN lid Silke Walraven. Silke heeft zich de afgelopen jaren intensief ingezet
voor de regio en vertegenwoordigde JongKWPN in het regiobestuur. Hoewel geen officieel
bestuurslid kon het regiobestuur altijd op haar hulp rekenen en was ze aanwezig bij de
bestuursvergaderingen. Ze ontvangt een cadeau voor haar inzet.

Mededelingen en ingekomen stukken

Thuiskeuring. De thuiskeuring vindt plaats op zaterdag 25 maart a.s. Opgeven is nog mogelijk via het
selfserviceportaal MIJN KWPN. Meer informatie is gepubliceerd op de regiosite.
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 voorzitter verzoekt de aanwezigen om
nominaties aan te leveren. Een optie is ook om te kiezen voor een andere opzet.

Jaarverslag 2016

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. Hieronder de CK

kampioen 2016 springpaarden: Gisolde.
Stamboekkeuring Vrouwenpolder: 23 paarden, 10 sterpredicaten, w.o. 9 Zeeuws gefokt. De
stamboekkeuring kenmerkte zich door overtuigende stermerries, waaronder twee dressuurpaarden
met 80/80 punten, een springpaard met 90 punten voor vermogen en één met 85 punten voor
techniek en vermogen.
Centrale Keuring: De Centrale Keuring werd georganiseerd in combinatie met de KNHS regionale
selecties, het Rabobank Talentenplan en de KNHS Beloften selecties. Veel deelname, grote
veulenrubrieken en ijzersterke kampioenen in Ilaya en Gilsolde. Twee tickets voor de NVK en 2 voor
de NMK. De Zeeuws fokker van het jaar 2016, mevrouw J. (Jeannette) Bervoets nam vol trots de titel
in ontvangst. Aan de PAVO Cup namen 16 paarden deel, waarvan er vijf voldoende punten ontvingen
voor deelname aan de finale.
Valegro. We staan even stil bij de geweldige prestaties van de tweevoudig Olympisch Kampioen,
Wereld- en Europees Kampioen Valegro, die in februari afscheid nam van het Nederlandse publiek.
IBOP Zeeland: Geringe deelname. Van de slechts 12 deelnemende paarden, slaagden er 8 voor de
test. Bij de springpaarden was er sprake van een 100% score. We konden rekenen op veel publieke
belangstelling en tophulp van de studenten van het Edudelta College in Goes
Zeeuwse successen: door het jaar heen worden vele successen van Zeeuws gefokte paarden
gepubliceerd op de regiosite.
Beste Zeeuws gefokte spring- en dressuurpaard. Floortje en Gigi van de Wiel konden worden
gehuldigd met de felbegeerde titel. Voor Floortje was het de tweede keer op rij dat ze er met de titel
vandoor ging.
Huldigingen. Four Legends KS van de familie Kleijwegt uit Heinkenszand werd in 2016 goedgekeurd
bij het KWPN. Tijdens de clinic van Johan Rockx vond een huldiging plaats.
Clinic Johan Rockx. De clinic, die plaatsvond in november vorig jaar, was een groot succes. Veel
publiek, fijne paarden en een leerzame avond

Financieel verslag 2016

Door de penningmeester, de heer S. (Sam) Moens. 2016 is met een klein positief resultaat van 39
euro afgesloten. Er is 500 euro gereserveerd voor het Hippisch Jongeren Platform Zeeland. Daarnaast
blijft het ledenaantal helaas dalen en zijn de bestuurskosten iets hoger uitgevallen in verband met
extra reiskosten naar Ermelo. De kosten voor zowel de stamboekkeuring als de Centrale Keuring zijn
lager uitgevallen ten opzichte van 2015. Ook de kosten voor de clinic vielen lager uit, vanwege het
weglaten van de gratis koffie bij binnenkomst en de lagere begrote kosten voor Johan Rock. De
vrijwilligersavond kostte minder dan begroot, vanwege minder grote opkomst en de bijdrage die is

gevraagd aan de partners van de vrijwilligers.
Verslag van de kascommissie.

De heer J. (Jan) Joosse en de heer G. (Gerard) van Rooijen hebben de kas voorafgaand aan de
vergadering gecontroleerd. De heer Joosse licht, namens de heer van Rooijen, toe dat de
penningmeester zijn werk goed heeft verricht en bedankt hem voor de correcte uitleg. De voorzitter
verleent de penningmeester decharge. Hij bedankt beide heren voor hun inzet. Aftredend is de heer
J. (Jan) Joosse . De heer S. (Sjaak) van de Vrie neemt zijn plaats over. Er wordt geen reserve
aangewezen. Dit punt volgt op de agenda van de najaars ledenvergadering.

Activiteitenkalender 2017

Wedstrijd Vrijspringen
Thuiskeuring
Workshop Paardenbeoordelen
Oefenavond SK en PAVO Cup
Stamboekkeuring
Centrale Keuring en PAVO Cup

-

11 maart
zaterdag 25 maart
8 en 15 april
dinsdag 18 mei
donderdag 1 juni
zaterdag 1 juli

Oefenavond IBOP
volgt
IBOP
volgt
Clinic voor Zeeuws gefokte springpaarden
volgt
Najaars Ledenvergadering
volgt
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. Daarnaast wordt ook het komende jaar weer samenwerking met de
KNHS regio Zeeland gezocht tijdens de Centrale Keuring en het KWPN/KNHS concours.

Partnership
Naar aanleiding van de najaarsledenvergadering, waarin een oproep is geplaatst aan de
leden om sponsoren te benaderen, hebben we een sponsorfolder ontwikkeld, waarmee het
bestuur en ook de leden iets tastbaars hebben om sponsoren te benaderen. Het bestuur van
KWPN regio Zeeland heeft in De Zeeuwse Verzekeringen een nieuwe hoofdsponsor
gevonden. De heer L. (Leo) Remijn, directeur, en de heer P. (Perry) Boogaard, voorzitter
KWPN regio Zeeland tekenen het sponsorcontract. De Zeeuwse Verzekeringen gaat een
partnership aan voor drie jaar.
Hippisch Jongeren Platform Zeeland
Het Hippisch Jongeren Platform is in december 2016 officieel ingeluid met champagne.
Debbie Offermans (voorzitter), Elisabeth Geluk (vice-voorzitter) en Lisa van der Veer
(secretaris) lichten, namens de kerngroep van het HJPZ, de opzet en het programma voor
2017 toe aan de aanwezigen.
Mededelingen Ledenraad
Door Perry Boogaard. Leden van het KWPN kunnen de ontwikkelingen binnen de Ledenraad
volgen via de nieuwsbrief die wordt gepubliceerd op de KWPN website en in het KWPN
magazine IDS. Sinds de Najaarsledenvergadering zijn er geen nieuwe zaken aan de orde
gekomen in de Ledenraad. In het Jaarplan is nog wel een pagina toegevoegd, op verzoek van
het KWPN regio Zeeland, met betrekking tot visie/focus op het jongerenbeleid.
Mededelingen Fokkerijraad
Door Jan de Feijter. Ook de nieuwsbrief Fokkerijraad wordt gepubliceerd op de KWPN
website en in het KWPN magazine IDS. Sinds de najaarsvergadering heeft er geen
Fokkerijraadsvergadering plaatsgevonden. Jan licht een aantal punten uit de nieuwsbrief
toe.
Rondvraag
Mevrouw A. (Augusta) Lantsheer geeft een compliment met betrekking tot het initiatief van
de opstart van het HJPZ. Als tip geeft ze mee om een landelijk jongerenlidmaatschap in te
stellen, met een gereduceerd tarief, zodat jonge leden worden gestimuleerd lid te worden
en het goedkoper is om paarden op naam te registreren. De voorzitter geeft aan dat dit al
onderwerp van gesprek is binnen de Ledenraad, waarin aanwas van leden en de diverse
varianten in lidmaatschappen worden besproken.
Mevrouw M. (Marieke) Rentmeester geeft aan dat het wel al mogelijk is voor JongKWPN
leden om paarden op naam te registreren via de DUO Fokkersovereenkomst. Meer
informatie is gepubliceerd op de website van het KWPN.

Sluiting

De voorzitter, de heer P. (Perry) Boogaard sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun
aanwezigheid. Hij bedankt de familie De Kroo voor hun gastvrijheid en sluit de vergadering.
FOKKERSCAFÉ
Van veulen tot topper m.m.v. Jacques Verkerk.

