Notulen Najaars Ledenvergadering KWPN regio Zeeland
Datum: dinsdag 1 november 2016
Locatie: Grand Café van De Kroo Ruitersport, Boomdijk 1 te Nieuw en Sint Joosland.
Aanvang: 19.30 uur.
Met kennisgeving afwezig: de dames A. (Annemieke) Picavet, L. (Loucky) HagensGroosman, K. (Karin) Harinck, C. (Carla) Telussa-Baas en de heer J. (Jan) Joosse.
Opening
De voorzitter, de heer P.J. (Perry) Boogaard, opent de vergadering en heet de aanwezigen van
harte welkom. Na afloop van de vergadering verzorgt mevrouw J. (Josien) Lucht een lezing
over de voortplanting van het paard. Mevrouw Lucht is werkzaam bij Holstud. De voorzitter
staat even stil bij het overlijden van de heer W. (Wim) Ernes.
Notulen Algemene Ledenvergadering van 15 maart 2016
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op de notulen van de Algemene Ledenvergadering van
15 maart 2016. De notulen worden vastgesteld, zoals opgesteld.
Mededelingen en ingekomen stukken
Goedgekeurd in 2016. Four Legends KS van de familie Kleijwegt uit Heinkenszand ontving
na afloop van het KWPN voorjaarsverrichtingsonderzoek het dekbrevet. Ten tijde van zijn
goedkeuring was hij in eigendom van de familie Kleijwegt. De voorzitter feliciteert Arthur en
Annette Kleijwegt met hun tweede goedgekeurde dekhengst.
Valegro prolongeert Olympische titel in Rio. Voor de tweede maal op rij behaalde de door
Joop en Maartje Hanse uit Burgh-Haamstede gefokte Valegro GOUD op de Olympische
Spelen. De voorzitter feliciteert Joop en Maartje Hanse met dit super fokresultaat.
21 Grand Prix paarden stal Hexagon. Een uitzonderlijke prestatie van Leunus van Lieren uit
Schore. 21 zelfgefokte en zelfopgeleide paarden zijn Grand Prix dressuur geklasseerd. De
voorzitter feliciteert team Hexagon met deze prestatie.
Jongerenplatform. KWPN regio Zeeland investeert graag in haar toekomst in samenwerking
met het JongKWPN en de KNHS regio Zeeland. Nog dit najaar starten we met een
interessante opstartbijeenkomst waarin sport en fokkerij elkaar ontmoeten. Samen met, voor
en door onze jongeren stimuleren en faciliteren we de hippische ontwikkeling rondom
thema’s op het gebied van sport, fokkerij, gezondheid en paardenwelzijn. Meer informatie
volgt op de regiosite en de Facebookpagina van KWPN regio Zeeland.
Zeeuwse successen. Ook het afgelopen jaar presteerden de Zeeuws gefokte paarden weer
fenomenaal. Deze successen worden vermeld op de regiosite en in de nieuwsbrief.
Aanmelden van successen is van harte welkom.
Clinic Johan Rockx. Op vrijdagavond 4 november a.s. staat De Kroo Ruitersport in het teken
van een clinic voor Zeeuws gefokte dressuurpaarden. Iedereen is van harte welkom, ook nietKWPN leden. De entree is gratis.
Activiteitenkalender 2017. De activiteitenkalender van 2017 wordt doorgenomen. Definitieve
data volgt z.s.m. via de regiosite, IDS, nieuwsbrief of Facebookpagina.
Mededelingen Ledenraad
Door: de heer P.J. (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. De volgende hoofdpunten worden toegelicht:
•

•
•
•

•

Kernstrategie 2017-2019. Excelleren in fokkerij, vereenvoudigen door digitalisering
en automatisering, groei van nieuwe producten (DNA), groei buitenlandactiviteiten,
versterken door innoveren, vernieuwen van de mediamix middels bewegende beelden
en continu doorontwikkelen van de interne organisatie staat hoog op het verlanglijstje.
De kracht van de regio koesteren en faciliteren. Ledenbinding, dicht bij de fokker
staan, regionale activiteiten stimuleren en stimuleren samenwerking sport/fokkerij.
Jaarplan 2017. Doorontwikkeling van de interne organisatie en evenementen,
opleiding en verjonging inspectie, digitalisering en de regiokracht bundelen alsook
ledenbinding zijn speerpunten uit het Jaarplan 2017.
Leden enquête. Dit heeft veel informatie opgeleverd. De loyaliteit van de leden is
groot en men is zeer tevreden over het KWPN hoofdkantoor. Ongeveer de helft van de
respondenten zijn tevreden over de geleverde informatie. Nieuwe leden hebben een
grotere behoefte aan informatie en ondersteuning. Ca. 95% is (zeer) tevreden over de
bereikbaarheid en de communicatie met het KWPN. De website en Facebook zijn de
meest gebruikte communicatiekanalen.
Het nieuwe KWPN platform. Is in de opstartfase. Er komt één website met content op
maat. Personalisatie met filtering op regio en interesse en een overzichtelijke en
logische structuur en navigeerbaarheid waarbij de regioinformatie meer centraal komt
te staan. Ook MIJN KWPN wordt geïntegreerd. Een werkgroep uit verschillende
doelgroepen adviseert hierin. Ook wordt het mogelijk een eenduidige nieuwsbrief te
versturen.

De voorzitter legt de aanwezigen enkele stellingen voor. Hij bedankt de aanwezigen voor
hun waardevolle input, die hij uiteraard meeneemt naar de Ledenraadsvergadering.
Mededelingen Fokkerijraad
Door: de heer J. (Jan) de Feijter. Jan licht een aantal zaken toe via PowerPoint sheets. Ook de
nieuwsbrief Fokkerijraad wordt gepubliceerd op de KWPN website en het KWPN
ledenmagazine IDS. De volgende hoofdpunten worden toegelicht:
•

•

Dispensatieregeling Osteochrondose. Het hoofddoel blijf sport, gezondheid is
ondersteunend aan het fokdoelkenmerk. De norm voor genoomfokwaarde OC voor het
D-OC predicaat en de goedkeuring van hengsten moet hoger zijn dan 95. De
hengstenkeuringscommissie kan bij uitzondering dispensatie verlenen voor deze norm
en hengsten met een genoomfokwaarde OC van 95 of lager bij uitzondering toch
goedkeuren, indien op andere kenmerken ruimschoots compensatie aanwezig is. Deze
afweging wordt gemaakt tijdens het verrichtingsonderzoek. Hierbij geldt een
overgangsperiode van drie jaar (2016-2018). Evaluatie volgt in de Fokkerijraad.
Doorontwikkeling genoomselectie. Inmiddels zijn al 2000 aanvragen voor de reguliere
test OC afgenomen. Doorontwikkeling blijft van belang. Ook Duitsland is zich aan het
oriënteren op genoomselectie voor exterieur. Alle besluitvorming loopt via de
Fokkerijraad en de Ledenraad. De beschikbare data wordt ook geanalyseerd op diverse
andere kenmerken, zoals stokmaat, exterieur, sport(voorspellers) en karakter.

•

•

•
•

Toekomst Centrale Keuringen. Er zijn regionale verschillen tussen de CK’s qua
organisatie, deelname en publiek. De keuringsnormen zijn overal gelijk. De regio’s
krijgen ruimte om te experimenteren, afhankelijk van de situatie in de regio. Een
voorbeeld is de stamboekkeuring en de Centrale Keuring organiseren op één dag.
Evaluatie afstammelingenkeuring. In de vergadering van november wordt
geëvalueerd. Vooral voor het springen was er weinig publiek, wel werd er veel
gevolgd via KWPN.TV. De fokkers worden hierover gepeild. Misschien is een
combinatie mogelijk met afzetbevordering van veulens en jonge hengsten.
Erfelijke afwijkingen. Deze worden zelden gemeld bij het KWPN hoofdkantoor,
waardoor het moeilijk inzichtbaar is te maken. Het KWPN roept leden op dit vooral te
melden in het algemeen belang.
Protocol veulenkeuring. De leden wordt gevraagd of er belangstelling is voor een
veulenprotocol tijdens de Centrale Keuring. De veulens worden mondeling toegelicht.
Ter aanvulling kan een schriftelijk protocol worden overhandigt, naar idee van de
regio Noord-Holland. De leden gaan hiermee akkoord, mits het de mondelinge
toelichting niet vervangt. Dit wordt als zeer waardevol bevonden door het publiek.

Bestuursverkiezing
De bestuurswisselingen vinden, op besluit van de Ledenraad, vanaf heden plaats in de
najaarsvergadering. De heer P.J. (Perry) Boogaard, voorzitter, en de heer J. (Jan) de Feijter,
vice-voorzitter en Fokkerijraadslid, zijn aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen
tegenkandidaten binnengekomen op het regiosecretariaat. De aanwezigen gaan akkoord. Jan
de Feijter en Perry Boogaard wisselen elkaar af als (vervangend) voorzitter om elkaar te
feliciteren met hun nieuwe aanstelling voor drie jaar.
De voorzitter vult aan dat met ingang van de najaarsledenvergadering 2017 aftredend zijn: de
heer S. (Sam) Moens, penningmeester en mevrouw M. (Marieke) Willemstein, secretaris.
Vanwege de complexiteit van hun functie is het van belang om nieuwe bestuursleden zo
spoedig mogelijk aan te trekken, met het oog op overdracht. De aanwezigen wordt gevraagd
actief mee te denken over opvolging.
Financiën – Begroting 2017
Door: Sam Moens, penningmeester.
Het ledenaantal blijft licht dalen en de bestuurskosten zijn, in verband met afscheid van
enkele bestuursleden, wat hoger uitgevallen. Daarnaast heeft één van de hoofdsponsoren
(VDS) te kennen gegeven in zijn 2017 de sponsoring te willen stopzetten. In de balans van
2015 is een reservering opgenomen van 1200 euro, daarmee kunnen onverwachte tekorten
eventueel worden opgevangen. Het bestuur denkt na over een aantal voorzorgsmaatregelen
om tekorten te vermijden. In 2016 is hiermee al een start gemaakt door partners van
vrijwilligers bij het jaarlijkse etentje een kleine bijdrage te laten betalen. Verder kan
bijvoorbeeld worden bespaard op het prijzengeld van de Centrale Keuring. Voor 2016 wordt
geen groot verlies verwacht, vanwege de meevallende kosten voor de clinic. De
penningmeester roept de aanwezigen op om nieuwe sponsoren aan te leveren.
Rondvraag
Mevrouw A. (Augusta) Lantsheer attendeert de aanwezigen op het volgende: in MIJN KWPN
kan het voorkomen dat er een aantal paarden op naam staan geregistreerd die je niet meer in

bezit hebt. Het KWPN is/wordt verplicht om dit aan de Belasting door te geven. Zorg dat je
dit up-to-date houdt.
Sluiting
De voorzitter, de heer P.J. (Perry) Boogaard sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn
aandacht en inbreng.
Na de pauze:
Lezing door: mevrouw J. (Josien) Lucht over alles over de voortplanting van het paard. Josien
is werkzaam bij Holstud.

