Verslag Najaars Ledenvergadering
Datum: donderdag 16 november 2017
Locatie: De Kroo Ruitersport, Boomdijk 1 te Nieuw en Sint Joosland.
Aanvang: 19.30 uur
Met kennisgeving afwezig: Andrie de Buck, Iris Verreijt, Jan Willem de Feijter, Natasja van Drongelen,
Loucky Hagens-Groosman, Piet Huige en enkele leden van de studieclub WPZ.

Opening

De voorzitter, Perry Boogaard, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij geeft te
kennen blij te zijn met de grote opkomst en het gemêleerde gezelschap. In het bijzonder heet hij de
heer L. (Leunus) van Lieren welkom, die na afloop van het officiële gedeelte, plaats zal nemen in de
forumdiscussie over de fokkerijstrategie. Ook wordt de heer S. (Siem) Korver welkom geheten, nadat
hij is gearriveerd. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verslag Algemene Voorjaars Ledenvergadering van 7 maart 2017

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op het verslag van de Algemene Voorjaars Ledenvergadering
van 7 maart jl. Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de secretaris.

Mededelingen en ingekomen stukken

Thuiskeuring. De voorzitter vraagt de leden of de thuiskeuring ook in 2018 moet worden
georganiseerd. Dit voorjaar hebben we slechts 7 paarden beoordeeld met relatief veel gereden
kilometers en daaraan gerelateerde kosten. De aanwezigen geven aan hier wel prijs op te stellen.
Wintercyclys “Theorie achter het paard”. Begin januari organiseert KWPN regio Zeeland i.s.m. de
regioinspecteur een drietal theorie avonden met betrekking tot het verdiepen in de fokkerij en de
achtergronden. Deze cursus was binnen een dag vol.
Sponsoren. Een plan ligt klaar om actiever op te treden richting huidige en nieuwe sponsoren. Meer
binden en koesteren is het motto. “We hebben ze echt iets te bieden.”
Fokker van het Jaar: Leunus van Lieren. Leunus ontvangt namens het bestuur en de leden van de
regio een bos bloemen.
Paspoortconsulent: Andrie de Buck. Vanwege het behalen van de maximale leeftijdsgrens nemen we,
per 1 januari a.s., afscheid van de huidige paspoortconsulent de heer A. (Andrie) de Buck. Helaas kon
hij vanavond niet aanwezig zijn. Sam zal Andrie binnenkort passend bedanken voor zijn inzet en
inspanningen. Helaas is het niet mogelijk de samenwerking met Andrie voort te zetten vanwege
verzekeringstechnische aspecten. Op dit moment is nog onduidelijk wie hem op zal volgen.
Activiteitenkalender
De activiteitenkalender 2018 is bekend. Data en meer informatie volgt z.s.m. op de regiosite.
Begroting 2018
Toelichting door Sam Moens, penningmeester.
De begroting 2018 wordt ter plaatse uitgereikt. Deze begroting is nagenoeg gelijk gesteld aan de

laatste raming van 2017. Een aantal zaken worden toegelicht. Baten: er wordt uitgegaan van een
stabilisatie in het ledenbestand. Vanwege een actief beleid m.b.t. sponsoren wordt hiervoor
eenzelfde bedrag als in 2017 begroot. Aan de kostenkant valt op dat de stamboekkosten naar
beneden zijn bijgesteld. Dit heeft te maken met het feit dat in 2017 extra kosten zijn gemaakt voor
een eenmalige instructie aan het aanjaagteam. De clinic wordt hoger ingezet, vanwege het feit dat
dit in 2017 te laag is begroot. De begroting wordt hierna vastgesteld. Er zijn geen vragen.
Bestuursverkiezing
De heer S. (Sam) Moens (penningmeester) en mevrouw M. (Marieke) Willemstein (secretaris) zijn
aftredend en niet herkiesbaar. Beiden worden persoonlijk bedankt voor hun jarenlange inzet en
ontvangen een passend cadeau. Sam Moens, penningmeester sedert 7 april 1998, met een
tussenliggende periode van twee jaar als ambtelijk penningmeester, ontvangt uit handen van de
voorzitter van het Algemeen Bestuur, de heer S. (Siem) Korver, een zilveren KWPN speld. Een
terechte erkenning voor zijn inspanningen en inzet voor de regio in de afgelopen twee decennia.
Het bestuur draagt de heer K. (Kees) Minderhoud voor als nieuwe penningmeester. Er zijn geen
tegenkandidaten aangedragen. De aanwezigen gaan akkoord met de aanstelling. Perry feliciteert
Kees met zijn aanstelling, waarna Kees zich voorstelt aan de leden.
Het bestuur draagt mevrouw H. (Hilanda) de Bruine voor als nieuwe secretaris. Hilanda heeft zich
een dag voorafgaand aan deze vergadering beschikbaar gesteld voor de functie. Perry verzoekt de
leden bij acclamatie (goedkeuring door applaus) om Hilanda met ingang van deze vergadering aan te
stellen als secretaris. De aanwezigen gaan akkoord met de aanstelling. Hilanda stelt zich voor.
Perry verwelkomt beide nieuwe leden in het bestuur.
Hippisch Jongeren Platform Zeeland
Voorzitter Elisabeth Geluk en secretaris Lisa van der Veer lichten middels een PowerPoint presentatie
toe waar het HJPZ voor staat en wat de doelen zijn. Met een terugblik op het programma van het
afgelopen jaar wordt vol verwachting uitgekeken naar het komende jaar. Het HJPZ richt zich op een
interessant programma voor leden tussen de 16 en 30 jaar, waarbij sport en fokkerij elkaar
ontmoeten. Het HJPZ is opgericht door de KNHS en het KWPN regio Zeeland en wordt door hen
zowel financieel als (op de achtergrond) bestuurlijk ondersteund.
Presentatie KWPN “Blik vooruit”
Toelichting door de voorzitter van het Algemeen Bestuur, de heer S. (Siem) Korver. Aan de orde komt
het volgende:
•
•
•
•
•
•
•

De missie, visie en strategie. Waar maakt het KWPN zich sterk voor?
Innoveren, verbinden, vermarkten en veranderen
Buitenlandstrategie
Mediamix en contentstrategie
Organisatiestructuur
Begroting
Registratiekosten (compleet pakket)

Rondvraag
Op basis van de presentatie door de heer S. (Siem) Korver volgt het volgende:
•

•

Elles Kole vraagt wat het Holland Horse Foundation inhoudt. De heer Korver legt uit dat een
paard verkopen naar landen als China en India een compleet scala vereist. Daarbij hoort o.a.
vertegenwoordiging vanuit een voerleverancier, de Faculteit Utrecht, paardentransport,
stallenbouw, hengstenhouders en een onderwijsinstelling. Allen zijn aanwezig tijdens
bijvoorbeeld beursen en meer.
Louis Reijnierse vraagt wat de gevolgen zijn voor de inbreng van de Ledenraad bij de
invoering van de nieuwe organisatiestructuur. De heer Korver legt uit dat er in de kern niets
veranderd met betrekking tot de zeggenschapsverhoudingen. De leden van het Algemeen
bestuur, die momenteel als bestuurders in verschillende stichtingen zijn aangesteld, altijd
vallen onder de verantwoordelijkheid van de Ledenraad. Ook in de nieuwe structuur is dat
het geval. Het algemeen bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad over de onder het
KWPN ressorterende vennootschappen. Hij benadrukt dat een aantal scenario’s in het leven
zijn geroepen om risico’s af te dekken en de vereniging niet kwetsbaar te maken.

Pauze
Hierna volgt een korte pauze.
Forumdiscussie
Jan de Feijter, bestuurslid KWPN regio Zeeland en Fokkerijraadslid, geeft middels een PowerPoint
presentatie over de fokkerijstrategie een inleiding op een forumdiscussie met Leunus van Lieren. In
de presentatie komt het volgende aan de orde, waarna middels stellingen de mening van Leunus van
Lieren én de aanwezigen wordt gevraagd.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koers houden en doorontwikkelen
Ontwikkelen in de springsport: niet hoger, wel sneller, delicater en vaker.
Ontwikkelen in de dressuursport: harmonie wordt kernwaarde
WBFSH rankings en podiumplaatsen van KWPN paarden in grafieken weergegeven
Fokdoel en selectietools
Karakter en rijdbaarheid (top en recreatie kan samen)
Betere communicatie en voorlichting
Aanlegtesten stimuleren en sportniveau benoemen (uitbreiding predicaatstelsel)
Genoomselectie en innovatie
Registratie: drempels verlagen

Aan de hand van enkele prikkelende stellingen volgt een fijne discussie.
Jan voegt nog toe dat de deelname aan de Centrale Keuringen onder druk staat. Het is aan de regio
om de organisatie van de keuringen anders in te richten. De optie om de stamboekkeuring en de
centrale keuring op één dag te organiseren wordt niet direct omarmd. Fokkers willen graag in de
gelegenheid worden gesteld alles te kunnen volgen. Alles op één dag vergt extra organisatie van
deelnemers met meerdere paarden. De algemene tendens is om vooralsnog niets te wijzigen. Jan
benadrukt dat ideeën altijd per mail mogen worden voorgedragen.

Sluiting
De voorzitter, de heer P. (Perry) Boogaard sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun
aanwezigheid en in het bijzonder de heren Korver en Van Lieren. Zij ontvangen een geschenk voor
hun bijdrage. De voorzitter bedankt de familie De Kroo voor hun gastvrijheid.

