Verslag Najaars Ledenvergadering
Datum: donderdag 22 november 2018
Locatie: De Kroo Ruitersport, Boomdijk 1 te Nieuw en Sint Joosland.
Aanvang: 19.30 uur
Met kennisgeving afwezig: De heer G. (Gerard) van Rooijen en de dames A. (Augusta) Lantsheer, C.
(Christiane) de Feijter, C. (Carla) Telussa-Baas en R. (Resy) van Harn.

Opening
De voorzitter, Perry Boogaard, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het
bijzonder heet hij, zodra de heren zijn gearriveerd, Joop Van Uytert en Ab Barneveld welkom, die na
afloop van het officiële gedeelte, het Fokkerscafé zullen leiden. Ook wordt de onlangs aangestelde
directeur van het KWPN, de heer P. (Piet) Peeters welkom geheten. De heer Peeters krijgt de
gelegenheid zich voor te stellen. De voorzitter blikt terug op een mooi keuringsseizoen.

Verslag Algemene Voorjaars Ledenvergadering van 6 maart 2018
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op het verslag van de Algemene Voorjaars Ledenvergadering
van 6 maart jl. Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de secretaris.

Mededelingen en ingekomen stukken
Thuiskeuring 2019. Het bestuur heeft besloten om de thuiskeuring niet meer te organiseren. De
voorzitter beargumenteert de redenen, waaronder het agenda technische en kosten technische
aspect. Op verzoek kan individueel een thuiskeuring worden aangevraagd bij het KWPN.
Vrijwilligersetentje. Wordt doorgeschoven naar januari. Betrokken ontvangen t.z.t. een uitnodiging.
Samenwerking KNHS. De samenwerking verloopt naar volle tevredenheid. Als voorbeeld kan
genoemd worden de wedstrijd “Beste Zeeuws gefokte spring- en dressuurpaard” en de clinic. Het
bestuur koestert de samenwerking en wil deze zo mogelijk verder uitbreiden.
Partnership De Zeeuwse Verzekeringen. Verloopt van beide kanten naar tevredenheid en op een zeer
prettige wijze. De Zeeuwse Verzekeringen zijn betrokken en denken actief mee.
Goedkeuring. Lamborghini, gefokt door Jan en Christiane de Feijter uit Axel is goedgekeurd voor de
dekdienst in Mecklenburg. De fokkers ontvangen hiervoor uit handen van de voorzitter een boeket
bloemen.
Uitslag Poll
In september heeft KWPN regio Zeeland een poll uitgezet, waarin de leden om hun mening werd
gevraagd hoe zij denken over het samenvoegen van de Stamboek- en de Centrale Keuring. De
voorzitter licht de resultaten toe. Met name de geringe deelname van springpaarden aan de CK heeft
geleid tot het uitzetten van de poll. Er volgt een discussie, waarin organisatorische uitdagingen en
praktische keuzes aan bod komen. Het samenvoegen kan betekenen dat er minder veulens worden
aangeboden i.v.m. vervoer en voorbereidingen. Ook kan het vrijwilligersafname betekenen, omdat
veel leden ook actief meehelpen aan de organisatie. Louis oppert een goede suggestie: organiseer

een wedstrijd vrijspringen tijdens de CK. De aanwezigen vinden dit een mooi alternatief.
Activiteitenkalender
De activiteitenkalender 2019 is bekend. Het aanbod is ongewijzigd. De stamboekkeuring en de
Centrale Keuring staan vooralsnog gepland op resp. 6 juni en 6 juli 2019. T.z.t. volgt meer informatie
op de regiosite. Suggesties voor educatieve workshops zijn van harte welkom. De voorzitter peilt de
belangstelling om een KWPN Zeeland Dressage Cup voor drie-, vier- en vijfjarige dressuurpaarden te
gaan organiseren, naar idee van de Zuid-Holland Dressage Cup. De aanwezigen zijn enthousiast over
dit idee en stellen voor dit in het najaar 2019 te laten plaatsvinden. Het bestuur zal initiatief nemen
en met een voorstel komen.
Begroting 2019
Toelichting door Kees Minderhoud, penningmeester.
De begroting 2019 is gepubliceerd op de regiosite. Deze begroting is nagenoeg gelijk gesteld aan de
laatste raming van 2018. Een aantal zaken worden toegelicht. De begroting 2019 wordt vastgesteld.
Ledenraad
Toelichting door Perry Boogaard, Ledenraadslid. Aan de orde komen de successen van de KWPN
paarden op WBFSH ranking en de toekomstvisie op de dressuur- en springsport. Daarnaast licht de
voorzitter de monitoring inteelt en de resultaten van de genoomselectie toe, alsook de
afzetbevordering van de KWPN online veulenveilingen. Tevens doet de voorzitter (lid van de
financiële commissie) beknopt verslag van de laatste Ledenraad, waarin uitgebreid gesproken is over
de financiële situatie van het KWPN in 2018 en de (taakstellende) begroting 2019.
Fokkerijraad
Toelichting door Jan de Feijter, Fokkerijraadslid. De heer de Feijter licht de primering en
predicaatstelsel toe. Een aantal zaken, zoals de overgangstermijn elitepredicaat en de toekomst van
het PROK certificaat zijn nog in behandeling bij de Fokkerijraad. Een besluit is genomen rondom de
hengstenselectie, waarbij het weer mogelijk is voor 4 t/m 7 jarige hengsten om in te stromen via de
hengstencompetitie. Op verzoek van de Fokkerijraad vindt momenteel een uitgebreide evaluatie
plaats van de merrie- en hengstenselectie inclusief het verrichtingsonderzoek. De evaluatie en
implementatie van het aanbevelingsrapport dat voortvloeit uit de verbetervoorstellen is naar
verwachting in oktober 2019 afgerond. In januari 2019 organiseert het KWPN drie bijeenkomsten
voor merriehouders. Jan roept de aanwezigen op Zeeland hierbij te vertegenwoordigen. Daarnaast
vraagt Jan de aanwezigen om hem bij vragen of suggesties rondom Fokkerijraadszaken aan te
spreken.
Bestuurssamenstelling
Mevrouw H. (Hilanda) de Bruine heeft aangegeven haar functie als secretaris met ingang van deze
najaarsledenvergadering te beëindigen. Haar drukke werkzaamheden als ondernemer van De
Caisson in Kapelle laten de combinatie met de uitvoering van de secretariaats- en bestuurszaken niet
meer toe. Perry bedankt Hilanda voor haar inzet in het afgelopen jaar.
Het bestuur stelt voor om mevrouw M. (Marieke) Willemstein tijdelijk als ambtelijk secretaris aan te
stellen. Getracht wordt op korte termijn een definitieve invulling te kunnen geven aan de vacature
die is ontstaan. Leden die belangstelling hebben voor deze vacature kunnen dit kenbaar maken bij
het bestuur. Ook volgt een oproep op de regiosite. Op de Voorjaarsledenvergadering hoopt het

bestuur een nieuwe kandidaat te kunnen voordragen. De voorzitter verwelkomt Marieke in het
bestuur.
De voorzitter laat weten dat De heer J. (Jan) de Feijter per najaarsledenvergadering 2019 aftredend
en niet herkiesbaar is in verband met de maximale zittingstermijn in het bestuur. Hij roept de leden
op om zich beschikbaar te stellen voor deze functie. Een inwerkperiode is van toepassing.
Hippisch Jongeren Platform Zeeland
Voorzitter Elisabeth Geluk licht middels een PowerPoint presentatie toe waar het HJPZ voor staat en
wat de doelen zijn. Met een terugblik op het interessante programma van het afgelopen jaar wordt
vol verwachting uitgekeken naar het komende jaar. Het HJPZ richt zich op leden tussen de 16 en 30
jaar en organiseert activiteiten 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.
40-jarig jubileum
KWPN regio Zeeland is in 1978 als zelfstandige regio opgericht. Alle reden voor gebak bij de koffie.
Het bestuur heeft in kaart gebracht wat de Zeeuwse fokkers in de afgelopen jaren aan prestaties
hebben geleverd. Maar liefst 51 Grand Prix dressuurpaarden, 24 Grand Prix Springpaarden, 14
goedgekeurde KWPN dekhengsten, 9 goedgekeurde hengsten bij een ander Stamboek, twee Zeeuws
geregistreerde KWPN hengsten en nog een hengst in het verrichtingsonderzoek konden worden
getraceerd. De imponerende lijst wordt gepubliceerd op de regiosite. Daarnaast zijn er vele mooie
sport- en keuringsresultaten bekend die met regelmaat worden uitgelicht op de regiosite en de
Facebookpagina. Zeker 30 leden zijn al sinds de opstart lid van KWPN regio Zeeland. De heer J. (Jan)
de Feijter praat de leden bij over de ontwikkelingen in de fokkerij in de afgelopen 40 jaar.
Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
De heer J. (Jas) Haak maakt van de gelegenheid gebruik om het bestuur en de leden te bedanken
voor de eretitel “Zeeuws fokker van het Jaar 2018” die hij op de Centrale Keuring in ontvangst mocht
nemen. Hij geeft een rondje.
Pauze
Hierna volgt een korte pauze.
Fokkerscafé
De heer J. (Joop) van Uytert en professor dr. A. (Ab) Barneveld zijn uitgenodigd om te discussiëren
over het onderwerp: ‘Is een keuringstopper een topper in de sport’? Een zeer interessante
bijeenkomst, waarbij diverse aspecten uit de sport en fokkerij aan bod komen.
Sluiting
De voorzitter, de heer P. (Perry) Boogaard sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun
aanwezigheid en in het bijzonder de Van Uytert en Barneveld. Zij ontvangen een geschenk voor hun
bijdrage. De voorzitter bedankt de familie De Kroo voor hun gastvrijheid.

