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Voorwoord
Algemeen Bestuur
Focus op de toekomst
2016: een olympisch jaar met twee fantastische olympische
kampioenen die ons stamboek vertegenwoordigden. Waren we
als Nederlanders misschien wat teleurgesteld over het feit dat
onze geweldige oranje combinaties niet het podium wisten te
behalen, de KWPN-paarden hebben in de Braziliaanse hoofdstad
gigantische successen behaald. Op de medaillespiegel van Rio
voeren we de ranglijsten dan ook weer aan. Een geweldige
prestatie van onze fokkers en de ruiters die deze talenten
begeleidden naar dit internationale podium.
Na bijna 20 jaar ‘Verden’ organiseerden wij, samen met onze
goede buren KNHS, het WK Jonge Dressuurpaarden op het
Nationaal Hippisch Centrum. Het was een uitdaging om de
kwaliteit van onze Duitse voorgangers te evenaren, maar we
mogen concluderen dat wij daarin zeker zijn geslaagd. Zowel
bezoekers als deelnemers waren enthousiast over de entourage
en het programma, waarin ook de veiling in samenwerking met
EDS een succes was. Gekeken wordt naar de optie om de
tribune in 2017 te laten staan zodat deze dienst kan doen tijdens
de KWPN Kampioenschappen.

wij niet het succes van de afgelopen jaren; we moesten genoegen
nemen met een vierde positie bij de springpaarden. Geen reden
tot zorgen, om op het juiste moment te pieken moet alles op het
juiste moment kloppen en in de internationale arena’s wemelt het
van de succesvolle KWPN-talenten. Maar we moeten natuurlijk
scherp blijven selecteren om ook in de toekomst de beste
sportpaarden te blijven fokken. In 2016 bleek de (internationale)
markt voor goede sportpaarden weer toe te nemen, en ook de
prijzen zitten in de lift. Na jaren van een lager veulenaantal is de
vraag om talent duidelijk te horen. Dit biedt kansen voor onze
fokkers. Zeker met het ontwikkelen van nieuwe markten, waar de
dressuur- en springsport in opkomst is, terwijl we er van kunnen
uitgaan dat de fokkerij zich grotendeels zal blijven plaatsvinden in
Noord-West Europa. De generaties lang zorgvuldig opgebouwde
merriestammen en de decennia lange ervaring van onze fokkers
zijn van onschatbare waarde.
Het KWPN is al jaren een financieel gezonde vereniging. Een
tendens die zich ook in 2016 heeft voortgezet. Dit blijkt wel uit het
feit dat het resultaat van 2016 in lijn ligt met de goedgekeurde
begroting, de solvabiliteit circa 50% bedraagt, het debiteurensaldo
verder is verlaagd en de liquiditeit is toegenomen.

Op de WBFSH-ranking stonden de dressuurpaarden fraai tweede
en de eventingpaarden op plaats vijf, bij het springen behaalden
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Voorwoord
Algemeen Bestuur
Ook de veulenregistratie zit weer in de lift, waarbij we bijna de
10.000-veulengrens weer hebben bereikt. We zullen blijven
investeren in de vereniging en het verenigingsgevoel, waarbij we
de leden én geïnteresseerden willen binden, boeien en behouden.
Wij willen dan ook onze dank uitspreken aan alle vrijwilligers,
functionarissen en medewerkers, die met hun betrokkenheid en
inzet bijdragen aan het succes van onze diverse evenementen.
Zowel op het KWPN-centrum als in de regio blijven deze
evenementen belangrijke contactmomenten, waarop wij
gezamenlijk kunnen genieten van ons mooie KWPN-paard.
Het fokdoel van het KWPN is gericht op het hoogste niveau in de
sport in de verschillende disciplines. Dit hoge niveau moet ook
ingebed worden in onze organisatie in de meest brede zin des
woords. In 2016 is daarom een begin gemaakt om de organisatie
klaar te maken voor de toekomst. We willen excelleren in de
fokkerij en fokkerij-innovatie, waarbij de kwaliteit blijft liggen op
service aan onze leden. We moeten anticiperen op de dynamiek
in de snel veranderende paardensector, en het lidmaatschap
blijven vullen. Gebruikersgemak staat voorop, en efficiency
binnen de interne organisatie middels het digitaliseren en
automatiseren van processen.

de database en het bouwen van het nieuwe online portaal waarin
gebruikersvriendelijkheid, navigeerbaarheid en overzichtelijkheid
uitgangspunten waren. De bezoeker krijgt straks toegang tot
gepersonaliseerde, relevante content en middels het
automatiseren van het marketingproces kunnen we de leden
meer op maat bedienen. De regiocontent wordt geïntegreerd in
het nieuwe platform, dat in april 2017 is gelanceerd. Alle portalen
– website, databases, marktplaats zijn geïntegreerd in één portaal
dat is gekoppeld aan KWPN.tv.
De toegenomen interesse voor bewegend beeld / social media /
online betekent een herziening van de bestaande mediamix om
onze advertentie-inkomsten op langere termijn te behouden. In
2016 is de basis gelegd voor het vernieuwde KWPN.tv, dat voor
de KWPN Stallion Show 2017 is gelanceerd. Een belangrijk
middel om leden en geïnteresseerden te binden en boeien, en
tevens een zeer interessant medium voor diverse adverteerders.
We realiseren ons dat er nog veel werk verricht zal moeten
worden, maar de eerste – zeer belangrijke – stap in een nieuwe
richting is gezet.
Het Algemeen Bestuur

In 2016 is middels interne projecten een start gemaakt met het in
kaart brengen van nieuwe doelgroepen, de doorontwikkeling van
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OS dressuur

OS springen

Teamgoud, -zilver en -brons
Individueel goud

Teamzilver en -brons
Individueel goud

WK Jonge Dressuurpaarden

WK Jonge Springpaarden

Zilver en brons

Goud, zilver en brons

WK Aangespannen

OS Eventing

Teamgoud
Individueel goud

Teamgoud

Paralympische Spelen
Hoewel de Nederlandse ruiters helaas geen eremetaal
huiswaarts hebben weten te nemen, kleuren de
Olympische Spelen van Rio de Janeiro toch
grotendeels oranje. Nederlands gefokte paarden
behaalden maar liefst negen medailles, meer dan welk
ander stamboek ook. Vier gouden, twee keer
individueel en twee keer team, drie zilveren en twee
bronzen medailles met een dikke oranje rand vliegen
terug met hun ruiters van over heel de wereld.

Teamgoud en -brons
11 individuele medailles

Charlotte Dujardin met Valegro

Nick Skelton met Big Star

5

Jeroen Dubbeldam met Zenith SFN N.O.P.

6

Sophie Wells met Valerius

Net als bij de Olympische Spelen
verdienden de KWPN’ers ook op
de Paralympische Spelen de
meeste medailles. Elf van de
dertig
individuele
medailles
kwamen op naam van ruiters en
amazones op KWPN’ers.

Flemmingh-zoon Valerius was
de meeste succesvolle KWPN’er
met twee keer goud en een
zilveren medaille.
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Maud Smedts met Elijah

WK Jonge Menpaarden:
4e plaats Elijah (v.Rousseau)

De winnaars van het KWPN Kampioenschap voor Jonge
Menpaarden zijn twee uitersten. De jeugdige Hert
(v.Cover Story) behaalde aan de leidsels van Arie Dibbits de
hoogste plaats in de rubriek voor vier- en vijfjarigen. Bij de zesen zevenjarigen was het de zeer ervaren Exxion (v.Valeron) die
met kop en schouders zijn leeftijdsgenoten oversteeg.
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Koos de Ronde met zijn WK-vierspan

Teamgoud en individueel
goud voor KWPN’ers

Wat de Nederlandse dressuur- en springteams niet lukte in Rio de
Janeiro, realiseerde ons landenteam wel tijdens het WK
Vierspannen. In Breda legden IJsbrand Chardon, Koos de Ronde en
Theo Timmerman na een spannende finale beslag op de gouden
medaille. De individuele gouden plak ging, voor de vierde keer op rij,
naar de van begin tot eind magistraal sturende Boyd Exell.
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Glock’s Johnson TN N.O.P. met Hans Peter Minderhoud

Stamboekranking dressuur
1. Hannoveraner Verband
2. KWPN
3. Oldenburger Verband
4. Westfalen
5. Danish Warmblood

Stamboekranking springen
1. Holsteiner Verband
2. Zangersheide
3. BWP
4. KWPN
5. Hannoveraner Verband

Stamboekranking eventing
1. Irish Sport Horse
2. Hannoveraner Verband
3. Holsteiner Verband
4. SF
5. Deutsches Sportpferd
6. KWPN
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Fokker vs stamboek: Elke fokker bepaalt zélf welke merrie hij inzet voor
zijn fokkerij en aan welke hengst hij haar paart. Dat is fokkerij op
individueel niveau. Het stamboek is erop gericht de ontwikkelingen in de
sport zoveel mogelijk te volgen of zelfs vóór te zijn. Op deze manier
kunnen fokkers en sporters blijven genieten en profiteren van ons zo
populaire, succesvolle en duurzame KWPN-paard.
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Fokkerij:
inteeltmanagement
Om de populatie dieren van een stamboek gezond en
toekomstbestendig te houden, is het verstandig een beleid
vast te stellen rondom inteeltmanagement. Dit wordt bij
het KWPN onder andere gedaan door voorlichting aan
fokkers via de diverse (media)kanalen (regiobijeenkomsten, internet, IDS etc.) en door de invoering van een
speciale tool op MIJN KWPN. Ook krijgen de hengstenkeuringscommissies, met name bij de tuigpaarden,
Gelderse paarden en dressuurpaarden, als opdracht mee
hengsten met vernieuwend bloed lang kansen te geven.
De speciale tool op MIJN KWPN geeft fokkers inzicht in
de verwantschap van hun tuigpaard- of Gelderse merrie
met de populatie en het inteeltpercentage bij elke
hengstenkeuze. Hoe unieker de bloedvoering van een
paard in zijn fokrichting, hoe lager het verwantschapspercentage. Dit percentage wordt uitgedrukt ten opzichte
van de populatie. Het inteeltpercentage geeft aan hoe
verwant twee ouders aan elkaar zijn: in hoeverre zij familie
zijn van elkaar. Dit is bij individuele paringen van belang.
In 2016 werden twee tuigpaardhengsten ingeschreven
met een zeer laag of laag tot gemiddelde verwantschap,
naast twee Hackney-hengsten.
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Fokkerij:
genoomselectie
Selecteren op DNA, en niet meer alleen op dat wat je aan de buitenkant aan een paard ziet. Dat is kort gezegd wat
genoomselectie inhoudt. Bij het KWPN is de fundering om dit te kunnen doen al jaren geleden gelegd, toen werd
gestart met het verzamelen van DNA-monsters in het kader van het röntgenologisch onderzoek van jaarlingen in het
OC-project. Hierdoor is een basis gelegd van DNA-informatie, waardoor het huidige selectiebeleid voor OC al (deels)
op genetische informatie gebeurt. De mogelijkheden naar de toekomst toe worden onderzocht, maar lijken hoopvol.

 DNA-test geïmplementeerd in
fokprogramma hengsten en
merries en in fokwaardeschatting
 Nakomelingenonderzoek alleen
voor referentie-populatie
(besparing)
 Voorlichting genoomselectie o.a.
via Kaderdag en IDS
 Genoomselectie nu tegen OC:
onderzoek naar gebruik bij
andere kenmerken loopt
 Dataverzameling oogafwijkingen
en cornage gestart voor
onderzoek

In 2016 werden 2.177 testen voor
genoomselectie op OC aangevraagd
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Het nieuwe ‘tuigpaardteam’ bestaat uit inspecteur merrieselectie Viggon
van Beest (rechts) en inspecteur hengstenselectie Joop van Wessel
(links), met daarnaast Karin Karlas als coördinator op kantoor. Zowel het
jurykorps bij de rijpaarden als bij de tuigpaarden is uitgebreid met een
aantal (aspirant)juryleden. Eind 2016 werd Bart Bax aangesteld als
inspecteur dressuur van regio Gelderland. Aan de juryledenlijst voor de
aanlegtesten voor merries werd eveneens een aantal namen toegevoegd.
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Iveniz Texel RS2

De grote favoriet, de eerder tot kampioene van
Gelderland verkozen Iveniz Texel RS2 (v.Negro),
kwam, zag en overwon. Ze liet nergens een steekje
vallen en liep met allure naar de kampioenstitel.

Uitslag driejarige dressuurmerries
Naam
Vader
1. Iveniz Texel RS2 ster prok
Negro

Moeder
Veniz stb pref prok

2. Ivita ster prok
Apache
Wavita elite IBOP-dr sport-dr
3. L’Actrice VDL elite IBOP-dres Don Tango B L’Actrice

Moedersvader Fokker
Krack C
W.T. van der Linde, De
Cocksdorp
Sir Sinclair
Henstra & Henstra, Drogeham
Lorentin I
VDL Stud, Bears

Geregistreerde
RS2 Dressage Center De Horst
BV, Groesbeek
Henstra & Henstra, Drogeham
VDL Stud, Bears / Jackie AhlEckhaus, San Luis Obispo

15

It’s A Girl GR

De zeer aansprekende en atletische Etoulon VDLdochter It’s A Girl GR overtuigde bij het springen met
haar goede lichaamsgebruik en vermogen en was
daarmee de complete kampioene.
Uitslag driejarige springmerries
Naam
Vader
1. It’s A Girl GR ster
Etoulon VDL

Moeder
Moedersvader
Purple G keur sport-spr Indoctro

Fokker
Th. Griffioen, Nieuw-Roden

Geregistreerde
VDL Stud, Bears

2. Irmette Balia ster

Don Diablo HX

Elite Balia PJ ster

Ustinov

P. Jaspers/M. Hoenjet-Jaspers,
Panningen

Stal Hendrix, Kessel

3. Ialba VDL ster

Arezzo VDL

Ealba VDL ster

Zavall VDL

VDL Stud, Bears

VDL Stud, Bears
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•

•
•

Verschuiving van zomerseizoen naar hele
jaar keuringen
Nieuw zijn ‘stalkeuringen’, die extra
aanmeldingen opleveren
Blijvende verschuiving van
stamboekkeuringen naar aanlegtesten

Via de aanlegtesten zijn in het stamboek
opgenomen:
• 239 dressuurmerries
• 152 springmerries
Via thuiskeuringen zijn in het stamboek
opgenomen:
• 161 dressuurmerries
• 150 springmerries
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Idessa van Heemstate

Prachtige paarden en
veel publiek op nieuwe locatie

Waar in het verleden nog Hengelo de thuisbasis was
voor de Nationale Dag van het Gelders Paard, is nu het
KWPN-centrum de plek waar alle Gelderse paarden én
liefhebbers
zich
verzamelden.
Tijdens
deze
gedenkwaardige dag werden prachtige kampioenen
gehuldigd. In de Koninginnerubriek was dat Idessa van
Heemstate (v.Dorado) en bij de veulens Ludo (v.Dancer)
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Ismooi

Juryvoorzitter Reijer van Woudenberg: “Ismooi
(v.Charmeur) is een rassige merrie, staat
voldoende in het Gelderse type en beschikt over
veel uitstraling, een hele mooie halsvorm en zeer
hard en correct beenwerk. Ze bewoog lichtvoetig
en met ruimte en veel souplesse.”
19 19

Ludo

Ludo wist zijn titel tijdens de NVK te
evenaren. Alexandro P-dochter
Layla-Amanda was reservekampioen.

Er
werden
exact
evenveel
merries
op
de
stamboekkeuring aangeboden als in 2015, wel was het
sterpercentage met 67% hoger dan in 2015. Net als het
jaar ervoor was er in 2016 veel variatie in vaderpaarden:
een positief gegeven voor de bloedspreiding.
20

Ilanda

Het sterpercentage kwam dit jaar terug op het
oude niveau, nadat dit in 2015 sterk was
gestegen. Er namen in 2016 minder merries deel
aan de keuring, overeenkomstig met het aantal
dekkingen in de afgelopen jaren.

Viggon van Beest is tezamen met Hennie van Manen de
geregistreerde van de Nationaal kampioene bij de
driejarigen: de Eebert-dochter Ilanda. “Hier komen de
allerbeste van het hele land samen, dan is het niet zo
vanzelfsprekend dat je kampioen wordt. Maar we zijn
heel blij dat ze de nationale titel pakte!”
21

De
merrietest
wordt
steeds
populairder; zeker nu merries naast
ster ook keur verklaard kunnen
worden en eventueel voor de NMK
kunnen worden uitgenodigd.

Tijdens de EPTM op het KWPN-centrum maken de merries veel mee. Naast
dat ze goed worden getraind door de trainingsruiters van het KWPN, raken
ze bekend met zaken als de stapmolen en de spuitplaats. Ze komen veel in
de hand tijdens de dagelijkse verzorging, worden gevlochten voor de
beoordeling en raken ermee vertrouwd om te worden gelongeerd met bijzet.
Zo krijgen de eigenaren een merrie mee naar huis, die veel heeft gezien en
geleerd. En zijn zij, als alle stukjes op hun plek vallen, een elitemerrie rijker.
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Veel fokkerij-informatie op
zonovergoten KWPN-centrum

Hengstenhouders kunnen zelf een collectie van 6 tot 10 veulens
samenstellen om te laten zien tijdens de afstammelingenkeuring.
Daarnaast worden er van elke hengst, willekeurig, veulens thuis lineair
gescoord. Die gegevens worden in de fokwaardeschatting verwerkt. Dit
was de tweede keer dat er een aparte spring- en dressuurdag nodig
was om alle collecties te kunnen bekijken. Ook de Gelderse
afstammelingenkeuring, waarbij nog wel door het KWPN geprikte
veulens worden beoordeeld, werd in Ermelo gehouden.
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Gezamenlijk vormen de regio’s en afdelingen
met hun jaarlijkse stamboekkeuringen de
basis voor alle KWPN-activiteiten in de
regio’s. Daarnaast organiseren de regio’s
diverse andere activiteiten.

Enkele voorbeelden van activiteiten:
• Regio Friesland: Mei Grand Prix nei Grand
Prix
• Regio Drenthe: Oostermoer Kei Dressuur
• Regio Noord-Brabant: Horsefood Spring
Talent Moergestel, Stal van de Sande
Dressuur Talent Berlicum
• Diverse regio’s organiseren clinics

24
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Stamboek
Registraties
Het aantal registraties is ten opzichte van 2015 licht
toegenomen. Er zijn in 2016 nieuwe paspoortconsulenten opgeleid. Verder is er gewerkt aan de
doorontwikkeling van het selfservice portaal MIJN
KWPN om zo in 2017 een vernieuwd en praktischer
platform op te leveren.

Wijziging EU regelgeving:
Per 1 januari 2016 is er in de Europese Unie (EU)
nieuwe regelgeving voor de identificatie en registratie
van paardachtigen van kracht. De uitgifte van
paardenpaspoorten vindt in Nederland formeel door
de overheid plaats. Het KWPN is één van de
organisaties die door de overheid gemandateerd is
om paardenpaspoorten uit te geven. Hiervoor moet
het KWPN voldoen aan de eisen in het kader van de
bescherming van persoonsgegevens (WBP) en eisen
op het gebied van informatiebeveiliging. Daarnaast
moet gewerkt worden met het ‘protocol paspoortuitgifte paardachtigen’.

Het KWPN is door middel van een toetsingskader
beoordeeld op de beveiligingsmaatregelen en daarop
akkoord bevonden.
Het ‘protocol paspoortuitgifte paardachtigen’ bevatte
ten opzichte van de eerdere verordening een aantal
grote veranderingen. Zo heeft het paardenpaspoort
een nieuwe indeling en paginering gekregen waarbij
ook gewerkt wordt met genummerde ‘binnenboekjes’
om fraude met paspoorten te voorkomen. Daarnaast
moet in het paardenpaspoort naast de beschrijvende
schets ook een getekende schets worden gevuld.
Beide veranderingen hebben een grote invloed gehad
op de automatisering, het printen van de paspoorten
en de identificatie van het veulen door de
paspoortconsulent. Eerder werd het veulen door
middel van een PDA geïdentificeerd, dit is nu
vervangen door een nieuwe ‘veulenschets app’ op
een Ipad met een bluetooth chipreader.

26

Stamboek:
Veulenschetsapp

Vanuit de nieuwe EU-regelgeving is een ingetekende schets van het
veulen verplicht. In de nieuwe veulenschetsapp is dit geautomatiseerd
en kan dit worden ingelezen in de Equis Database.
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In de finales namen
verschillende
KWPN’ers deel:
5-jarige: 6 paarden
6-jarige: 3 paarden
7-jarige: 5 paarden

Twee medailles: brons voor de vijfjarige
Guadeloupe-Beau (v.Bordeaux) en zilver voor
de zesjarige Five Star (v.Amazing Star).

Dit jaar vond het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden voor het eerst
plaats op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Behalve de rubrieken voor vijfen zesjarige dressuurpaarden, was een nieuw koningsnummer toegevoegd aan het
programma; de zevenjarige paarden. Buiten het WK was er ook een rubriek voor
vierjarige hengsten en vertoonden de acht jaar en oudere hengsten hun kunnen
in hun eigen categorie, de Dressage Stallions of the Year. Op de vooravond van de
grote finales voor zes- en zevenjarigen was de EDS-veiling.
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Aantallen
hengstenselectie
springpaarden

De grafiek geeft alleen driejarige springhengsten (incl. reglementaire nalevering) weer. De aangewezen
hengsten hebben ook nog de mogelijkheid om deel te nemen aan het voorjaarsverrichtingsonderzoek
van 2017.
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I Wellie R58

Cor Loeffen: “We hebben een
interessante groep hengsten kunnen
aanwijzen voor Ermelo.”

Van de 320 springhengsten die werden voorgesteld op de eerste
bezichtiging in Ermelo, mochten er 122 naar de tweede bezichtiging
in ‘s-Hertogenbosch. Naast een sterke kopgroep kenmerkt deze
jaargang van 51 aangewezen hengsten zich door kwaliteit in de
breedte, met opvallende nakomelingen van jonge hengsten.
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Aantallen
hengstenselectie
dressuurpaarden

De grafiek geeft alleen driejarige dressuurhengsten (incl. reglementaire nalevering) weer. De
aangewezen hengsten hebben ook nog de mogelijkheid om deel te nemen aan het
voorjaarsverrichtingsonderzoek van 2017.
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Igor (nu Indian Rock)

De felbegeerde titel kwam op naam van
Apache-zoon Igor, die keer op keer als een
koning door de baan ging en vele fans op de
tribune had.

Bert Rutten maakte voor de eerste keer deel
uit van de hengstenkeuringscommissie
dressuur en ook direct als voorzitter:
“We hebben als opdracht vanuit de
Fokkerijraad om ruim aan te wijzen en dichtbij
het fokdoel, onder het zadel, te testen. Gezien
de kwaliteit van de hengsten, geen moeilijke
opgave.”
Tijdens de eerste bezichtiging in Ermelo werden
er 253 dressuurhengsten gepresenteerd, 99
werden er uitgenodigd voor de volgende ronde.
40 veelbelovende hengsten hebben een
uitnodiging voor het verrichtingsonderzoek
gekregen, waaronder die mochten terugkomen
voor de kampioenskeuring.
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Aantallen
hengstenselectie
Gelderse paarden

De grafiek geeft alleen driejarige Gelderse hengsten (incl. reglementaire nalevering) weer. De aangewezen
hengsten hebben ook nog de mogelijkheid om deel te nemen aan het voorjaarsverrichtingsonderzoek van
2017.
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Independent Little Me

De zoon van Uno Don Diego, Independent Little Me,
werd de evenwichtige kampioen van deze jaargang
bestaande uit drie aangewezen hengsten.

Tijdens de hengstenkeuring was er op zaterdag een belangrijke rol
weggelegd voor het Gelders paard. Voor de tweede en derde
bezichtiging, maar ook voor de hengstencompetitie, de presentatie
van de jaargang 2015 en een fantastisch gastoptreden van Upperville
met Laurens van Lieren in het zadel. Bij de representanten van dit
type paard viel zonder uitzondering het ijverige en blijmoedige
optreden en het nuchtere gedrag positief op.

34

Aantallen
hengstenselectie
tuigpaard

De grafiek geeft alleen driejarige tuigpaardhengsten weer.
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Indiana

De complete Colonist-zoon
Indiana was kampioen van een
sterke jaargang

Voorzitter hengstenkeuringscommissie
Johan Hamminga:
“Dat we maar liefst tien hengsten hebben
kunnen aanwijzen is een positief
gegeven, dat is de laatste jaren niet
meer gebeurd.”

17 driejarige hengsten uit een aanbod van 36
gepresenteerde driejarige hengsten mochten
naar
de
tweede
bezichtiging
in
‘sHertogenbosch. De helft hiervan verdiende een
aanwijzing voor het verrichtingsonderzoek.
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Eén van de hoogtepunten van de KWPN
Kampioenschappen is de strijd van jonge
dressuurtalenten om de Pavo Cup. De op de
Centrale Keuringen geselecteerde talenten
strijden in Ermelo om een plek in de finale.

Topaanvoerders finale 4-jarige 5-jarige 6-jarige Totaal
Jazz
2
5
7
Apache
2
2
4
Vivaldi
4
4
Chippendale
2
2
Fürst Romancier
2
2
Easy Game
2
2

Deelnemers Selectie Halve finale Wildcard Finale
4-jarige
170
90
5
20
5-jarige
121
78
15
23
6-jarige
26
23
5
16
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Het kampioenschap voor jonge springpaarden om de Isah Cup speelt
zich af tijdens de KWPN Kampioenschappen. De Centrale Keuringen
zijn voor de vierjarigen een opstap naar de wedstrijden in augustus.
Op de CK’s kan middels een score van minimaal 21 punten voor de
manier van springen en het gaan tussen de hindernissen een
startbewijs voor de eerste finaleronde worden behaald.

Topaanvoerders finale
4-jarige 5-jarige 6-jarige 7-jarige Totaal
Eldorado van de Zeshoek
2
4
6
Zirocco Blue VDL
2
3
5
Numero Uno
3
3
Baloubet du Rouet
2
2
Carambole
2
2
Clinton
2
2
Inshallah de Muze
2
2
Ukato
2
2

Halve finale
Deelnemers 1e ronde 2e ronde Finale
4-jarige
92
30
5-jarige
182
108
25
6-jarige
149
111
25
7-jarige
83
62
24
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I Am Codex

25 hengsten ingeschreven

Het voorjaarsonderzoek had een vruchtbare oogst. Maar liefst
zestien spring- en negen dressuurhengsten zijn toegevoegd
aan de KWPN-hengstenstapel. Niet alleen kwantitatief, maar
ook kwalitatief is deze collectie zeer waardevol, zo slaagden
zestien hengsten met een score van 80 punten of meer.
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Iconic B

20 hengsten behalen
KWPN-dekbrevet

Het najaarsverrichtingsonderzoek heeft een
mooie collectie opgeleverd. Tien spring-,
negen dressuur- en één Gelderse hengst
slaagden met vlag en wimpel.
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Zeven tuigpaardhengsten werden
ingeschreven, waaronder twee Hackneyhengsten wat interessant is in de strijd
tegen inteelt.

Johan Hamminga:
“De fokker heeft met deze jaargang
de mogelijkheid om bloedverversing
en inteeltverlaging te genereren.”

Het aantal ingeschreven tuigpaardhengsten is dit jaar in
vergelijking met de laatste jaren ongekend groot. Indiana
en Icellie - de kampioen en reservekampioen van ‘sHertogenbosch - werden ingeschreven, net als Image
HBC, Idol, de vierjarige Heliotroop VDM en de Hackneyhengsten Sir Arie en Raffles.
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De voorzitter van de selectiecommissie,
Joop van Wessel, benadrukt:
“Als de fokkers ons niet de goede veulens
aanbieden, kunnen we ze niet selecteren. En
zonder kopers ben je nergens. Fokkers en
kopers: bedankt voor het vertrouwen!”

Ook dit jaar kwam er tijdens de Nationale Tuigpaardendag een aantal veulens onder de
hamer van veilingmeester Johan Wilmink. Zes veulens met talent in overvloed werden voor
topprijzen verkocht: gemiddeld leverden de veulens maar liefst 9.875 euro op. De Dylanozoon Louis Vuitton RSH ging voor het prachtbedrag van 15.000 euro van de hand, voor
12.000 euro werd de reservekampioen van de Nationale Veulenkeuring, Leonardo K
(v.Eebert) verkocht. Topprijzen waren er ook voor Lieke (v.Sir Arie) die 11.000 euro
opleverde en Lendoline (v.Eebert) werd voor 9.250 euro afgeslagen.
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Four Legends

De 27 veilingpaarden en –veulens waren in totaal
goed voor 1.709.000 euro. De gemiddelde prijs van
de paarden bedroeg ongeveer 115.000 euro. De
vijftien ingebrachte veulens brachten gezamenlijk
324.000 euro, wat een gemiddelde van maar liefst
21.600 euro per veulen opleverde.

De eerste editie van de Excellent Dressage Sales, georganiseerd met steun van
het KWPN, gaat de boeken in als een zinderend succes. Op de schitterend
aangeklede terreinen van het Nationaal Hippisch Centrum gingen vijftien veulens
en twaalf paarden onder de hamer. De KWPN-hengst Four Legends (v. Wynton)
werd afgeslagen voor 605.000 euro, de uit dezelfde moederlijn voortkomende
Apache-dochter Lady Jane was met 52.000 euro het duurste veulen.
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Afzetbevordering:
KWPN Online
Veulenveilingen
KWPN Online veulenveilingen

Trend veulenveilingen

Enkele jaren geleden is het KWPN begonnen met het
publiceren van de veulenverkooplijst. KWPN-fokkers en
-leden konden hun veulen hiervoor aanmelden, om de
veulens zo onder de aandacht te brengen van potentiële
(buitenlandse) kopers.

Geconstateerd kan worden dat over het algemeen de
gemiddelde prijzen van de veulens op de veulenveilingen
toenemen.

Als aanvulling op de veulenverkooplijst is in 2014 de
KWPN Online Veulenveiling tot stand gekomen. Deze
online veiling is een vernieuwde en verbeterde versie van
de veulen verkooplijst. KWPN-fokkers hebben zo jaarlijks
de kans om hun veulen te verkopen in de online
veulenveiling.
Online veilingen worden steeds populairder en
succesvoller door het gemakkelijk bereiken van potentiële
kopers over de gehele wereld.
Er is in alle edities van de KWPN Online Veulenveiling
veel internationale interesse getoond. Verschillende
veulens zijn dan ook door de online veiling naar het
buitenland verkocht.
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Naast de KSS vond er in de wandelgangen ook
veel directe handel plaats. De Salesroom en de
KWPN Hengstenkeuring bewijzen steeds meer
een uitstekend podium voor de afzet van goede
sportpaarden te zijn.

Uniek podium voor potentiële toppers
Veilingtopper van 2007, de KWPNgekeurde hengst Blue Horse Zack, werd
in 2007 verkocht voor 430.000 euro en
loopt inmiddels succesvol Grand Prix

Totale omzet
Gem. prijs springhengsten Gem. prijs dressuurhengsten
2016
2017
2016
2017
2016
2017
€ 1.508.000 € 1.736.000 €
33.600 €
26.000 €
33.500 €
56.000
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Gouden KWPN speld:
De heer W. Ernes
De heer A. Klarenbeek
Zilveren KWPN speld:
De heer W. Kramer
De heer A. de Groot
De heer D. Santema
De heer H. Reinders

Gouden speld voor Wim Ernes
Na acht jaar nam Wim Ernes afscheid als voorzitter van de hengstenkeuringscommissie
dressuur. Na de huldiging van ‘zijn’ gouden EK-team werd de gouden KWPN-speld aan
hem uitgereikt door KWPN-voorzitter Siem Korver, als waardering voor al zijn
inspanningen. Wijlen Wim Ernes kreeg spontaan een minuten durende staande ovatie
van het publiek. Het KWPN-familiegevoel in optima forma.
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(Her)benoemingen
ALGEMEEN BESTUUR
Herbenoeming:
A. ten Have-Mellema
Benoeming:
R.A.G. van Klooster

Vice-voorzitter
Lid

LEDENRAAD
Nieuw:
P.J. Boogaard, A.W. van Daalen, H. Fikse, M. Hylkema, M.
Kossen, E. Naberink, J. Quartel, H. Westerd, G. van den
Nieuwendijk
FOKKERIJRAAD
Benoeming:
A. Kok, L. van Rijn, R. Zuidam (Rijpaard), G. Wilting (Tuigpaard),
H. Bruil, A. van Selm (Gelders paard)
HENGSTENKEURINGSCOMMISSIE DRESSUUR
Herbenoeming:
R. van Woudenbergh
HENGSTENKEURINGSCOMMISSIE TUIGPAARD
Herbenoeming:
J. Hamminga, L. Tel
HENGSTENKEURINGSCOMMISSIE GELDERS PAARD
Herbenoeming:
R. van Woudenbergh

HERKEURINGSCOMMISSIE SPRINGEN
Benoeming:
A. Hamoen
HERKEURINGSCOMMISSIE TUIGPAARD
Benoeming:
H. Lassche, H. Rootveld
HERKEURINGSCOMMISSIE GELDERS PAARD
Benoeming:
H. Derks, A. Hamoen
ARBITRAGECOMMISSIE
Herbenoeming:
A. Breedveld – Van Beeck Calkoen, C. van der Corput. L.
Crompvoets, H. Harmsen. C. Liebregs, P. Meeus, B. Oude Breuil,
P. Wiersinga
TUCHTCOMMISSIE
Herbenoeming:
B. Bijvoet, H. Harmsen, P. Wiersinga
COMMISSIE VAN BEROEP
Herbenoeming:
A. Breedveld – Van Beeck Calkoen, C. van der Corput
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Samenstelling
LR/AB/Directie/Commissies
Per 31-12-2016
KWPN-BESTUUR
S. Korver
A. ten Have-Mellema
R.G.H. Muntel
R.A.G. van Klooster
E. Schep

LEDENRAAD VERVOLG
Voorzitter
Vice-voorzitter
Penningmeester
Lid
Lid

FINANCIELE COMMISSIE VAN DE LEDENRAAD
E. Lammerse
S. Mastenbroek
G. van den Nieuwendijk
Vacature

Lid
Lid
Lid
Reservelid

VERTROUWENSCOMMISSIE VAN DE LEDENRAAD
A. van Oerle
R. Fabrie
E. de Jeu
M. Toonders

Voorzitter
Lid
Lid
Reservelid

DIRECTIETEAM
J.H. Knaap
J.G.E. Nijhoff

Directeur
Plaatsvervangend directeur

LEDENRAAD
T.C. Schippers
vacature
G. Koers
H. Fikse
H. Hilverda
Vacature
F.A. Boxelaar

KWPN Regio Gelders paard
KWPN Regio Gelders paard
KWPN Regio Tuigpaard Noord
KWPN Regio Tuigpaard Oost
KWPN Regio Tuigpaard Zuid
KWPN Regio Tuigpaard West
KWPN Regio Groningen

N. de Graaf
M. Hovenga
E. de Jeu
G.M. Mittendorff
E. Naberink
A.W. van Daalen
H.A.B. Hutten
H. Westerd
R. Fabrie
J.E. Kragt
A.J.G. Lautenschutz
J. Litjens
J. Smak
J. Quartel
G. van Kooten
M. Miltenburg
M. Kossen
E.H.J. Lammerse
G. van den Nieuwendijk
C.J. van Pernis
R. Gevers
W.J.J. Goesten
C. Kuin
J. Mastenbroek
M. Toonders
M.J. Dorgeloos-Mannen
A. van Oerle
P.J. Boogaard
J.P. de Keizer

KWPN Regio Groningen
KWPN Regio Friesland
KWPN Regio Friesland
KWPN Regio Drenthe
KWPN Regio Drenthe
KWPN Regio Overijssel
KWPN Regio Overijssel
KWPN Regio Overijssel
KWPN Regio Gelderland
KWPN Regio Gelderland
KWPN Regio Gelderland
KWPN Regio Gelderland
KWPN Regio Gelderland
KWPN Regio Flevoland
KWPN Regio Utrecht
KWPN Regio Utrecht
KWPN Regio Noord-Holland
KWPN Regio Noord-Holland
KWPN Regio Zuid-Holland
KWPN Regio Zuid-Holland
KWPN Regio Noord-Brabant
KWPN Regio Noord-Brabant
KWPN Regio Noord-Brabant
KWPN Regio Noord-Brabant
KWPN Regio Noord-Brabant
KWPN Regio Limburg
KWPN Regio Limburg
KWPN Regio Zeeland
JongKWPN
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Koepel
Fokkerij
Vereniging
Hengsten
Opfokkers

Overheid

Sectorraad
Paarden

KWPN

Dagelijks
Bestuur

Bond van
Hengsten
Houders

WBFSH
FEI
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Het KWPN bevindt zich middenin een transitiefase, en is in
2016 volop bezig geweest met het ontwikkelen en
implementeren van een vernieuwde strategie die gericht is op
het boeien, binden en behouden van (potentiele) leden. Het
KWPN vindt het van groot belang dat processen effectief en
efficiënt worden ingericht. Hierdoor worden de leden beter
bediend, maar het stelt hen ook in staat om bepaalde zaken
gemakkelijker zelf te regelen zodat het lidmaatschap op deze
manier een grotere toegevoegde waarde heeft. Met deze
verbeterslag is ook onze backoffice nog beter op orde. Middels
een aantal interne projecten zijn het afgelopen jaar de volgende
zaken aangepakt:
• Doelgroepsegmentatie: het beter in kaart brengen van onze
diverse doelgroepen stelt ons in staat hen gerichter te
informeren met content op maat.
• Het nader kennis maken met de doelgroep sporters middels
panelsessies: hoe waarderen zij onze dienstverlening?
• Online KWPN platform; gebruikersgemak staat hierbij
centraal. MIJN KWPN, de verschillende websites, database
en hengstendatabase worden samengevoegd en KWPN TV
wordt geïntegreerd. Vanaf april 2017 is het vernieuwde
portaal online.
• Interactieve tv; beleving en kwaliteit staan voorop.
Onderscheidend van andere partijen die zich focussen op
sport, staat bij KWPN.tv het KWPN-paard, de fokkers en de
kennisoverdracht centraal.
• Er is een optimalisatieplan opgesteld voor kwaliteitsvolle +
toekomstproof in- en output van data in Equis en deze
projectgroep heeft de voorbereidingen getroffen voor het
vernieuwde en geïntegreerde nieuwe KWPN platform.
• Veulenschetsapp; vanuit de nieuwe EU-regelgeving is een

ingetekende schets van het veulen verplicht. In de nieuwe
veulenschetsapp is dit geautomatiseerd en kan dit worden
ingelezen in de Equis Database.
• Met als doel procesoptimalisatie, zijn diverse kernprocessen
(organisatie breed) in beeld gebracht op basis van een
knelpuntenanalyse (onder andere ook het proces rondom het
nieuwe KWPN Platform), waarbij ook proceseigenaren en
verantwoordelijken zijn benoemd.
• Duidelijke, overzichtelijke managementinformatie op key
drivers en meetbare KPI’s.
Al deze facetten hebben een impact op de organisatie en haar
mensen, dit heeft ook voor extra druk bij onze medewerkers
gezorgd. Onze dank gaat uiteraard uit naar al hun
inspanningen.
Risico Inventarisatie en Evaluatie
Blokhuis Arbo Advies heeft de risico’s beoordeeld op het gebied
van veiligheid, gezondheid en welzijn (RI&E). Daarnaast
hebben zij knel- en aandachtspunten gesignaleerd alsmede
mogelijke maatregelen gedefinieerd. Vervolgens is door het
managementteam van het KWPN een oplossing gekozen en
zijn de verschillende punten geprioriteerd, is een planning
opgesteld wanneer het betreffende punt geïmplementeerd moet
zijn en wie de verantwoordelijke is. Dit document wordt
periodiek besproken. Het rapport dat is opgesteld door Blokhuis
Arbo Advies is besproken met de medewerkers in de
lunchbijeenkomsten. Tevens is het rapport besproken met de
personeelsvertegenwoordiging en komt het rapport periodiek
terug in afdelingsoverleggen en op managementteamvergaderingen.
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Werkorganisatie
Veiligheid
Er is veel aandacht voor veiligheid, zeker ook vanwege de risico’s gepaard gaande met
de jonge paarden op het KWPN-centrum. Daarnaast is het traject ingezet om in
aanmerking te komen voor het Veiligheidscertificaat van Stichting Veilige Paardensport.
Lunchbijeenkomsten
Maandelijks wordt een lunchbijeenkomst met de medewerkers gehouden waarbij actuele
afdelingsoverschrijdende zaken worden besproken.
Samenwerking WSI
Het KWPN en het Warmbloed Stamboek Ierland (WSI) zijn een samenwerking
aangegaan. Het WSI is een WBFSH-erkend stamboek dat net als het KWPN kwaliteit
hoog in het vaandel heeft staan. Een belangrijk doel van de samenwerking is het
bevorderen van de uitwisseling van informatie tussen de Ierse en Nederlandse fokkers.
Het gaat met name om een uitwisseling van kennis en diensten, de WSI-paarden blijven
geregistreerd bij het eigen stamboek. Wel zal het WSI gebruik gaan maken van de
kennis van KWPN-inspecteurs en krijgen de WSI-leden toegang tot de KWPN
(Hengsten)Database, de fokwaarden, het Engelstalige KWPN-magazine en het
selfserviceportaal.
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Marketing &
Communicatie
Marketing & Communicatie in 2016
De afdeling Marketing & Communicatie zat niet stil in 2016! Er
waren uitdagingen genoeg. Zo was er na 20 jaar ‘Verden’ de
organisatie van het WK Jonge Dressuurpaarden op het
Nationaal Hippisch Centrum, in nauwe en zeer goede
samenwerking met de KNHS. Dit nieuwe evenement moest
wereldwijd gepromoot worden en dus werd er een drietalige
website gelanceerd en werden in diverse landen banners en
nieuwsberichten geplaatst. De promotie deed zijn werk: het WK
werd goed bezocht en deelnemers, publiek én pers waren zeer
enthousiast.
In 2016 is een begin gemaakt met het differentiëren van onze
diverse doelgroepen om uiteindelijk zo veel mogelijk content op
maat te kunnen aanbieden. In dat kader hebben we ook nader
kennis gemaakt met onze potentiele nieuwe doelgroep:
paardensporters. Middels twee panelsessies – met sporters en
juryleden/instructeurs – zijn we met hen in gesprek gegaan over
welke (toekomstige) diensten van het KWPN voor hen
interessant (kunnen) zijn. Maar natuurlijk was er ook aandacht
voor onze leden. Zo is er in april afgelopen jaar een ledenenquête verzonden naar de Nederlandse leden. De ledenenquête was onderverdeeld in vier thema’s (producten en
diensten, communicatie, behoefte aan informatie en ondersteuning en loyaliteit). Aan de hand van deze vier thema’s zijn
de belangrijkste uitkomsten van alle respondenten in het

algemeen, en specifiek per doelgroep gepresenteerd in de
Ledenraad en het verenigingsorgaan IDS.
Het resultaat van de enquête geeft een hoge ledentevredenheid
aan. Zo liet 94% van de respondenten die daadwerkelijk contact
heeft gehad met het KWPN-kantoor, telefonisch of via e-mail,
weten dat zij hier (zeer) tevreden over zijn. Bijna de helft van de
respondenten geeft aan interesse te hebben in clinics en
cursussen. Ook werd aangegeven dat er behoefte is aan meer
informatie en ondersteuning voorafgaand aan de
(veulen)keuring of aanlegtest en ook naderhand ziet een relatief
groot aandeel graag meer toelichting. Interessante bevindingen,
waar in de praktijk een oplossing voor gezocht gaat worden, o.a.
het nieuwe online platform is hier een middel voor. Positieve
uitkomst van de enquête was ook dat 85% van de respondenten
overweegt om in de toekomst een veulen te gaan / blijven
fokken.
IDS verscheen 21 keer, aangevuld met 2 KWPN Magazines met
daarin een aangepaste programmering en layout. Dit magazine
heeft als doel de leden die niet actief zijn / niet fokken te
voorzien van interessante achtergrondartikelen met een meer
laagdrempelig karakter, en is daarmee ook zeer geschikt om
niet-leden kennis te laten maken met het KWPN. Het Magazine
was ook verkrijgbaar in de betere boekhandel. De reacties
waren zeer positief, ook onder de leden: 82% geeft
desgevraagd aan graag het Magazine te blijven ontvangen.
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Marketing &
Communicatie
Er is in 2016 al heel veel voorbereidend werk gedaan voor het
nieuwe online portaal, dat in april 2017 wordt opgeleverd.
Gebruikersgemak staat hierbij centraal (vanaf april 2017 één
keer inloggen voor alle portalen), en de database en de
hengstendatabase worden samengevoegd. Het ‘slimme cms’
stelt ons in staat om de bezoeker in de toekomst content op
maat te bieden.

doelgroep te vergroten door het aanbieden van relevante
content. De bewegende beelden verrijken op hun beurt onze
databases met uniek videomateriaal. De integratie met het
online platform levert interactieve content (relevante informatie
is voorhanden tijdens het kijken naar video’s). Tevens geeft de
data informatie over de kijkers, wat marketingtechnisch
mogelijkheden biedt.

Maar ook de huidige website wist veel bezoekers te trekken:
442.000 unieke bezoekers; een enorm hoog aantal, zeker in
vergelijking met het aantal leden. Een positief signaal dat
aangeeft dat ook buiten ons huidige ledenbestand een enorm
potentieel is aan geïnteresseerden in ons KWPN-paard. Ook de
Engelse website KWPN.org wist te boeien met 90.910 unieke
bezoekers. Sinds 2011 is het KWPN te vinden op Facebook,
een platform dat steeds belangrijker wordt om de diverse
doelgroepen te bereiken. Eind 2016 sloten we af met 32.203
volgers. Ook op Instagram, waar we sinds december 2015 te
vinden zijn, groeide het aantal volgers tot circa 7.500.

Het KWPN is zeer dankbaar voor
de goede samenwerking met haar
sponsoren. Helaas moesten we
van een tweetal afscheid nemen.
Sponsor Massey Ferguson,
hoofdsponsor van de KWPN
Stallion Show, besloot de samenwerking met het KWPN na 2016
niet voort te zetten en ook voor
Gold Partner Isah was 2016 het
laatste jaar van sponsoring, met
een kleine doorloop tot aan de
KWPN Stallion Show 2017. Het
KWPN dankt hen beiden voor het
vertrouwen.

Daarnaast is de basis gelegd voor het vernieuwde KWPN.tv:
interactieve tv waarin beleving en kwaliteit centraal staan.
KWPN.tv is een interactief digitaal tv-kanaal waarmee we onze
doelgroep willen boeien, binden en behouden. Eén centrale bron
voor alle visuele uitingen, 24/7 beschikbaar via elk device.
Onderscheidend van andere partijen die zich focussen op sport,
staat bij KWPN.tv het KWPN-paard en de fokkers centraal. Doel
is om beleving te creëren door achtergrondreportages, en de
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Siem Korver:
“Innovatie is cruciaal en
tegelijkertijd zullen veranderingen
nooit meer zo langzaam gaan als
nu!”

Jaimy Oude Wesselink vertelde
over de mogelijkheden van OPU
en ICSI en wat dat kan betekenen
voor de toekomst van de fokkerij.

De KWPN Kaderdag voor kaderfunctionarissen van het
KWPN vond plaats op een bijzondere locatie, het Cinemec in
Ede. Niet toevallig gekozen; veertien jaar geleden opende
deze futuristisch gebouwde bioscoop haar deuren en is
sindsdien een succes. Daarin lag meteen de boodschap van
de dag: niet bang zijn voor de toekomst en de daarbij
behorende ontwikkelingen omarmen.
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Voor jonge fokkers en
sporters met een visie!

Activiteiten
• Op bezoek bij hengstenhouders,
fokkers, sporters
• JongKWPN stamboekkeuring
• Young Breeders
• Duofokkersovereenkomst
• Clinics
• Tuigpaardcursus
• Buitenlandse trip

Doelstellingen
• Alle JongKWPN-leden kennis bieden over alle
facetten van de fokkerij, en enkele
sportaangelegenheden
• In de toekomst een WK Young Breeders organiseren,
om het internationale netwerk te verstevigen
• JongKWPN bereikbaar maken voor iedere jonge
paardenliefhebber
• JongKWPN leden opleiden tot fokkers die de huidige
wereldleidende positie van het KWPN kunnen
vasthouden
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Offical Partners
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Financieel jaarverslag
Vereniging KWPN en Stichting Huisvesting
KWPN – Ratio’s
Ratio’s Vereniging KWPN (na resultaatsbestemming
x € 1.000)

Begroting
2016

Resultaat Resultaat
2016
2015

Resultaat
2014

Eigen vermogen (exclusief bestemmingsreserve)

2.561

2.662

2.526

2.464

Eigen vermogen (inclusief bestemmingsreserve)

2.699

2.832

2.646

2.565

Balanstotaal

5.202

5.726

5.043

5.505

Solvabiliteit*

51,9%

49,5%

52,5%

46,6%

Debiteurensaldo

500

412

571

957

Liquide middelen

1.611

2.413

1.724

1.217

51

52

44

3

36,3

36,5

35,5

34,6

2.397
2.319
Resultaat Resultaat
2016
2015

2.280
Resultaat
2014

Resultaat
FTE’s*
Personeelskosten
Ratio’s Stichting Huisvesting KWPN (x € 1.000)

2.433

Eigen vermogen

1.427

1.412

1.366

Balanstotaal

3.227

3.414

3.566

Solvabiliteit*

45%

41%

44,2%

165

130

80

15

46

22

Voorziening onderhoud
Resultaat
* Niet in € 1.000
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Balans per 31-12-2016
Vereniging KWPN

Balans per 31 december 2016 (na resultaatsbestemming x € 1.000)
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

31-12-2016 31-12-2015 PASSIVA
- Algemene reserve
135
219
1.525

4 - Eigen vermogen regio’s
195 - Onverdeeld resultaat voor belasting
1.758
- Bestemmingsreserve buitenlandbeleid

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vorderingen
- Debiteuren

43

- Bestemmingsreserve wetenschappelijk
onderzoek
40 Eigen Vermogen
Voorzieningen

412

571

- Vorderingen op de regio's
- Belastingen/premies sociale verzekeringen
- Overige vorderingen en overlopende activa
Totaal vorderingen

569
88
322
1.391

484
17
250
1.322

Liquide middelen

2.413

1.724 - Vooruitontvangen bedragen
- Belastingen/premies sociale verzekeringen
- Overige schulden en overlopende passiva

Langlopende schulden
Kortlopende schulden
- Handelscrediteuren
- Vooruitgefactureerde omzet

Kortlopende schulden
TOTAAL ACTIVA

5.726

5.043 TOTAAL PASSIVA

31-12-2016 31-12-2015
2.041
1.998
569
484
52

44

2.662

2.526

77

77

93

43

2.832

2.646

33

33

660

772

634

448

110

68

320
73

211
86

1.064

780

2.201

1.592

5.726

5.043
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Staat van baten en
lasten over 2016
Vereniging KWPN
Staat van baten en lasten over 2016 (x € 1.000)
Begroting 2016

Resultaat 2016

Resultaat 2015

Baten:
Contributie opbrengsten
Opbrengsten uit diensten
Opbrengsten uit evenementen
Overige opbrengsten
Rentebaten

2.307
2.447
1.110
1.172
85

2.276
2.702
1.215
1.287
76

2.307
2.436
1.129
997
92

Totaal baten

7.121

7.556

6.961

2.433
856
1.077
938
1.337
91
338
7.070
51
0
51

2.397
1.219
1.093
909
1.354
58
474
7.504
52
0
52

2.319
952
1.077
925
1.294
60
290
6.917
44
0
44

Lasten:
Personeelskosten
Inspectiekosten
Kosten evenementen
Verkoopkosten
Algemene kosten
Afschrijvingskosten
Overige kosten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Vennootschapsbelasting
Resultaat na belastingen

• Waarderingsgrondslagen ongewijzigd.
• Jaarrekening opgesteld o.b.v. continuïteitsgedachte.
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Kasstroomoverzicht
Vereniging KWPN

Kasstroom overzicht KWPN (x € 1.000)

2016
€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Aanpassing voor:
Afschrijvingen
KWPN Select Sale
Mutatie eigen vermogen regios
Mutatie langlopende schulden

52
59
17
85
-112

Mutaties in werkkapitaal:

49
552

Kasstroom uit operationele activiteiten

653

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in (im)materiële vaste activa

-214

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangen aflossing uit leningen u/g
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen

-214
250
250
689

Liquide middelen
Stand per 31-12-2015
Bij: mutatie geldmiddelen

1.724
689

Stand per 31-12-2016

2.413
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Kengetallen
Leden/veulenregistratie/drachtige merries

Leden
• Leden aantal lager dan begroot (400 leden verschil).

Let op! Dit is exclusief de na aanmelding overleden veulens (deze worden gecrediteerd).
In 2016 zijn er in totaal per 31-12-2016 9.984 veulens geregistreerd.

Veulenregistraties
• Veulenregistratie hoger dan begroot (ruim 300 registraties
meer).
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Balans per 31-12-2016 en
staat van baten en lasten
over 2016

Balans per 31-12-2016 en
Staat van baten en lasten over 2016
Stichting Huisvesting KWPN

Stichting Huisvesting KWPN
Jaarrekening 2016 Stichting Huisvesting KWPN (x € 1.000)
Balans per 31-12

31-12-2016 31-12-2015

Activa
Materiële vaste activa

3.080

3.260

Staat van baten en lasten (x € 1.000)
Baten
Huur KWPN

412

410

Totaal baten

412

410

2

5

182

182

Voorziening onderhoud

44

50

Erfpacht

24

24

Gemeentelijke belasting

13

13

8

6

32

5

4

0

11

9

320

294

Resultaat voor financiële baten & lasten

92

116

Financiële lasten

77

70

Resultaat

15

46

Vlottende activa

Lasten

Vorderingen

Administratiekosten

- Debiteuren
- Overige vorderingen en overlopende activa
Totaal vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa

32

34

1

1

33

35

114

118

3.227

3.413

Afschrijvingen

Verzekeringen
Huisvestingskosten

Passiva

Adviekosten

- Kapitaal

590

590

Overige kosten

- Algemene reserve

837

822

Totaal lasten

1.427

1.412

165

130

1.490

1.740

145

131

3.227

3.413

Eigen Vermogen

Voorziening onderhoud
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal Passiva

31-12-2016 31-12-2015
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Verslag Financiële
Commissie
Financiële Commissie
De Financiële Commissie, bestaande uit de heer E.H.J. Lammerse, de heer J. Mastenbroek en de heer G. van den Nieuwendijk, heeft de
onderstaande documenten op paginaniveau doorgenomen:
- Het geïntegreerd jaarverslag en jaarrekeningen 2016 van Vereniging KWPN en Stichting Huisvesting KWPN;
- De jaarrekening 2016 van Vereniging KWPN;
- De jaarrekening 2016 van Stichting Huisvesting KWPN;
- Accountantsverslag 2016 van de externe accountant De Jong & Laan Accountants B.V.
De documenten zijn in de vergadering d.d. 4 april 2017 besproken met de penningmeester van het Algemeen Bestuur (de heer R. Muntel),
de plaatsvervangend directeur (de heer E. Nijhoff) en het hoofd Financiën (mevrouw C. de Ruiter).
Conclusie Financiële Commissie
De Financiële Commissie concludeert dat zowel de jaarrekening 2016 van Vereniging KWPN als de jaarrekening 2016 van Stichting Huisvesting
KWPN als het geïntegreerd jaarverslag en jaarrekeningen 2016 van Vereniging KWPN en Stichting Huisvesting KWPN correct zijn opgesteld en
zal de Ledenraad adviseren deze documenten goed te keuren en décharge te verstrekken aan het Algemeen Bestuur.
Voor de uitkomsten van de bespreking d.d. 4 april 2017 wordt verwezen naar het door de Financiële Commissie opgestelde verslag.
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Oordeel van de
externe accountant
Controle verklaring van de externe accountant
De jaarrekeningen 2016 van Vereniging KWPN en van Stichting Huisvesting KWPN zijn gecontroleerd en goedgekeurd door de externe
accountant De Jong & Laan Accountants B.V.
De conclusie van de externe accountant luidt:
‘Op basis van het kwaliteitsniveau van de geconstateerde administratieve organisatie en interne beheersing en in combinatie met de door ons
uitgevoerde balanscontrole hebben wij over 2016 goedkeurende accountantsverklaringen afgegeven bij de jaarrekeningen 2016 van Vereniging
KWPN en Stichting Huisvesting KWPN.’
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