Nieuwsbrief oktober 2017
In Memoriam Bernard Bijvoet
Bij aanvang van de Ledenraadsvergadering van 4 oktober jl. werd een minuut stilte
gehouden ter nagedachtenis aan oud-KWPN-voorzitter Bernard Bijvoet (77), die op 22
augustus jl. is overleden. Bijvoet was zes jaar bestuursvoorzitter van het KWPN, van
2000 tot 2006. Van oorsprong had Bijvoet veel kennis en ervaring met coöperaties, en
dat nam hij mee in zijn rol binnen het bestuur en daarmee ook de vereniging. Het
verenigingsgevoel stond centraal, en hij maakte zich er hard voor om alle verschillende
groepen te laten samenwerken en elkaar te laten versterken met als gezamenlijke doel;
de beste paarden fokken van de wereld. Ook na zijn aftreden als voorzitter bleef hij zich
inzetten voor de vereniging, onder meer als lid van de tuchtcommissie en de
arbitragecommissie.
Strategie & jaarplan
In de Ledenraadvergadering van 4 oktober jl. stonden de conceptstrategie 2018-2020,
het conceptjaarplan 2018, de conceptbegroting 2018 en de conceptmeerjarenbegroting
2018-2020 op de agenda. Inhoud en cijfers zijn verwerkt in één geïntegreerd document.
De inhoud van de toekomstplannen werd gepresenteerd door KWPN-directeuren Johan
Knaap en Emiel Nijhoff. Dit a.d.h.v. de presentatie ‘Blik vooruit’ die de komende tijd
tijdens de najaarsvergaderingen in de regio’s wordt gegeven. Vanaf 2015 stijgt het
aantal veulenregistraties licht en voor het eerst sinds 2008 wordt verwacht in 2018 een
lichte stijging van het ledenaantal te kunnen realiseren. Emiel Nijhoff, KWPN-directeur
Communicatie & Bedrijfsvoering, gaf aan dat we er alles aan moeten doen om onze basis
in stand te houden met een sterk fokkerijbeleid en een bedrijfsvoering die continu
aangepast wordt aan de eisen die aan een moderne organisatie gesteld worden. Aan
onze fokkers danken wij onze huidige positie binnen de sportpaardenfokkerij. Met trots
en respect voor het verleden, gaan wij de uitdagingen van vandaag en morgen aan. De
fokkerij blijft de absolute basis van het KWPN, en ook hier werken wij continu aan de
doorontwikkeling om verdere vooruitgang te boeken.
Naast het in stand houden en uitbouwen van deze belangrijke basis, staat het KWPN van
de toekomst voor groei. Deze groei moet komen uit innovatie, het verbreden van de
activiteiten in het buitenland en het verder vullen van het lidmaatschap met nieuwe
producten en diensten. Wij realiseren ons terdege dat de veranderingen weliswaar van
binnenuit geïnitieerd moeten worden, maar dat het succes bepaald wordt door de manier
waarop we de verbinding met de leden en de buitenwereld tot stand kunnen brengen.
2018 zal dan ook in het teken staan van verbinding zoeken met de leden en de
samenwerking met externe partijen die ons gezamenlijk verder kunnen brengen.
Strategie vereniging
De missie is het startpunt, aldus Emiel Nijhoff. Het KWPN wil voor de fokkers de
onmisbare schakel zijn in het fokken en vermarkten van ons KWPN-paard. We hebben
gekozen voor een sterk product, het uitbouwen van het merk en het verder vullen van
het lidmaatschap. Naar de toekomst toe willen we ons netwerk steeds verder uitbouwen
op basis van het nieuwe online platform en KWPN.tv. Maar het gaat uiteindelijk om het
fundament, en dat is de fokkerij. We moeten de kritische massa van leden en veulens
zien te behouden, en open staan voor bredere ecosystemen waarin we eventueel
samenwerken met derden om de krachten te bundelen en zo onze positie te versterken.
Het vermarkten van veulens en paarden is van groot belang voor onze fokkers. Dit jaar
hebben we de frequentie van de online veulenveilingen verhoogd naar vier. Door middel
van ons online platform en KWPN.tv willen we het bereik verder vergroten. Het bereik
van KWPN.tv is inmiddels uitgegroeid tot 140.000 unieke bezoekers uit 156 landen: een
grote doelgroep met interesse in het KWPN. We zien dat de investeringen in het nieuwe
platform en KWPN.tv helpen om nieuwe afzetkanalen aan te boren. Zo vond 30% van de
geveilde veulens een nieuwe eigenaar in het buitenland.

Strategie fokkerij
Directeur Fokkerij & Innovatie Johan Knaap ging uitgebreid in op de fokkerijstrategie, die
in nauw overleg met de Fokkerijraad is opgesteld. De kern is koers houden en
doorontwikkelen. Bij de tussenstand van de WBFSH-rankings op eind augustus stond het
KWPN in de top bij zowel het springen (2de), de dressuur (1e) als de eventing (2de). Om
die toppositie te behouden moeten we verder verbeteren, daarbij rekening houdend met
wat de sport in de toekomst vraagt. De komende jaren zullen de parcoursen naar
verwachting delicater worden waarbij snelheid nog belangrijker wordt, en paarden zullen
waarschijnlijk vaker aan de start komen. In de dressuursport wordt harmonie dé
maatstaf. Voor alle fokrichtingen is een werkwillig karakter cruciaal. Het fokdoel blijft
topsport. Door gerichtere selectie op rijdbaarheid en karakter is het mogelijk om tevens
de breedtesport als markt te blijven bedienen. Plan is daarom om binnen de aanlegtesten
nog strenger te selecteren op karakter en rijdbaarheid en tevens informatie hierover te
verzamelen bij trainers en ruiters. Op deze kenmerken willen we tevens een
fokwaardeschatting ontwikkelen. In nauw overleg met de Fokkerijraad wordt gewerkt aan
de ontwikkeling van een DNA-test voor nieuwe kenmerken zoals bijvoorbeeld karakter en
duurzaamheid. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar het effect van het spiertype en
gebruik van computermatige bewegingsanalyses.
Om de kwaliteit van de populatie verder te verbeteren en daarmee ook onze
concurrentiepositie te versterken willen we de allerbeste merries nog beter
onderscheiden door middel van een nieuw te ontwikkelen predicaat. Deelname aan de
EPTM-test zal verder worden gestimuleerd, evenals de inzet van topsportmerries middels
embryotransplantatie en ICSI. Bij het sportpredicaat zal in de toekomst het niveau
vermeld worden.
Ten behoeve van de registratie worden er diverse wijzigingen voorgesteld die
drempelverlagend zijn en waarbij meer veulens direct in het hoofdboek (veulenboek)
opgenomen worden. Zo komen veulens van hengsten van een erkend stamboek direct in
het veulenboek wanneer het betreffende vaderdier al heeft voldaan aan de eisen.
Register A-veulens kunnen deelnemen aan veulenkeuringen t/m de Nationale
Veulenkeuring in Ermelo, Register A-merries kunnen deelnemen aan de keuringen t/m de
Nationale Merriekeuring zonder aanvullende eisen. Voor het definitieve keurpredicaat
moeten ze wel aan de gestelde eisen voldoen. De aanvullende eis voor cornage vervalt,
en hengsten kunnen sneller (op jongere leeftijd) worden erkend. Bewezen hengsten
kunnen worden erkend zonder veterinaire toetsing. Ook zullen de warmbloedstamboeken
die zijn aangesloten bij de WBFSH worden erkend.
Voor 2018 wordt een ‘all in’ veulenregistratietarief voorgesteld van 150 euro (inclusief
6% BTW, onder voorbehoud van wetswijziging van het BTW-tarief). Uit de
prijsvergelijking blijkt dat het KWPN-tarief zéér marktconform is. Kwaliteit blijft voorop
staan, maar hiermee bieden we een complete en voordelige veulenregistratie: het tarief
van €150,- is inclusief registratie, paspoort, chippen, afstammingscontrole op vader en
melding in de Nationale Database (wettelijk verplicht in Europa). Afstammingscontrole op
vader is noodzakelijk geworden vanwege nieuwe voortplantingstechnieken en omdat er
steeds meer internationale handel in sperma plaatsvindt.
Begroting
Penningmeester Robert Muntel lichtte de Ledenraad de conceptbegroting 2018 toe, nadat
deze eerder al – tezamen met de conceptmeerjarenbegroting en het conceptjaarplan en
-strategie - met de financiële commissie (de heren Sjaak Mastenbroek, Gerard van den
Nieuwendijk, Edwin Lammerse en Perry Boogaard) in detail was besproken. De
strategische speerpunten uit het jaarplan 2018 zijn doorvertaald naar de begroting 2018
alsmede naar de meerjarenbegroting 2018 – 2020. Het streven was een deugdelijke,
consistente begroting die kan leiden tot een goede realisatie in 2018.
Gerard van den Nieuwendijk gaf namens de Financiële commissie aan dat zij in detail
waren geïnformeerd omtrent de strategie en (meerjaren)begroting, en dat hun
aanbevelingen zijn doorgevoerd. Derhalve adviseerden zij de Ledenraad om in te
stemmen met de conceptbegroting. De komende weken wordt het conceptjaarplan en de
begroting in de regio’s besproken, waarna het voor definitieve vaststelling terugkomt in
de Ledenraad van 13 december a.s.

Aanpassingen statuten
De activiteiten van de vereniging KWPN zijn in de loop van de tijd toegenomen, zoals het
Centrum in Ermelo, het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden, veilingen,
genoomselectie en samenwerking met externe partijen. Mede als gevolg daarvan is er
naast de vereniging KWPN een structuur ontstaan met meerdere aan de vereniging
KWPN gelieerde stichtingen op basis van bestuurlijke verbondenheid. Het is van belang
dat de vereniging KWPN zich ook in de toekomst blijft ontwikkelen. Om groeikansen in
binnen- en buitenland beter te kunnen benutten wordt een aanpassing van de
organisatiestructuur voorgesteld waarbij bepaalde activiteiten in een besloten
vennootschap kunnen worden ondergebracht. Bijvoorbeeld de samenwerking met het
WSI, Warmblood Studbook of Ireland. Een besloten vennootschap past beter bij
commerciële (internationale) activiteiten. Daarmee wordt tevens voorkomen dat risico’s
de continuïteit van de kernactiviteiten van de vereniging KWPN in gevaar kunnen
brengen. Het KWPN blijft een vereniging. De verantwoordelijkheid van de Ledenraad
verandert niet. Het Algemeen Bestuur blijft verantwoording afleggen aan de Ledenraad
over alle onder het KWPN ressorterende juridische entiteiten.
Een samenvatting van het voorstel tot wijziging zal worden gepubliceerd in de Officiële
mededelingen. In de Ledenraadsvergadering van 13 december 2017 zal het mogelijke
besluit tot wijziging van de statuten aan de orde zijn.
Wijzigingen selectiereglementen Gelders- en tuigpaard
De Fokkerijraad Gelders paard adviseert de Ledenraad om de verrichtingsbalk bij de
aanlegtest merries te wijzigen zodat deze beter is afgestemd op het veelzijdige fokdoel.
De Fokkerijraad Tuigpaard adviseert om aangewezen hengsten langer de tijd te geven
om naar het verrichtingsonderzoek te komen, namelijk zowel als drie- of als vierjarige.
Daarnaast is het advies om deelname aan de herkansing in het tuig te verruimen,
namelijk hengsten die als driejarige ster zijn verklaard ook als vierjarige nog toe te laten
tot de herkansing. Vervolgens adviseert de Fokkerijraad Tuigpaard om de mogelijkheid
om het keurpredicaat aan hengsten te verlenen iets te verruimen. Deze adviezen zijn
door de Ledenraad bekrachtigd. De aangepaste reglementen worden gepubliceerd op
www.kwpn.nl/reglementen.
Herbenoemingen
Tevens stonden er enkele herbenoemingen op de agenda van de Ledenraadsvergadering,
te weten die van C.G.A. Loeffen en W.J. van der Schans (hengstenkeuringscommissie
springen). Voorstel was om deze leden te herbenoemen. Hiermee ging de Ledenraad
akkoord.
Ook kwamen de herbenoemingen aan de orde van de Commissie van Beroep. Mevrouw
mr. C.L. Liebregs en de heer drs. P.J.H.M. Meeus waren aftredend en herkiesbaar. Zij zijn
in de Ledenraadsvergadering herbenoemd.
Vacatures Algemeen Bestuur
Adrie van Oerle gaf namens de Vertrouwenscommissie aan dat voorzitter Siem Korver na
een termijn van 12 jaar, waarvan de laatste vijf jaar als voorzitter, aftredend en niet
herkiesbaar is. Penningmeester Robert Muntel is tevens aftredend. In IDS 18 heeft een
vacature gestaan voor beide vacatures. De Vertrouwenscommissie, naast Adrie van Oerle
bestaande uit René Fabrie, Emmy de Jeu en plaatsvervangend lid Marieke Toonders, zal
zich na een eerste selectie verdiepen in de kandidaten en – na overleg met het Algemeen
Bestuur - in de Ledenraadsvergadering van 13 december a.s. met twee voordrachten
komen.

