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Jaarverslag en jaarrekening 2019 

In de Ledenraadsvergadering van 3 juni jl. werd het concept geïntegreerd jaarverslag en 

jaarrekening 2019 gepresenteerd. Inhoud en cijfers zijn verwerkt in één geïntegreerd 

verslag dat aan de Ledenraad is verstrekt. De definitieve versie wordt binnenkort online 

gepubliceerd op KWPN.nl (onder ‘Publicaties’). Het jaarverslag geeft een overzicht van de 

ontwikkelingen, de activiteiten én de successen van het KWPN in 2019. Het afgelopen 

jaar lag de focus op de leden, de basis van de vereniging en op kostenreductie. De 

debiteurenportefeuille is planmatig opgepakt wat mede heeft bijgedragen aan het 

positieve eindresultaat. Ook is aandacht gegeven aan de uitkomsten van de fokkerscafés. 

De signalen uit de fokkerscafés zijn leidraad voor de te nemen maatregelen om de 

werkorganisatie te verbeteren. Daaruit kwam naar voren dat de leden graag meer hulp 

krijgen bij de afzet van hun veulens en jonge paarden. Dit jaar wordt er daarom een 

nieuwe veiling opgezet voor 3-jarige paarden. Deze veiling zou eerst in april plaats 

vinden, maar door de huidige coronacrisis wordt deze veiling verplaatst naar later in het 

seizoen. Ook werd dit jaar de eerste online veiling georganiseerd voor drachtige merries 

en embryo’s, en worden er dit veulenveilingseizoen extra online veulenveilingen 

georganiseerd. Zodra het weer mogelijk is worden er later dit jaar ook weer diverse 

fokkerscafés door het land georganiseerd.  

 

Roelof Bos, Hoofd Financiën, nam het woord aangaande de financiële cijfers. 2019 was 

financieel een spannend jaar maar is desalniettemin met een positief resultaat 

afgesloten. Er is veel ingezet op daling van de debiteuren, met resultaat. Het aantal FTE’s 

is afgenomen en daardoor ook de personeelskosten, de grootste kostenpost van het 

KWPN. De sponsorinkomsten zijn fors gestegen en ook de opbrengsten uit de (online) 

veilingen zijn toegenomen. Vanwege de huidige COVID19-crisis is een prognose van 

2020 toegevoegd aan de jaarcijfers. De impact van deze crisis is substantieel, maar met 

bijsturing in kosten is de verwachting dat het resultaat neutraal kan zijn. Enkele 

maatregelen zijn: het minimaliseren van flexibele krachten, besparing waar mogelijk op 

(onderhouds-)contracten, intern opvangen van werkzaamheden over de afdelingen heen, 

meer inzetten van stagiaires op het trainingscentrum, algeheel kostenbewustzijn verder 

verhogen, etc. 

 

Door de externe accountant is een goedkeurende verklaring afgegeven. Met de Financiële 

Commissie, bestaande uit de heren Perry Boogaard, Edwin Lammerse, Gerard van den 

Nieuwendijk en reservelid Gertjan Petter, heeft dit jaar in verband met de COVID19-crisis 

geen gesprek plaats gevonden maar is er schriftelijk vraag-en-antwoord-overleg 

geweest. Zowel het Algemeen Bestuur als de Financiële Commissie waren te spreken 

over de gang van zaken om tot een oordeel van het financieel jaarverslag te komen. 

Beide maakten complimenten over het resultaat en de daarbij behorende kostenreductie 

die in 2019 heeft plaats gevonden. Perry Boogaard gaf namens de Financiële Commissie 

aan dat er aandachtspunten voor de toekomst zijn aangegeven en verzocht vervolgens 

de Ledenraad om het Algemeen Bestuur décharge te verlenen. Met instemming van de 

Ledenraad is de jaarrekening 2019 vastgesteld en goedgekeurd en is décharge verleend 

aan het Algemeen Bestuur. De balans en de staat van baten en lasten van het KWPN 

over 2019 worden gepubliceerd in de komende editie (6) van het KWPN Magazine. 

 

Informatie van de fokkerijraden 

Hoofd Fokkerijzaken Ralph van Venrooij heeft een korte terugkoppeling gegeven vanuit 

de Fokkerijraden. 

 

 Fokkerijraad Tuigpaard: Er is een plan van aanpak over inteelt en verwantschap 

ingediend bij RVO. Vanwege de coronamaatregelen is het plan van aanpak helaas 

nog niet gepresenteerd aan de tuigpaardleden. 



 Fokkerijraad Rijpaard: Er zijn drie werkgroepen, dressuur, springen en 

fokwaarden. De laatste bijeenkomst van de werkgroep fokwaarden heeft online 

plaatsgevonden. Hierbij waren ook Wageningen Universiteit en Topigs aangesloten 

om inhoudelijk de fokwaarden te evalueren. Het is de bedoeling om begin juli 

bijeenkomsten te organiseren over de fokkerijstrategie 2030. 

 Fokkerijraad Gelders paard: Er is een eerste aanzet gedaan voor Gelders paard 

2030, dit wordt nu verder uitgewerkt. Vervolgens wordt dit plan voorgelegd aan 

het Algemeen Bestuur en daarna voorgelegd aan de Ledenraad ter goedkeuring. 

 

(Her)benoemingen 

Op de agenda van de Ledenraadvergadering van 3 juni stonden diverse herbenoemingen 

binnen de KWPN-Commissies. Bij de Commissie van Beroep waren twee leden aftredend 

en herkiesbaar, te weten mevrouw mr. C.L. Liebregts en de heer drs. P.J.H.M. Meeus. 

Het voorstel aan de Ledenraad was om beide aftredende leden opnieuw te benoemen. 

Hiermee ging de Ledenraad akkoord. 

De heer C.G.A. Loeffen is herbenoemd voor een periode van drie jaar als voorzitter van 

de Hengstenkeuringscommissie Springen. Dit is zijn vierde en tevens laatste termijn. De 

heer W.J. van der Schans is herbenoemd als lid van de Hengstenkeuringscommissie 

Springen. De Ledenraad heeft bovenstaande benoemingen geaccordeerd. 

 

Wijziging reglementen 

De Fokkerijraad Gelders paard heeft het Algemeen Bestuur geadviseerd om de norm voor 

het sterpredicaat van het Gelders paard in hoofdlijnen gelijk te stellen aan de norm voor 

de rijpaarden. Hiervoor dient artikel P30 in het selectiereglement merries, veulens, 

ruinen en niet-goedgekeurde hengsten Gelders paard aangepast te worden. Het 

Algemeen Bestuur heeft het advies van de Fokkerijraad Gelders paard overgenomen en 

legt het advies voor aan de Ledenraad ter instemming. De Ledenraad is akkoord met 

doorvoering van de voorgestelde aanpassing. 

 

Tuigpaardmerries worden tijdens de IBOP beoordeeld volgens een cijferbalk met 7 

onderdelen. Ieder onderdeel wordt door een jury beoordeeld met een cijfer van 1 tot en 

met 10. Hiervan tellen drie onderdelen dubbel, zijnde front, lichaamshouding en gebruik 

achterbeen. Elk onderdeel dat wordt beoordeeld tijdens de IBOP is van belang voor een 

goed tuigpaard. De dubbel tellende onderdelen zouden de belangrijkste speerpunten voor 

de fokkerij naar de toekomst toe moeten onderstrepen. De Fokkerijraad Tuigpaard 

adviseert om als dubbel tellend te zien de onderdelen front, actie voorbeen en gebruik 

achterbeen. Deze onderdelen behoeven aandacht in de fokkerij én mogen extra 

geaccentueerd worden als zij positief of negatief opvallen. De Ledenraad is akkoord met 

aanpassing van de dubbel tellende onderdelen. 

 

Het Selectiereglement merries, veulens, ruinen en niet-goedgekeurde hengsten 

Tuigpaard voor de selectieronde 2019/2020 is geactualiseerd in verband met het 

komende merriekeuringsseizoen. Waar nodig zijn enkele redactionele aanpassingen 

doorgevoerd. De Ledenraad heeft deze wijzigingen geaccordeerd. 
 


