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Begroting 2020 goedgekeurd 

In de voorgaande Ledenraadsvergadering van 23 oktober jl. is de conceptbegroting 2020 

gepresenteerd en toegelicht, nadat de Financiële Commissie deze al op detailniveau met 

de penningmeester had besproken en hierover positief heeft geadviseerd. 

Uitgangspunten zijn de te verwachte aantallen leden en veulenregistraties, waarbij wordt 

gestuurd op kostenbeheersing en gestreefd naar een positief resultaat voor 2020. De 

afgelopen weken is de conceptbegroting in de regio’s besproken. In de 

Ledenraadsvergadering van woensdag 18 december jl. stond de Begroting 2020 voor 

definitieve vaststelling op de agenda van de Ledenraad, die vervolgens haar goedkeuring 

gaf op zowel de begroting als het jaarplan. Een toelichting op de conceptbegroting is 

reeds gepubliceerd in het KWPN Magazine van november.  

Vrienden van het KWPN  

KWPN-directeur Piet Peters presenteerde de businessclub ‘Vrienden van het KWPN’, 

waarin de deelnemers met elkaar in contact komen en gezamenlijk de KWPN-fokkerij 

ondersteunen door middel van fokkerspremies. Dit op initiatief van een aantal leden die 

verzochten om de opzet van een businessclub te onderzoeken. Daarnaast werd door 

meerdere fokkers de wens uitgesproken om fokkerspremies in te voeren. Deze wensen 

zijn samengevoegd in de businessclub ‘Vrienden van het KWPN’. De doelstelling is 

tweeledig: enerzijds ondersteuning van de fokkerij door middel van fondsenwerving voor 

fokkerspremies gericht op het fokdoel (top)sport, en anderzijds ondernemers in contact 

laten komen met elkaar. Minimaal 50% van de inleg van de leden van de businessclub 

vloeit direct terug naar de fokkers door middel van fokkerspremies, de overige 50% 

wordt geïnvesteerd in onder meer het netwerkprogramma. De fokkerspremies worden 

uitgereikt op de KWPN Stallion Show en de KWPN Kampioenschappen. Inmiddels zijn er 

30 toezeggingen om deel te nemen. De Ledenraad gaf akkoord op dit initiatief, waarna 

per direct de stichting officieel wordt opgericht. Andries van Daalen wordt voorzitter, met 

als medebestuursleden Berlinde Middelbrink (penningmeester), Theo Driessen en Bert 

van Kooten. De vijfde bestuursfunctie is nog vacant. Piet Peters wordt directeur van de 

stichting, die in 2020 de eerste fokkerspremies kan uitreiken. Vanuit de 

kantoororganisatie zijn Sonja Breure en Mariëlle van ’t Klooster de betrokken 

medewerkers. Op de website van het KWPN volgt nadere berichtgeving.  

Uitkomsten ledenonderzoek 

In 2019 is ‘In de Strengen’ (21 edities per jaar) vervangen door het maandelijkse KWPN 

Magazine – In de Strengen.  Omdat dit een flinke verandering is wilden we een gedegen 

ledenonderzoek betreffende de mening en wensen rondom dit magazine. Daarnaast was 

er vraag naar een onderzoek naar de informatievoorziening rondom de KWPN Database 

en de genetische profielen met bijbehorende fokwaarden. De database is de best 

bezochte pagina van onze website na de homepage (bijna een miljoen paginaweergaven 

in 2019), maar de vraag is hoe deze informatievoorziening geoptimaliseerd worden zodat 

vooral de informatie over de fokwaarden toegankelijker en bruikbaarder is voor alle 

KWPN-leden. In het KWPN-ledenonderzoek 2019 zijn beide thema’s aan bod gekomen. 

Studentes Kim Koopmans en Aranka Berends van Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp 

hebben zich in opdracht van het KWPN beziggehouden met het KWPN-ledenonderzoek, 



 

om bovenstaande vragen te beantwoorden. De Ledenraad kreeg op hoofdlijnen de 

uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd. Zowel het KWPN Magazine als de KWPN 

Database ontvingen van de leden het cijfer 7.5 voor algemene waardering. De meest 

populaire rubriek uit het KWPN Magazine is ‘De fokkerij van’, gevolgd door ‘Op bezoek 

bij’, maar er zijn ook aandachtspunten. Zo zou men graag meer artikelen zien over 

veterinaire onderwerpen, fokkerijleer en welzijn. De meningen over de verslaggeving van 

de Centrale Keuringen zijn verdeeld. Hierbij hebben fokkers voorkeur voor een artikel per 

Centrale Keuring, maar vindt de meerderheid van de niet-fokkers de berichtgeving 

precies goed. Wat betreft de KWPN Database wordt deze zeer goed bezocht, waarbij de 

voornaamste doelen interesse in afstammingen, hengstenkeuze en interesse in 

sportstanden zijn. Het genetisch profiel behoeft veel meer uitleg, en ook over D-OC 

wordt aangegeven dat  er meer voorlichting in begrijpelijke taal gewenst is. Een zeer 

groot deel van de leden, 74%, heeft gemiddeld tot zeer veel interesse in een 

hengstenadviesprogramma in de vorm van een virtuele paring tussen hengst en merrie, 

met behulp van de genetische profielen van beide paarden. In het KWPN Magazine van 

januari vindt een terugkoppeling plaats naar de leden. 

Advies toekomst PROK 

Sinds april 2016 is de selectiemethode tegen osteochondrose uitgebreid met het D-OC 

predicaat middels een genoomonderzoek, naast het bestaande PROK-onderzoek. Voor 

bijna 10.000 paarden is dit genoomonderzoek inmiddels uitgevoerd. In de vereniging is 

een driejarige periode afgesproken om leden kennis te laten maken met deze nieuwe 

vorm van selectie en vanuit de Ledenraad is gevraagd om 2019 als evaluatiejaar te 

benutten. In de Ledenraad zijn de belangrijkste bevindingen, zowel wetenschappelijk als 

verenigingstechnisch, doorgenomen en is het advies van de Fokkerijraad Rijpaard en het 

Algemeen Bestuur besproken. 

Het advies van de Fokkerijraad Rijpaard aan het Algemeen Bestuur is om te kiezen voor 

het PROK-onderzoek en bijbehorende certificaat te laten vervallen voor rijpaardmerries 

en uitsluitend door te gaan met het D-OC predicaat. 

Echter vanuit de regiovergaderingen blijkt dat er een groot draagvlak is voor genoom-

selectie, maar dat er door de ingewikkelde materie nog veel vragen zijn en onwetendheid 

bestaat onder de leden. Vanwege deze reden adviseerde het Algemeen Bestuur om te 

kiezen voor de optie om PROK naast D-OC te laten bestaan. Gezien het tempo waarin de 

behoefte voor PROK afneemt, zal het te zijner tijd stoppen. De Ledenraad heeft dit advies 

overgenomen. Na een periode van drie jaar (2020 t/m 2022) wordt opnieuw een 

evaluatie uitgevoerd. De komende periode wordt de voorlichting over D-OC 

vereenvoudigd en geïntensiveerd.  

Aanpassing reglementen 

Een aantal adviezen van de Fokkerijraad heeft geleid tot aanpassingen van de 

reglementen. Het selectiereglement Gelders paard merries, veulens, ruinen en niet 

goedgekeurde hengsten voor de selectieronde 2019/2020 is geactualiseerd in verband 

met het komende merriekeuringsseizoen. Tevens zijn op verzoek van het Algemeen 

Bestuur de reglementen van de verschillende fokrichtingen meer op elkaar afgestemd. 

Waar nodig zijn enkele redactionele aanpassingen doorgevoerd. De aangepaste 

reglementen worden binnenkort gepubliceerd op de website. 

(Her)benoemingen 

Op de agenda van de Ledenraadsvergadering stonden enkele (her)benoemingen.  De 

heer mr. L.J.A. Crompvoets, voorzitter van de arbitragecommissie, was aftredend en 

herkiesbaar. Hij is in de Ledenraadsvergadering herbenoemd. Op 19 oktober 2018 is de 



 

heer Mr. C.M. van der Corput (voorzitter) afgetreden als lid van de Commissie van 

Beroep en op 8 mei 2019 mevrouw Mr. A.J.M. Breedveld-van Beeck Calkoen (plv. 

voorzitter), waarmee er een vacature is ontstaan voor voorzitter en plv. voorzitter. De 

heer mr. C.P.C. Kuijs is benoemd als voorzitter van de Commissie van Beroep, en tevens 

als plaatsvervangend voorzitter voor de Arbitragecommissie. De heer mr. P.P.M. 

Wijnands is benoemd als plaatsvervangend voorzitter van de Commissie van Beroep, 

alsmede als arbiter van de Arbitragecommissie. 

 

Bij de Herkeuringscommissie Springen is Arie Hamoen herbenoemd voor een tweede 

periode, met ingang van december 2019. Bij de Herkeuringscommissie Gelders paard is 

de heer Harrie Derks per december herbenoemd voor zijn tweede periode. Voor wat 

betreft de Herkeuringscommissie Tuigpaard kan Henk Rootveld niet herbenoemd worden 

voor een volledige tweede termijn van drie jaar vanwege het bereiken van de maximale 

leeftijd. Hij is herbenoemd voor de duur van het voorjaarsverrichtingsonderzoek 2020.  

Met het aftreden van Henk Rootveld ontstaat er een vacature voor lid Herkeurings-

commissie Tuigpaard. De Ledenraad ging akkoord met het voorstel van het Algemeen 

Bestuur om aftredend Hengstenkeuringscommissielid Tuigpaard Lammert Tel te 

benoemen als lid van de Herkeuringscommissie Tuigpaard voor een periode van drie jaar. 

Deze periode van drie jaar gaat in nadat Henk Rootveld is afgetreden.  

Tevens stond de herbenoeming van Algemeen Bestuurslid René van Klooster op de 

agenda. De Vertrouwenscommissie adviseerde de Ledenraad om akkoord te gaan met 

een herbenoeming van drie jaar. Met het vertrek van Sjaak Mastenbroek is er een 

vacature ontstaan in de Financiële commissie. De Vertrouwenscommissie stelde voor om 

Gertjan Petter toe te voegen aan de commissie. De Ledenraad ging akkoord met beide 

voordrachten. 

Afscheid Ledenraadsleden 

Van twee Ledenraadsleden werd afscheid genomen: Eric Naberink wordt vervangen door 
Hendrik Jan de Wolde namens Regio Drenthe. Voorzitter Andries van Daalen dankte de 
aanwezige Sjaak Mastenbroek voor de inbreng van zijn kennis en tijd, Ans van Oort volgt 
Sjaak op namens de regio Noord-Brabant. De vertrekkende Ledenraadsleden ontvangen 
een KWPN-jas als waardering voor hun inzet voor de vereniging. 
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