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Jaarplan en Strategisch plan
In de Ledenraadsvergadering van 7 oktober jl. gaf algemeen directeur Piet Peters een
toelichting op het concept Strategisch plan 2020-2024 en het concept Jaarplan 2021. Bij
het strategisch plan wordt gestreefd naar een gezonde vereniging waarin de leden
optimaal gefaciliteerd worden. Ons KWPN-sportpaard moet internationaal toonaangevend
zijn, de voorsprong die we hebben willen we behouden en waar mogelijk verder
uitbouwen. Kernwoorden hierbij zijn innovatie, optimale communicatie, het uitbouwen
van salesactiviteiten, welzijn en kostenreductie. De foktechnische strategie is uitgewerkt
in een fokkerijbijlage, die werd toegelicht door hoofd Fokkerijzaken Ralph van Venrooij.
Het gevraagde in de topsport verandert, en met name in de springsport verandert de
samenstelling (en daarmee de kwaliteit) van de deelnemende ruiters op het hoogste
niveau. We fokken nu de toekomstige topsportpaarden, dus is het zaak rekening te
houden met de toekomstige wensen. Uitgangspunt is het behouden van de atleet, in
combinatie met een werklustig karakter. We selecteren primair voor het fokdoel – de
topsport – waarbij er een keur aan paarden overblijven die niet dat niveau halen maar
wel breed inzetbaar zijn voor de markt.
Voor de kortere termijn is het Jaarplan 2021 opgesteld, waarbij ledentevredenheid een
van de speerpunten is.
Begroting
In de Ledenraadsvergadering stond tevens de conceptbegroting 2021 op de agenda.
Roelof Bos, hoofd Financiën & Algemene Zaken, gaf aan dat in de voorjaarsvergadering
de prognose voor 2020 is besproken ten tijde van de start van de coronacrisis. Destijds
was het lastig in te schatten hoe de registraties en het ledenaantal zich zouden
ontwikkelen en werd rekening gehouden met een negatief scenario. De ledenaantallen en
registraties hebben zich echter normaal ontwikkeld en ook de EPTM-testen zijn na een
pauze vanwege de lockdown weer opgestart. Mede door kritisch te blijven op kosten
koersen we hiermee nog op een positieve realisatie. Vervolgens lichtte Bos de Ledenraad
de conceptbegroting toe. Uitgangspunten zijn de te verwachte aantallen leden en
veulenregistraties, waarbij wordt gestuurd op kostenbeheersing en gestreefd naar een
positief resultaat voor 2021. Het niet organiseren van de Stallion Show in Den Bosch
heeft zijn impact op de begroting, maar is voldoende bij te sturen in de kosten. Op deze
wijze is het mogelijk om de tarieven voor 2021 uitsluitend te indexeren met 1,5%.
De conceptbegroting was voorafgaand aan de Ledenraadsvergadering al met de
Financiële Commissie (te weten Edwin Lammerse, Gertjan Petter en Perry Boogaard) in
detail besproken. Gertjan Petter gaf namens de Financiële Commissie aan in te stemmen
met de conceptbegroting. De komende weken wordt de conceptbegroting in de regio’s
besproken tijdens de (online) najaarsledenvergaderingen, waar u ook met uw vragen
terecht kunt. Hierna komt het voor definitieve vaststelling terug in de
Ledenraadsvergadering van 9 december a.s.. Een toelichting op de conceptbegroting
wordt gepubliceerd in het KWPN Magazine van november.
Aanpassing reglementen
Op grond van adviezen van de Fokkerijraad Rijpaard behoeft het Selectiereglement
hengsten springen en dressuur aanpassingen.
Inhoudelijk betreft het de volgende onderwerpen in het selectiereglement van zowel
springen als dressuur:
a.
Vervallen derde bezichtiging;
b.
Duur verrichtingsonderzoek;
c.
Herkansing/presentatie onder het zadel vierjarige hengsten.
Voor de dressuur geldt tevens het toevoegen van longeren.
Deze wijzigingen hebben ook tot gevolg dat de nummering en een aantal verwijzingen
naar specifieke artikelen worden gewijzigd. De aangepaste reglementen worden z.s.m.
op de website geplaatst.

Benchmarktarieven
Algemeen directeur Piet Peters informeerde de Ledenraad over de diverse kosten bij de
ons omringende stamboeken. Regelmatig wordt gesteld dat het KWPN duur zou zijn in
haar lidmaatschap, veulenregistratie en overige dienstverlening. Peters gaf aan dat dit
een onjuiste conclusie is wanneer men de tariefstructuren nader bestudeert. Er zijn grote
verschillen tussen de stamboeken onderling, zo toonde hij in een overzicht per stamboek
aan wat de frequentie van het eventueel aanwezige ledenmagazine is. Ook bij de
veulenregistratie maakte de benchmark inzichtelijk dat bij sommige stamboeken de
kosten wellicht lager lijken, maar bij het KWPN betreft het een all-in prijs. Een voorbeeld
is Zangersheide, die optisch goedkoper lijkt maar waarbij het tarief exclusief het chippen
is (en daarmee all-in duurder).
Benchmark ledenmagazines

Benchmark veulentarief

Informatie Fokkerijraden
Ralph van Venrooij gaf een toelichting vanuit de diverse Fokkerijraden. Bij de
tuigpaarden is er in drie regio’s een presentatie over inteelt en verwantschap gehouden
(in de vierde regio kon vanwege de aangescherpte coronamaatregelen de presentatie
niet doorgaan), deze presentatie wordt nu naar de regio’s gestuurd. Diverse punten zijn
onderwerp van gesprek, zoals de functie van het al dan niet op wacht zetten van
goedgekeurde hengsten en het keurpredicaat voor merries: er wordt nu te weinig
differentiatie binnen de predicaten ervaren. Er heeft een evaluatie van het
merriekeuringsseizoen plaatsgevonden, waarbij er wisselend gedacht werd over het
direct aanwijzen van de merries voor het Nationaal Kampioenschap driejarige merries.
Vanaf dit jaar is er uitsluitend een najaarsonderzoek, waarbij de hengsten voor
aanlevering reeds twee keer zijn voorgereden. Hierbij kon de hengstenkeuringscommissie een eerste indruk opdoen en een advies mee geven over de verdere
voorbereiding. Dinsdag 13 oktober worden de tuigpaardhengsten aangeleverd voor het
najaarsverrichtingsonderzoek, waarbij de hengsten ook eerst worden voorgereden.
Bij het Gelders paard focust men zich op de toekomstvisie 2030, waarbij het
exterieurgedeelte is afgerond en momenteel het bewegingsstuk wordt behandeld.
Onderwerpen van gesprek zijn de bloedspreiding waarbij eventueel ‘oud’ bloed kan
worden ingezet, de meerwaarde van het primeren van veulens en het vrijspringen: dit
laatste punt wordt – in tegenstelling tot de merriekeuringen – bij de hengstenselectie
niet als positief ervaren. Echter diversiteit is wel een belangrijk kenmerk van het Gelders
paard. Er wordt gekeken naar andere mogelijkheden om het onderdeel springen mee te
nemen in de selectie. Ook wordt er gewerkt aan de integratie van (inter)nationale
menwedstijden in de database.
Bij de Fokkerijraad Rijpaard zijn twee bijeenkomsten geweest in voorbereiding op de
fokkerijstrategie. Hierbij waren diverse mensen uit het veld uitgenodigd om input te
geven, te weten Alex van Silfhout, Emmelie Scholtens, Tim Coomans en Matty Marissink
voor de dressuur en Rob Ehrens, Roelof Bril, Willem Greve en Teus van de Brink voor het
springen. De uitkomsten worden door de afdeling Inspectie verder uitgewerkt, mede op
basis hiervan wordt door de fokkerijraad de strategie bepaald die terugkomt ter
bespreking in de Ledenraad. Het afgelopen jaar heeft een werkgroep de huidige
fokwaarden geëvalueerd, hieruit komen diverse wijzigingen en een verdere
doorontwikkeling. Het belangrijkste punt hierin is de genoomselectie op sportkenmerken
zoals de basisgangen, techniek en vermogen. Er wordt momenteel geïnventariseerd hoe
we de reeds opgedane kennis binnen de biomechanica kunnen implementeren in onze
fokkerij, oftewel hoe kunnen we talent meetbaar maken en voorspellen. Dataverzameling
is de eerste stap, vervolgens moet dit gekoppeld worden aan onze kenmerken op het
lineair scoreformulier. Doel is om latere talenten op jongere leeftijd reeds op te sporen.
Herkansing onder het zadel was voorheen alleen mogelijk op driejarige leeftijd (in het
najaar), dit is verruimd: het is nu mogelijk om een vierjarige hengst in het
daaropvolgende voorjaar aan te bieden voor herkansing. Ook vierjarige hengsten die nog
niet eerder zijn aangeboden voor de eerste bezichtiging kunnen voor de herkansing
onder het zadel worden aangemeld. Dit biedt eigenaren de mogelijkheid hengsten op
latere leeftijd aan te bieden voor dit traject. Tevens zijn het registratieschema (het
behouden van register A) en welzijn binnen de aanlegtesten onderwerp van gesprek.

