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Jaarplan en Begroting 2017 goedgekeurd 

In de voorgaande Ledenraadsvergadering van 28 september jl. zijn het concept jaarplan 
2017 en de conceptbegroting 2017 gepresenteerd en toegelicht, nadat de Financiële 
Commissie deze al op detailniveau met de penningmeester had besproken en haar 
positieve advies hierover had uitgesproken. Ook is een uitgebreide presentatie gegeven 
van de Meerjarenvisie 2017-2019. In de Ledenraadsvergadering van woensdag 14 
december jl. werd allereerst het Jaarplan vastgesteld. Kern van de strategie is dat we 
willen excelleren in fokkerij, fokkerij-innovatie en de dienstverlening die daarbij hoort. 
Het behouden van de kritische massa is van belang (leden, veulens en keuringen). Ook 
de ledenontwikkeling staat, naast fokkerij, centraal. In 2016 zijn hiervoor verschillende 
initiatieven gestart, zoals het formuleren van een doelgroepsegmentatie, het houden van 
een ledenenquête, paneldiscussies en samenstellen van regiorapportages. De backoffice 
van de vereniging moet daarnaast zo efficiënt mogelijk worden ingericht, uiteraard 
passend bij de gekozen strategie. De verwachting is dat er groei voor de vereniging te 
behalen is in het buitenland, door innovatie in onze producten en diensten, zoals DNA-
testen en evenementen. 
De Begroting 2017 stond voor definitieve vaststelling op de agenda van de Ledenraad, 
die vervolgens haar goedkeuring gaf. Een toelichting op het Jaarplan en de 
conceptbegroting is reeds gepubliceerd middels een ‘Toegelicht’-artikel in IDS nummer 
20.  
 
(Her)benoemingen Algemeen Bestuur  

Tevens stonden er enkele (her)benoemingen op de agenda van de 
Ledenraadsvergadering, te weten de herbenoeming van Bestuurslid Annechien ten Have-
Mellema. Voorstel vanuit de vertrouwenscommissie was om haar te herbenoemen voor 
de volgende termijn van drie jaar. Hiermee ging de Ledenraad akkoord. De heer René 
van Klooster werd door de vertrouwenscommissie voorgedragen als nieuw lid van het 
Algemeen Bestuur. Na de voordracht door de vertrouwenscommissie werd de heer René 
van Klooster door de Ledenraad benoemd tot Algemeen Bestuurslid van het KWPN. Hij 
vervult daarmee de nog openstaande vacature binnen het Algemeen Bestuur.  
“Een bestuurder met ervaring”, zo kenschetste KWPN-voorzitter Siem Korver de 65-
jarige Eemnesser die januari jongstleden met pensioen ging. In zijn loopbaan bekleedde 
hij meerdere managementfuncties en deed veel bestuurlijke ervaring op in de food 
branche. Nu hij na negen jaar afscheid zal nemen als voorzitter van de regio Tuigpaarden 
West en van de Ledenraad, is hij graag bereid om zijn tijd beschikbaar te stellen voor 
een bestuursfunctie bij ons KWPN. De heer van Klooster heeft in de afgelopen acht jaar 
tevens deel uitgemaakt van de Financiële Commissie van het KWPN en heeft daardoor 
een goed beeld van de organisatie. 
De heer Van Klooster heeft interesse in bestuurlijke verenigingszaken (communicatie, 
bedrijfsexploitatie, personeelszaken en fokkerijvraagstukken), en is zich bewust van de 
moderne beschikbare technische ontwikkelingen in de fokkerij. Hij wil graag zijn 
expertise bij evenementen inzetten om de fokkers dichtbij en betrokken te houden. 
“Vanuit mijn passie voor paarden en betrokkenheid bij het KWPN wil ik graag de 
vereniging dienen. Ik wil iedereen danken voor het vertrouwen en ga mijn uiterste best 
doen in het belang van de fokkerij en de vereniging”, aldus Van Klooster. 
 
Update online platform 

Na de uitgebreide presentatie in de Ledenraadsvergadering van september, gaf 
plaatsvervangend directeur Emiel Nijhoff een statusupdate van het nieuwe online 
platform. Gebruiksgemak staat centraal, en daarom zijn er diverse gebruikerssessies 
georganiseerd waarin de aanwezigen werd gevraagd om op verschillende devices – pc, 
iPad, mobiele telefoon – diverse opdrachten met veelvoorkomende acties uit te voeren. 
Te denken valt aan het zoeken van nieuws, agenda-items en uitslagen, opdrachten in 



 

MIJN KWPN, Mijn Paarden, zoeken in database etc. Vanuit de deelnemers kwamen veel 
positieve reacties over de integratie van MIJN KWPN in de website (één keer inloggen 
voor alle portalen), ontwerp (professioneel, overzichtelijk, rust) en het samenvoegen van 
de database en de hengstendatabase. Vervolgens zijn middels een cursus op het KWPN-
kantoor alle regiosecretarissen opgeleid om met het nieuwe cms-systeem te werken. Ook 
hun feedback was zeer positief. Na de contentmigratie, een laatste testdag en de training 
van alle kantoormedewerkers en freelancers is de planning om de site begin volgend jaar 
aan het grote publiek te presenteren. In IDS en het KWPN Magazine wordt aandacht 
besteed aan de nieuwe website en de beide databases. 
Ook wordt in het nieuwe jaar het vernieuwde KWPN.tv gepresenteerd: 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. Één 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 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): enerzijds een verrijking van het 
lidmaatschap, anderzijds ook een mogelijkheid om het KWPN en haar diensten in beeld 
te brengen bij nieuwe doelgroepen. Tevens geeft de data informatie over de kijkers, wat 
marketingtechnisch mogelijkheden biedt.  
 
Aanpassing reglementen 

De Fokkerijraad Rijpaard heeft geadviseerd om bij de EPTM, waarbij na afloop 
stamboekopname en toekenning van het sterpredicaat cq keur-/elitepredicaat al mogelijk 
zijn, ook afvaardiging naar de Nationale Merriekeuring als optie toe te voegen. Dit zal bij 
wijze van experiment in 2017 worden gestart, bij alle EPTM-testen waarvan de 
einddatum ligt voor de NMK van de KWPN Kampioenschappen die in 2017 plaatsvinden. 
Ook is het in het nieuwe jaar mogelijk om driejarige merries deel te laten nemen aan een 
tweeweekse EPTM-test, mits die start na 1 september. 
Tevens is de mogelijkheid toegevoegd voor ruinen en niet-goedgekeurde hengsten om in 
aanmerking te komen voor het D-OC predicaat. Na het verkregen akkoord van de 
Ledenraad worden de selectiereglementen voor de merries, veulens en ruinen dressuur 
en springen hierop aangepast. 
 
Afscheid Ledenraadsleden 

Van vijf Ledenraadsleden werd afscheid genomen: de heren Gerrit te Bokkel, Leon 
Diepman en Nico Stam traden af, net als de dames Martine Hylkema en Enjette Peters-
Schreuder. Peters-Schreuder had zitting sinds 2012, per december 2016 is zij geen 
Ledenraadslid meer van regio Flevoland, wel blijft zij actief als bestuurslid. 
Regiovoorzitter Jaap Quartel volgt haar met ingang van het nieuwe jaar op.  
Gerrit te Bokkel was voorzitter van de regio Gelders paard per 29 november 2010 en 
sindsdien ook Ledenraadslid. Na zijn jarenlange trouwe inzet is het naar eigen zeggen nu 
tijd om uitgebreid te gaan genieten van zijn kinderen, kleinkinderen en paarden. Siem 
Korver dankte hem voor de rust en lijn die hij in de nodige discussies heeft gebracht. Er 
is nog geen opvolger benoemd, Thijs Schippers neemt tijdelijk waar. Leon Diepman is 
sinds maart 2009 bestuurslid van Overijssel en afdeling Salland, sinds 2011 is hij 
afdelingsvoorzitter en vanuit die functie ook vertegenwoordiger in de Ledenraad. Dit 
najaar is hij afgetreden, hij wordt opgevolgd door regiovoorzitter Andries van Daalen. En 
tot slot werd ook afscheid genomen van Nico Stam, die de gelederen sinds 2003 
versterkt in het bestuur van Noord-Holland Noord. Sinds 2008 was hij Ledenraadslid. Hij 
wordt opgevolgd door Monica Kossen. Siem Korver dankte hen en Martine Hylkema, die 
met kennisgeving afwezig was, afzonderlijk voor hun inzet. 
 
KWPN Stallion Show 



 

Siem Korver informeerde de Ledenraad over het vernieuwde programma van de KWPN 
Stallion Show, en het goede nieuws dat tweevoudige olympisch kampioen Valegro 
afscheid neemt op zaterdagavond 4 februari tijdens de KWPN Stallion Show. Zijn 
optreden met Charlotte Dujardin op de KWPN Stallion Show maakt onderdeel uit van een 
sfeervol 1.5 uur durend showblok over zijn leven, en zal het enige in Nederland zijn 
komend jaar.  
 
WSI 

Ook de samenwerking met de WSI kwam ter sprake tijdens de Ledenraadsvergadering. 
Zoals in het strategisch plan reeds is afgesproken zal het KWPN haar positie in het 
buitenland verder uitbouwen en versterken. Ierland heeft een duidelijk groeipotentie om 
daarmee het aantal registraties en daarbij de populatie te vergroten. Versterking van de 
positie van het KWPN is gunstig voor alle leden. Een grotere populatie geeft meer 
informatie en potentie qua genetische vooruitgang. In de afgelopen jaren heeft het KWPN 
reeds een aantal cursussen lineair scoren in Ierland verzorgd. Daarnaast geeft 
samenwerking kansen op versterken van de fokkerij voor eventing.  
WSI heeft een Ierse stamboeklicentie hetgeen van duidelijke waarde is, daar Ierse 
fokkers daar bij een Iers stamboek kunnen registreren. Het KWPN is nu mede-eigenaar, 
daarvoor is geen financiële vergoeding gegeven. De inbreng van het KWPN is in natura – 
ondersteuning fokprogramma en uitvoering backoffice - en beperkte voorfinanciering / 
aanloopkosten. 
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