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Begroting 2022 goedgekeurd 

In de voorgaande Ledenraadsvergadering van 20 oktober jl. is de conceptbegroting 2022 

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

penningmeester, algemeen directeur en hoofd afdeling Financiën had besproken en hierover 

positief heeft geadviseerd. De afgelopen weken is de conceptbegroting in de regio’s 

besproken. In de Ledenraadsvergadering van dinsdag 14 december jl. stond de begroting 

2022 voor definitieve vaststelling op de agenda van de Ledenraad, die vervolgens haar 

goedkeuring gaf op de begroting 2022, het jaarplan 2022 en de jaarrekening 2020.  

Een toelichting op de conceptbegroting 2022 is reeds gepubliceerd in het KWPN Magazine van 

november 2021.  

 

Informatie Fokkerijraden 

Ralph van Venrooij gaf een toelichting op de ontwikkelingen binnen de diverse Fokkerijraden.  

Gelders paard: De fokkerijraad is bezig met de harmonisatie van de reglementen waaronder 

erkenning van hengsten mee te laten tellen voor het preferentschap van de moeder en de 

35 maanden eis voor deelname aan de aanlegtesten.  

Rijpaard: De werkgroepen hebben een terugkoppeling gegeven betreffende de status van de 

fokkerijstrategie. De tussenstand van het onderzoek naar karaktereigenschappen is terug-

gekoppeld. Presentatie van een praktisch onderzoek ten opzichte van het veulenscoren over 

hoe bepaalde kenmerken als veulen zijn en hoe die kenmerken vervolgens als 2- en 3-jarige 

zijn.  

Tuigpaard: Het verrichtingsonderzoek is geëvalueerd. Tevens zijn de volgende onderwerpen 

aan de orde gekomen: terugkoppeling van de werkgroep die zich heeft gebogen over de 

register B problematiek, de aanpassing in de hengstenselectie, het onderscheid tussen ster, 

keur en elite merries is besproken, en aanpassing richting de IBOP/alternatieve IBOP. 

 

Aanpassing reglementen 

Een aantal adviezen van de fokkerijraden heeft geleid tot aanpassingen van het 

selectiereglement hengsten Tuigpaard en de selectiereglementen merries, veulens, ruinen en 

niet goedgekeurde hengsten Dressuur, Springen en Gelders paard. 

De aangepaste reglementen worden binnenkort gepubliceerd op de website. 

 

Afscheid Ledenraadsleden 

Van drie Ledenraadsleden werd afscheid genomen: Adrie van Oerle (regio Limburg),  

Anja Meulenbroeks (Tuigpaard Zuid) en Edwin Lammerse (regio Noord-Holland).  

 

Voorzitter Andries van Daalen dankte de aftredende leden voor hun inbreng van kennis en 

tijd. De vertrekkende Ledenraadsleden ontvangen een waardebon voor de KWPN-kledinglijn 

als waardering voor hun inzet voor de vereniging. 

 


