
 

Jaarverslag en jaarrekening 2020 

In de Ledenraadsvergadering van 2 juni jl. werd het concept jaarverslag 

en jaarrekening 2020 gepresenteerd. Het jaarverslag geeft een overzicht 

van de ontwikkelingen, de activiteiten én de successen van het KWPN in 

2020. Het jaarverslag 2020 vindt u op KWPN.nl (onder ‘Publicaties’). 

Roelof Bos, Hoofd Financiën, nam het woord aangaande de financiële 

cijfers. 2020 was financieel een spannend jaar maar is desalniettemin met 

een positief resultaat afgesloten. Hij lichtte de cijfers uitgebreid toe aan de 

Ledenraad, en gaf aan dat door de externe accountant De Jong & Laan 

een volledige beoordeling heeft plaatsgevonden met uitzondering van de 

vaststelling van de NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud: 

een tegemoetkoming voor omzetverlies voor werkgevers). Een 

goedkeurende beoordelingsverklaring is hiervan afhankelijk. De 

verwachting is dat in de komende maanden de NOW-beoordeling definitief 

volgt, zodat dit in september definitief verder afgewikkeld kan worden. 

Het streven is om de jaarrekening tijdens de Ledenraadsvergadering van 

oktober 2021 opnieuw op de agenda te plaatsen zodat dan décharge kan 

worden verleend aan het Algemeen Bestuur.  

Edwin Lammerse nam het woord namens de Financiële Commissie, naast 

hem bestaande uit de heren Perry Boogaard, Gertjan Petter en aspirantlid 

Erik Zeegers. Hij gaf aan dat de Financiële Commissie kennis heeft 

genomen van de voorlopige beoordeling van de jaarrekening en 

voornemens is de lijn van de accountant te volgen. Volledige goedkeuring 

en daarmee décharge kan pas plaatsvinden na ontvangst van de 

goedkeuringsverklaring van De Jong & Laan (uiterlijk in september van dit 

jaar). 

 

Terugkoppeling commissie evaluatie Fokkerijraad en Ledenraad 

Emmy de Jeu gaf een korte terugkoppeling over de stand van zaken 

rondom de evaluatie van Fokkerijraad en Ledenraad. De commissie 

behandelt de onderwerpen: regio-indeling inclusief regio België en 

samenstelling en functioneren van de Ledenraad. In de vorige Ledenraad 

was afgesproken om een afspraak in te plannen met de regiovoorzitters 

om te inventariseren hoe de regiovoorzitters aankijken tegen de beide 

onderwerpen. Dit was een zeer prettige bijeenkomst met goede inbreng 

en duidelijke ideeën. Samenvattend is men er voorstander van om de 

Ledenraad te verkleinen, met aandacht voor het belang van de binding 

met de achterban. De notulen worden besproken met de regiobesturen, 



 

daarna volgt terugkoppeling binnen de commissie die in de volgende 

Ledenraadsvergadering een voorstel zal inbrengen. M.b.t. de regio-

indeling zijn er nog enkele inventarisatiepunten die eerst zullen worden 

uitgewerkt.  

 

Regio België 

Tijdens de Ledenraadsvergadering van 9 december 2020 is er een notitie 

ter behandeling ingebracht inzake het oprichten van een regio in België. 

De Ledenraad stond toen al positief ten opzichte van het verzoek om voor 

de Belgische Leden een regio in te richten. Na verdere uitwerking en 

bespreking met de Werkgroep inrichting Fokkerijraad, Ledenraad en 

Regio-indeling en met de stuurgroep België is het onderwerp wederom 

besproken in de Ledenraadsvergadering van 2 juni. Het Algemeen Bestuur 

heeft daarin voorgesteld om voor een proefperiode van drie jaar een regio 

België op te richten onder aansturing van een lokaal regiobestuur. De 

financiën zullen de eerste drie jaar door het KWPN worden beheerd. De 

Ledenraad is akkoord gegaan om formeel een regio België in te richten.  

 

Informatie van de Fokkerijraden 

Hoofd Fokkerijzaken Ralph van Venrooij gaf tijdens de 

Ledenraadsvergadering een korte terugkoppeling vanuit de Fokkerijraden. 

Het bestuur van het Gelders paard heeft een enquête onder de leden 

gehouden, hierop is veel reactie gekomen. Na een inventarisatie van de 

uitkomsten volgt een terugkoppeling in de ledenvergadering. Er heeft een 

evaluatie plaatsgevonden over de afgelopen hengstenkeuring. Een ander 

onderwerp op de agenda is de eventuele graadverhoging na een 

aanlegtest. 

Ook de Fokkerijraad Tuigpaard heeft de hengstenkeuring geëvalueerd. Dit 

jaar was de eerste en tweede bezichtiging in Ermelo, deze dag is uiterst 

succesvol verlopen waarbij ook de nieuwe commissie zich zeer tevreden 

toonde. Er is gesproken over de inrichting van de hengstencompetitie, 

hierover volgt binnenkort nadere berichtgeving. Ook is er gesproken over 

het keurpredicaat via de sport, en over de opbouw van het genetisch 

profiel. 

Tijdens de Fokkerijraad Rijpaard is het stappenplan naar de vorming van 

een Fokkerijraad Dressuur en een Fokkerijraad Springen toegelicht. De 



 

fokkerijstrategie is besproken, deze ligt nu in concept bij de werkgroepen 

die deze inhoudelijk gaan behandelen. Het streven is om deze eind 

augustus vast te stellen zodat deze kan worden gepresenteerd aan de 

Ledenraad dit najaar. Ook bij de rijpaarden is de hengstenkeuring en het 

verrichtingsonderzoek geëvalueerd. Andere onderwerpen waren onder 

meer predicaten voor buitenlands geregistreerde paarden.  

 

(Her)benoemingen 

Op de agenda van de Ledenraadvergadering van 2 juni stonden diverse 

herbenoemingen. Bij de Tuchtcommissie was voorzitter mr. L.J.A. 

Crompvoets aftreden en herkiesbaar, bij de Commissie van Beroep was  

mr. B.A.M. Oude Breuil aftredend en herkiesbaar. Het voorstel aan de 

Ledenraad was om beide aftredende leden opnieuw te benoemen. 

Hiermee ging de Ledenraad akkoord. Conform het genomen besluit in 

2001 geldt er geen maximum zittingstermijn voor leden van de 

Tuchtcommissie, Commissie van Beroep en Arbitragecommissie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


