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Jaarverslag en Jaarrekening 2015
In de Ledenraadvergadering van 20 april jl. werd het concept geïntegreerd Jaarverslag
en Jaarrekening 2015 gepresenteerd. Inhoud en cijfers zijn verwerkt in één geïntegreerd
document. Het geïntegreerde verslag geeft een goed overzicht van de ontwikkelingen en
activiteiten van het KWPN in 2015. Net als voorgaande jaren, zal het jaarverslag
binnenkort worden gepubliceerd op de website www.kwpn.nl > Over KWPN >
Publicaties > Jaarverslagen.
De toelichting op de financiële cijfers werd gedaan door plaatsvervangend directeur Emiel
Nijhoff aan de hand van een presentatie. De strategische projecten zoals genoemd in de
strategie zijn opgepakt en krijgen steeds meer vorm. Met betrekking tot de financiën ligt
de realisatie van 2015 in lijn met de goedgekeurde begroting en deze is afgesloten met
een positief resultaat. Het KWPN heeft een stabiel eigen vermogen. De liquiditeit is
verbeterd, het debiteurensaldo is gedaald. De totale omzet in 2015 was overeenkomstig
de begrote omzet. Het iets hogere resultaat dan begroot, is dan ook gerealiseerd door
kostenbesparingen. In bijna alles regio’s is een positief resultaat behaald. De
ontwikkeling van de ledenaantallen blijft een aandachtspunt. Door de externe accountant
is een goedkeurende verklaring afgegeven. Ook de financiële commissie, bestaande uit
de heren R. Van Klooster, J. Mastenbroek en C.J. van Pernis (eveneens aanwezig was de
heer G. van den Nieuwendijk die de werkzaamheden van C.J. van Pernis zal overnemen),
hebben een positief oordeel afgegeven. Met instemming van de Ledenraad is de
Jaarrekening 2015 vastgesteld en goedgekeurd. De balans en de staat van baten en
lasten van het KWPN over 2015 worden gepubliceerd in IDS 9.
AB en Ledenraad: langere overgangsperiode DNA-predicaat merries
Voor goedgekeurde hengsten is vorig jaar september al besloten om het
nakomelingenonderzoek osteochondrose (OC) te vervangen door DNA-onderzoek
waardoor de fokwaarde voor OC al direct na goedkeuring gepubliceerd kan worden,
gemiddeld twee jaar eerder dan vroeger.
Op 8 maart jongstleden heeft de Fokkerijraad Rijpaard zich gebogen over de verdere
mogelijkheden van genoomselectie voor zowel de hengsten- als merrieselectie. Na een
goede en heldere discussie over de mogelijke toepassingen is de Fokkerijraad tot het
volgende advies gekomen: Er zal een predicaat ingevoerd gaan worden voor hengsten en
merries op basis van hun DNA-analyse voor OC. In de komende hengstenselectie
2016/2017 moeten de aangeboden rijpaardhengsten voor de Centrale Hengstenkeuring
in ‘s-Hertogenbosch voorzien zijn van dit predicaat, tevens zullen ze röntgenologisch
onderzocht moeten zijn op hun straalbeen en spat. De röntgenologische beoordelingen
voor OC gaan hiermee vervallen.
Het advies voor merries was om 2016 als overgangsjaar te hanteren, waarin merries
zowel via het huidige PROK-onderzoek als het nieuwe DNA-predicaat het elite-predicaat
kunnen bemachtigen. Vanaf 2017 zou dit alleen nog mogelijk zijn met het nieuwe DNApredicaat. In bijna alle gevallen wordt het advies van de Fokkerijraad door het Algemeen
Bestuur over genomen. Echter in de ledenraadsvergadering van 20 april, bij de
bespreking van de aanpassingen van de reglementen, zijn het Algemeen Bestuur en de
Ledenraad tot de conclusie gekomen dat voor een zorgvuldige implementatie bij de
merries een langere overgangsperiode wenselijk is. De overgangsperiode voor merries
wordt uitgebreid tot een periode van drie jaar, van 2016 t/m 2018. Tevens zal eind 2017
een evaluatie plaatsvinden.
Concreet betekent dit dat tot eind 2018 een keurmerrie zowel via het PROK- als DNApredicaat elite kan worden. Voor register A- en buitenlandse merries geldt in beide
gevallen dat er ook straalbeen en spatfoto’s moeten worden aangeleverd, tenzij deze
informatie al van het vaderdier bekend is. Daarnaast moeten we ons blijven realiseren
dat de OC-selectie een heel bescheiden onderdeel is van het totale selectieprogramma.
Heeft een merrie voor eind 2018 het PROK-predicaat bemachtigd, dan blijft deze
uiteraard gewoon geldig. Het DNA-predicaat kan worden aangevraagd via MIJN KWPN.

Aanpassing reglementen
Naast de aanpassingen in de selectiereglementen rondom het DNA-predicaat, behoefden
de reglementen rondom registratie, begripsbepaling en de selectiereglementen voor
Gelderse hengsten, Tuigpaardhengsten en Tuigpaardmerries, -veulens en -ruinen
aanpassing.
Het registratiereglement is herzien en herschreven vanwege toenemende digitalisering
en de komst van ICSI.
In het reglement begripsbepalingen zijn enkele begrippen toegevoegd in verband met de
implementatie van genoomselectie.
De Fokkerijraad Gelders paard heeft het Algemeen Bestuur geadviseerd om het
verrichtingsonderzoek voor Gelderse hengsten korter en daarmee goedkoper te maken.
Dit advies is nader uitgewerkt in het selectiereglement Gelders paard, hengsten.
Zowel de Fokkerijraad Gelders paard als de Fokkerijraad Tuigpaard adviseren om meer
accent te leggen op de beheersing van inteelt. Mede i.v.m. inteelt heeft de Fokkerijraad
Tuigpaard tevens geadviseerd om de mogelijkheden voor Register A- en Register Bpaarden op de keuringen te verruimen.
De Ledenraad heeft deze wijzigingen bekrachtigd. De aangepaste reglementen worden
gepubliceerd op de KWPN-website.
Kaderdag 2016
De Kaderdag 2016 vindt plaats op donderdag 19 mei a.s. in Ede. Meer informatie als
thema en tijdsschema wordt binnenkort bekend gemaakt.
Afscheid en Benoemingen
In de Ledenraadsvergadering van 20 april jl. stond de herbenoeming op de agenda van
mevrouw mr. A.J.M. Breedveld-Van Beeck Calkoen, plaatsvervangend voorzitter van de
Commissie van Beroep. Mevrouw Breedveld-Van Beeck Calkoen was aftredend en
herkiesbaar. Zij is door de Ledenraad herbenoemd in haar functie.
De heer L. van Rijn nam afscheid als Ledenraadslid. Hij bedankte zijn collegaLedenraadsleden voor de bijzondere prettige samenwerking in de afgelopen negen jaar.
Hij wordt opgevolgd door de heer G. van den Nieuwendijk. Voorzitter Siem Korver dankte
de heer Van Rijn voor zijn inzet voor de vereniging, als Ledenraadslid maar ook in de
commissie Statuten & Reglementen en in zijn functie als voorzitter van de
vertrouwenscommissie. Overigens zal de heer Van Rijn zich blijven inzetten voor het
KWPN, want hij neemt zitting in de Fokkerijraad Rijpaard.
Risicobeheersing en toekomstbestendigheid
In de Ledenraadsvergadering van 20 april jl. was prof.mr. Marjan Olfers uitgenodigd om
een presentatie te geven over risicobeheersing en toekomstbestendigheid van het KWPN.
Zij is hoogleraar sport & recht bij de Universiteit van Amsterdam met als expertises
verenigingsrecht, mededingingsrecht en intellectuele eigendommen. Mevrouw Olfers
heeft voor het KWPN een aantal actueel spelende risico’s en trends geanalyseerd. De
risico’s liggen voor een vereniging als het KWPN o.a. op het gebied van het werken met
jonge paarden (aanlegtesten) en de database. Uitgangspunt is deze risico’s te beperken:
zij mogen geen bedreiging gaan vormen voor het collectief van de vereniging. Een
verdere professionalisering kan inhouden dat er in de toekomst gekozen moet worden
voor een andere structuur. Daarbij is een aantal randvoorwaarden genoemd, waarvan
o.a. een zeer belangrijke is dat de vereniging zelf de regie blijft houden, door middel van
het vastleggen van afspraken en verantwoordelijkheden in de statuten en de
reglementen. In een komende periode zal dit onderwerp verder worden uitgewerkt.

