Nieuwsbrief oktober 2019

Terugkoppeling 2019
Algemeen directeur Piet Peters blikte in de Ledenraadsvergadering van 23 oktober jl.
terug op het afgelopen jaar. Als eerste ging hij in op de democratische structuur van de
vereniging, waarbij leden via de regiovertegenwoordigers in de Ledenraad hun wensen
en ideeën kunnen doorgeven. De ledenraadsleden kunnen dit op hun beurt
terugkoppelen in de Ledenraadsvergadering.
Voor vragen over het fokkerijbeleid zijn de regiovertegenwoordigers die zitting hebben in
de Fokkerijraad het aanspreekpunt. Vanuit de fokkerscafé’s zijn diverse onderwerpen
vanuit de leden doorgeleid naar de Fokkerijraden, zoals het verkorten van de
verrichtingsonderzoeken, het longeren van dressuurhengsten en het laten vervallen van
de derde bezichtiging. Afzetbevordering vinden de leden duidelijk een taak van het
stamboek, hiervoor organiseren we sinds dit jaar onder meer de online veulenveilingen,
waar dit jaar voor het eerst zeer succesvol embryo’s zijn geveild. Ook aan de wens tot
kostenbesparing is gehoor gegeven, onder meer door het terugbrengen van de
personeelskosten. Om de band met de leden te vergroten worden er maandelijkse
bijeenkomsten op het centrum georganiseerd, waarvoor leden zich gratis kunnen
aanmelden. Om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren wordt vanaf deze week
gewerkt met een nieuwe inrichting van de telefooncentrale, waardoor het mogelijk is om
rechtstreeks met de juiste afdeling verbonden te worden. Ook lichtte Peters het
onderzoek naar de publieke opinie over paardenhouderij en –sport toe, dat is geïnitieerd
door het TrendPanel Paard.
Aanpassing kilometervergoeding
In het belang van onze vereniging staat kostenreductie hoog op de agenda van het
Algemeen Bestuur, directeur en medewerkers. Het afgelopen jaar is de
kilometervergoeding van € 0,28 per gereden kilometer, die door het KWPN betaald
wordt aan functionarissen, onderwerp van gesprek geweest. Een aanzienlijk deel van het
verenigingsgeld dat hieraan wordt besteed gaat naar de fiscus aangezien het gedeelte
dat boven de fiscaal onbelaste vergoeding van € 0,19 wordt uitgekeerd fiscaal belast
wordt. Tijdens de Kaderdag 2019 is door middel van stellingen onder andere de vraag
gesteld of de aanwezigen het een goede zaak vinden, als het KWPN de vergoeding
verlaagt van 0,28 naar € 0,19 per gereden kilometer. 73% van de aanwezigen hebben
hier positief op gereageerd. De Ledenraad heeft ingestemd met verlaging van de
kilometervergoeding naar € 0,19 per 1 januari 2020. Dit geldt voor functionarissen,
personeel en vergoedingen aan derden.
Begroting
In de Ledenraadsvergadering van 23 oktober jl. stond de conceptbegroting 2020 op de
agenda. Roelof Bos, het nieuwe hoofd Financiën & Algemene Zaken, lichtte de Ledenraad
de conceptbegroting toe, nadat deze eerder al met de Financiële Commissie (te weten
voorzitter Edwin Lammerse, Gerard van den Nieuwendijk, Sjaak Mastenbroek en Perry
Boogaard) in detail was besproken. Uitgangspunten zijn de te verwachte aantallen leden
en veulenregistraties, waarbij wordt gestuurd op kostenbeheersing en gestreefd naar een
positief resultaat voor 2020.
Edwin Lammerse gaf namens de Financiële Commissie aan in te stemmen met de
conceptbegroting. De komende weken wordt deze in de regio’s besproken tijdens de
najaarsledenvergaderingen, waar u ook met uw vragen terecht kan. Hierna komt het
voor definitieve vaststelling terug in de Ledenraad van 11 december a.s.. Een toelichting
op de conceptbegroting wordt gepubliceerd in het KWPN Magazine van november.

Informatie Fokkerijraden
Ralph van Venrooij gaf een toelichting op de ontwikkelingen binnen de Fokkerijraad
Rijpaard. Om efficiënter te werken met een grotere daadkrachtigheid heeft de
Fokkerijraad Rijpaard besloten drie werkgroepen in te stellen. Zo heeft de werkgroep
‘Verrichtingsonderzoek’ zich gebogen over de duur van het verrichtingsonderzoek. Actief
zijn nog de werkgroep dressuur en springen die zich onder meer buigen over de
fokkerijvisie 2030, de doorontwikkeling van de fokwaarden en genoomselectie en de
eventuele splitsing van het prestatiepredicaat voor wat betreft springen en dressuur. Bij
de werkgroep springen wordt tevens gekeken naar het nut van het scoren van veulens
op de thuiskeuring en de afstammelingenkeuring. Een advies n.a.v. de uitkomsten van
de evaluatie PROK/DOC in het kader van het elitepredicaat komt terug in de Ledenraad
van 11 december. De fokkerscafé’s worden ook begin volgend jaar weer gepland, de
onderwerpen hiervoor worden opgehaald in de najaarsledenvergaderingen. Het KWPN is
voornemens om een juryopleiding te starten, binnenkort volgt hierover meer informatie.
René van Klooster koppelde terug vanuit de Fokkerijraden Gelders paard en Tuigpaard.
Het Gelders paard kan terugkijken op een zeer geslaagd keuringsseizoen. Eric Zeegers
hebben we kunnen verwelkomen als nieuwe regiovoorzitter. Eerder was het prototype al
vastgesteld met de diverse leden, zaterdagmiddag 26 oktober vindt er in Ermelo een
clinic plaats onder leiding van Reijer van Woudenbergh en Johan Hamminga waarbij de
gewenste beweging van het Gelders paard wordt besproken.
Ook bij de tuigpaarden kijken we terug op een goed keuringsseizoen en mooie
concoursen met veel publieke belangstelling. Goed nieuws m.b.t. het meningsverschil
tussen de KNHS en VTN over het gebruik van bepaalde hulpmiddelen: er is een
compromis gesloten en momenteel wordt gewerkt aan een notitie waarin diverse
besluiten worden uitgewerkt. Een belangrijke ontwikkeling in het kader van dierenwelzijn
en de uitstraling van de tuigpaardensport.
De Fokkerijraad Tuigpaard heeft onlangs na ruggenspraak met hengstenhouders en
inzenders het Algemeen Bestuur geadviseerd om voor tuigpaardhengsten uitsluitend een
najaarsverrichtingsonderzoek te organiseren. Dit mede gezien het voordeel dat de
hengsten een half jaar langer de tijd hebben om zich voor te bereiden op deze aanlegtest.
Het komende voorjaarsverrichtingsonderzoek zal de laatste zijn voor de
tuigpaardhengsten en alleen open staan voor hengsten die nu nog in het selectietraject
zitten.
Inteelt en een te hoge verwantschap is al jaren een probleem in de tuigpaardenfokkerij.
Van het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ontvingen we dit jaar een brief
met de duidelijke boodschap dat we als fokkers in moeten grijpen als we willen
voorkomen dat het tuigpaard een uitstervend ras wordt. Er is een aparte werkgroep
benoemd die zich buigt over het terugdringen van deze problematiek. We moeten een
duidelijk signaal afgeven naar zowel onze fokkers als de overheid. Dit onderwerp komt
terug in de Ledenraadsvergadering van 11 december.
Leeftijdsgrens vrijwilligers en functionarissen naar 73 jaar
Het KWPN kent een leeftijdsgrens van 70 jaar voor het uitvoeren van taken door
vrijwilligers en functionarissen. Mede vanwege het uitsluiten van 70-plussers als
vrijwilligers is het in de praktijk steeds moeilijker voor de regio’s om vacante
vrijwilligersfuncties in te vullen. Uiteraard blijft het actief betrekken van jonge mensen
een actiepunt. Vanwege het feit dat de gemiddelde levensverwachting stijgt en de
gezondheid van mensen toeneemt, is besloten om de leeftijdsgrens voor onderstaande
functies op te rekken tot en met 73 jaar:
•
Lid Algemeen Bestuur;
•
Lid hengstenkeuringscommissies;
•
Regiobestuurders en commissieleden;
•
Vrijwilligers voor de volgende activiteiten tijdens keuringen en wedstrijden;
ontvangst, schrijven, omroepen, op-/afbouw van terrein en/of parcours.
Herbenoemingen
Op de agenda stonden diverse herbenoemingen binnen de KWPN Commissies. Bij de
tuchtcommissie waren plaatsvervangend voorzitter de heer mr. H. Harmsen en de heer
P.M. Wiersinga aftredend en herkiesbaar. Bij de Arbitragecommissie waren vijf leden

aftredend en herkiesbaar te weten de heer mr. H. Harmsen, mevrouw mr. C.L. Liebregs,
de heer drs. P.J.H.M. Meeus, de heer mr. B.A.M. Oude Breuil en de heer P.M. Wiersinga,
allen in de rol van arbiter. De vaste rapporteurs voor de Arbitragecommissie,
Tuchtcommissie en Commissie van Beroep, de heer A.J. van Koerten (secretaris) en
mevrouw K. Baetsen (2e secretaris), waren eveneens aftredend en herkiesbaar. Het
voorstel aan de Ledenraad was om alle aftredende leden opnieuw te benoemen. Hiermee
ging de Ledenraad akkoord.
Johan Hamminga is herbenoemd voor een periode van drie jaar als voorzitter van de
Hengstenkeuringscommissie tuigpaard.
In november 2019 is Reijer van Woudenbergh aftredend als lid van de
Hengstenkeuringscommissie Gelders paard en niet meer verkiesbaar vanwege het
bereiken van de maximale termijn. Het Algemeen Bestuur droeg Jan Pen voor als lid van
de Hengstenkeuringscommissie Gelders paard voor een periode van drie jaar, te weten
van november 2019 tot november 2022. Deze voordracht is gebaseerd op de door de
Fokkerijraad opgestelde profielschets en shortlist met namen. De Ledenraad ging
akkoord met deze benoeming. Jan Pen past met zijn praktijkervaring uitstekend in het
team met Marloes van der Velden en Arie Hamoen. Zowel kennis van sport als van
fokkerij is ruimschoots aanwezig in de commissie. Pen onderschrijft de gedragscode voor
functionarissen en juryleden van het KWPN.
Wijzigingen hengstenselectietraject 2019/2020
In het komende hengstenselectietraject, dat op 27 november a.s. van start gaat met de
eerste bezichtiging, zijn er op advies van de Fokkerijraad Rijpaard en Gelders paard
diverse wijzigingen aangebracht. Zo vervalt de derde bezichtiging bij de rijpaarden en de
Gelderse hengsten en vervalt in ’s-Hertogenbosch bij de rijpaarden en de Geldersen de
kampioenskeuring. Voor de dressuurhengsten wordt het longeren toegevoegd: de
hengsten worden tussen de eerste en tweede bezichtiging gelongeerd op het KWPNcentrum in Ermelo. Het longeren wordt door de eigenaren/trainers zelf verzorgd. Zij
worden van tevoren nog geïnformeerd over de gang van zaken, toegestaan
harnachement, etc. Het longeren is geen op zichzelf staand selectiemoment, maar geeft
de hengstenkeuringscommissie relevante extra informatie over de betreffende hengst.
Alle hengsten moeten beoordeeld zijn tijdens het longeren om deel te kunnen nemen aan
de tweede bezichtiging. Hengsten met een medische verklaring kunnen op een nader te
bepalen datum vóór de tweede bezichtiging beoordeeld worden.
In de fokkerscafé’s, die dit voorjaar door het hele land zijn georganiseerd, werden
regelmatig vraagtekens gezet bij het nut van de kampioenskeuring. De Fokkerijraad
Rijpaard en Gelders paard heeft na zorgvuldige afweging het Algemeen Bestuur
geadviseerd om in ’s-Hertogenbosch de kampioenskeuring te laten vervallen. In plaats
hiervan worden de allerbeste KWPN-geregistreerde hengsten geprimeerd. Het benoemen
van een kampioen heeft geen foktechnische waarde, daarom is ervoor gekozen om een
bredere groep hengsten die zich onderscheidt het podium te geven. Door de primering
van de hengsten kunnen de meest complete hengsten extra in de schijnwerpers worden
gezet en kan hierdoor aangegeven worden welke richting we op willen met de fokkerij.
Uiteraard gaan we de fokkers bij deze huldiging betrekken.
Met ingang van het hengstenselectietraject 2020 wordt het voorjaarsverrichtingsonderzoek voor driejarige rijpaardhengsten verkort van 50 naar 35 dagen en het
najaarsverrichtingsonderzoek verkort van 50 naar 21 dagen. De verrichtingsonderzoeken
voor Gelderse en tuigpaardhengsten blijven qua duur en opzet ongewijzigd.
De selectiereglementen voor spring-, dressuur- en Gelderse hengsten zijn ten gevolge
van deze ontwikkelingen op de relevante punten aangepast.

