
 

Jaarplan en begroting 2023 

In de Ledenraadsvergadering van 5 oktober 2022 werd het concept 

jaarplan 2023 en de concept begroting 2023 gepresenteerd.  

Roelof Bos, Hoofd Financiën, nam het woord en lichtte de cijfers toe aan 

de Ledenraad. Het resultaat 2022 zal naar verwachting licht negatief zijn 

mede door het uitvallen van evenementen zoals de KWPN Stallion Show. 

De concept begroting 2023 gaat uit van een positief resultaat. De tarieven 

voor 2023 worden vooralsnog geïndexeerd op 5% (contributie, 

veulenregistratie en genoomonderzoek) en 8,9% (overige diensten). De 

actuele CPI inflatie is inmiddels 11,4% dus het kan zijn dat het 

indexactiepercentage nog wijzigt in de komende periode. In de 

Ledenraadsvergadering van december kan een afwijkend voorstel gedaan 

worden om vast te stellen. De concept begroting was voorafgaand aan de 

Ledenraadsvergadering met de Financiële Commissie (te weten Perry 

Boogaard, Gertjan Petter, Henk Verburgt (aspirant FC-lid) en John 

Ruizeveld (aspirant FC-lid) in detail besproken. Gertjan Petter gaf namens 

de Financiële Commissie aan in te stemmen met de concept begroting. De 

komende weken wordt de concept begroting in de regio’s besproken 

tijdens de najaarsledenvergaderingen, waar u ook met eventuele vragen 

terecht kunt. Hierna komt het voor definitieve vaststelling terug in de 

Ledenraadsvergadering van 14 december 2022. Op dit moment wordt ook 

de definitieve indexatie van de tarieven vastgesteld.  

 

Herbenoemingen 

Op de Ledenraadsvergadering kwamen enkele (her)benoemingen aan de 

orde. Bij de Tuchtcommissie waren de heren mr. H. Harmsen (plv. 

voorzitter) en P.M. Wiersinga aftredend en herkiesbaar. Bij de Commissie 

van Beroep waren mr. C.P.C. Kuijs (voorzitter), mr. P.P.M. Wijnands (plv. 

voorzitter) en mr. A. de Feijter aftredend en herkiesbaar. Bij de 

Arbitragecommissie betrof het negen leden die aftredend en herkiesbaar 

waren, te weten: De heer mr. L.J.A. Crompvoets (voorzitter, tevens 

kamervz.), mr. C.P.C. Kuijs (voorzitter), mr. P.P.M. Wijnands (plv. 

voorzitter), mr. H. Harmsen, mevrouw mr. C.L. Liebregs, drs. P.J.H.M. 

Meeus, mr. B.A.M. Oude Breuil, P.M. Wiersinga  en mr. A. de Feijter. 

Conform het genomen besluit in 2001 geldt er geen maximum 

zittingstermijn voor leden van de Tuchtcommissie, Commissie van Beroep 

en Arbitragecommissie. Het voorstel was om de aftredende leden opnieuw 

te benoemen. De Ledenraad ging hiermee akkoord.  



 

Tevens stonden er diverse herbenoemingen bij de 

hengstenkeuringscommissies en herkeuringscommissies op de agenda. 

Voorgesteld werd om de volgende herbenoemingen te accorderen: bij de 

Hengstenkeuringscommissie Dressuur J.C. Hamminga (voorstel: 

herbenoemen 2e termijn), bij de Herkeuringscommissie Springen A. 

Hamoen (voorstel: herbenoemen 3e termijn), bij de 

Herkeuringscommissie Tuigpaard H. Lassche (voorstel: herbenoemen 3e 

termijn), bij de Hengstenkeuringscommissie Gelders paard J.J. Pen 

(voorstel: herbenoemen 2e termijn) en tot slot bij de 

Herkeuringscommissie Gelders paard H. Derks  (voorstel: herbenoemen 3e 

termijn echter vanwege het bereiken van de maximum leeftijd slechts 

voor 1 jaar). Ook hiermee ging de Ledenraad akkoord.  

 

Informatie vanuit de Fokkerijraden  

Ralph van Venrooij, Hoofd Fokkerijzaken & Trainingscentrum, informeerde 

de Ledenraad over de diverse Fokkerijraadsvergaderingen.  

De Fokkerijraad Dressuurpaard heeft op 28 juni 2022 een 

brainstormbijeenkomst gehad waarbij ook een tweetal externe 

specialisten aanwezig waren. Met hen is gesproken over het 

hengstenselectiesysteem, betreffende de uitvoering van het 

verrichtingsonderzoek, de vormgeving van de hengstencompetitie, hoe de 

sport meer te betrekken, monitoring van en selectie op gezondheid, 

erfelijke gebreken, het welzijn binnen het selectiesysteem en het 

registratieschema.  

De reguliere Fokkerijraad Dressuurpaard vond plaats op 23 augustus 

2022. De eerder genoemde brainstormbijeenkomst is hier geëvalueerd, 

evenals de stamboekkeuringen en CK binnen de regio’s en de 

kampioenschappen (NMK, NVK, Pavo Cup). Tevens is het 

hengstenselectiebeleid besproken en is het document fokkerijstrategie 

doorgenomen en geaccordeerd. 

Ook de Fokkerijraad Springpaard kende een brainstormbijeenkomst en 

wel op 28 juli 2022. Hierbij waren eveneens twee externe specialisten 

aanwezig. Onderwerpen die toen aan de orde zijn geweest zijn het 

hengstenselectiesysteem, betreffende uitvoering van het 

verrichtingsonderzoek, hengstencompetitie, het betrekken van sport, 

monitoring van en selectie op gezondheid, erfelijke gebreken, welzijn 

binnen het selectiesysteem en het registratieschema. 



 

 

Ook tijdens de reguliere Fokkerijraad Springpaard op 25 augustus 2022 

zijn de brainstormsessie, de stamboekkeuringen en CK binnen de regio’s 

en de kampioenschappen (NMK, NVK) geëvalueerd. Tevens stond de 

terugkoppeling van de pilot in Friesland (m.b.t. vrijbewegen in de kooi van 

de merries met veulens) en het hengstenselectiebeleid op de agenda. 

De Fokkerijraad Gelders paard kwam bijeen op 21 juni 2022 waarbij de 

evaluatie van de voorjaarsledenvergadering en het verrichtingsonderzoek 

onderwerpen van gesprek waren, alsmede de invulling van de 

verrichtingsbalk van de hengsten en de fokkerscafe`s. Tijdens hun 

fokkerijraadsvergadering van 30 augustus 2022 is uitgebreid gesproken 

over diverse onderwerpen, te weten de afstammelingenkeuring, het 

gebruik van vreemde bloedvoering, de evaluatie van de stamboekkeuring, 

de Dag van het Gelders paard en de NMK, de deelname van reeds eerder 

gemaakte voorlopig keur merries, de mogelijkheden voor uitstel naar het 

voorjaar voor de aangespannen test, het vaststelling van de 

verrichtingsbalk hengsten m.b.t. instelling en rijdbaarheid, de 

inventarisatie onderwerpen fokkerscafés, het hengstenselectiebeleid en de 

WFFS inzake hengstenselectie. 

De Fokkerijraad Tuigpaard vergaderde op 7 juni 2022 en sprak daarbij 

over het effect van register B veulens op inteelt en verwantschap binnen 

de fokrichting, de voorbereiding van de bijeenkomst met Daniëlle Arts, en 

over de toevoeging van het score overzicht bij het afstammelingenrapport 

(bolletjesformulier).  

Vervolgens was er nog een extra bijeenkomst op 12 juli 2022 met Daniëlle 

Arts betreffende fokwaarden en genetisch onderzoek. Onderwerpen die 

hier zijn besproken waren het nakomelingenonderzoek OC (weer 

nakomelingen gaan screenen), verbreden kenmerkenverzameling (zoals 

stap, galop), referentiepopulatie en exterieurkenmerken aanpassen naar 

de actuele fokpopulatie, inteelt en verwantschap berekenen op basis van 

DNA-informatie en inteelt en verwantschapsindelingen. 

Tot slot was er de vergadering op 6 september 2022 waarbij de evaluatie 

op de agenda stond van de bijeenkomst met Daniëlle Arts, van de 

stamboekkeuringen en CK binnen de regio`s, van de open nationale 

veulenkeuring tijdens de NMK en de evaluatie van de Nationale 

Tuigpaardendag en de hengstencompetitie. Daarnaast is gesproken over 

de afstammelingenkeuring en de wijze van primering van de veulens. 


