
             Pagina 

 

INHOUD             1 

 
Inleiding 
 
Deze PDF zal waar mogelijk invulling geven aan een Regio Friesland ALV  
zoals gebruikelijk in het najaar  

 

 

 Voorwoord voorzitter Emmy de Jeu       2 
   

. 

 

 Vervangende ALV Najaar 2020           

1. Mededelingen          3 

2. Notulen ledenvergadering  11-11-2019 (i.v.m. geen ALV voorjaar 2020)            4-5 

3. Informatie uit Ledenraad & Fokkerijraad       6 

4. Terugblik op 2020           7 

5. Begroting 2021          8 

6. Strategisch plan en Jaarplan (KWPN)              11-18 

 

Slotwoord                            19 
 

     



Beste leden, 


Het fokkerij-seizoen 2020 is een heel bijzonder seizoen geweest. 

Door de corona zijn veel bijeenkomsten en keuringen door het hele land en ook in Friesland 
gecanceld of hebben in een vereenvoudigde vorm plaatsgevonden. 


Aangezien wij als fokkers al een jaar eerder de beslissing nemen om merries te dekken is het 
moeilijk in te spelen op al deze veranderingen. 

Het overkomt je! 


Gelukkig hebben wij als Regio nog een 5-tal  stamboekkeuringen/thuiskeuringen en IBOP’s  
kunnen organiseren, in juli, september  en oktober en daarbij hebben we toch een behoorlijk 
aantal merries kunnen keuren en opnemen in het stamboek. 

Dank aan de organisatoren, o.a. onze onvermoeibare secretaris Feline Minkema die met veel inzet 
en oog voor detail deze keuringen/ibop heeft vormgegeven. 


Ook het hoofdkantoor KWPN heeft alle zeilen bijgezet om alles zoveel mogelijk door te zetten, 
waardoor we zelfs een prachtige NMK hebben gehad in augustus. 


Gelukkig zijn wij als fokkers wel wat gewend en is er volop gedekt en verwachten we zeker voor 
2021 geen teruggang in het aantal veulens die geboren gaan worden.


Hoe dat  dan zal gaan en hoe de (afzet)markt en keuringen volgend jaar eruit zullen zien… het is 
allemaal nog heel onzeker. 

Maar fokkers kunnen niet een jaar overslaan en dan maar zien, dus een compliment aan allen die 
toch hun merrie(s) gedekt hebben, ik hoop dat er veel mooie en gezonde veulens geboren zullen  
worden in 2021!


Ik wens U allereerst een goede gezondheid toe met degenen die U lief zijn en hopelijk kunnen wij 
volgend jaar weer met z’n allen genieten van onze paardenfokkerij/sport in andere en betere 
omstandigheden. 


 
Met vriendelijke groet, 


Emmy de Jeu 


Voorzitter KWPN regio Fryslân
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Vervangende Algemene Ledenvergadering 

KWPN Regio Friesland
Najaar 2020

Agenda

1. Mededelingen
2. Notulen ledenvergadering 11-11-2019 (i.v.m. geen ALV voorjaar 2020)
3. Informatie uit Ledenraad & Fokkerijraad
4. Terugblik op 2020 
5. Begroting 2021
6. Strategisch plan en Jaarplan (KWPN) 

Geen rondvraag: U kunt altijd uw vragen stellen aan: het bestuur van regio Friesland via het mail adres
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1. Mededelingen

– De kascommissie heeft de stukken van 2019 gecontroleerd en goed bevonden
– Het regio bestuur heeft de penningmeester decharge verleend
– De jaarrekening van 2019 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.773,20
– Het jaarverslag over 2019 is te vinden: nieuws pagina van onze regio.
– De HBC stal heeft een aandenken ontvangen voor de goedgekeurde hengst in 2019: 

Lennon HBC: Gullit HBC x Corland (deze zou in de voorjaars ALV uitgereikt worden)
– Het bestuur heeft de familie van de Lageweg gefeliciteerd met de NMK kampioene: 

Mette VDL: Etoulon VDL x Cardento

2.  Notulen ALV 11-11-2019

De notulen zullen in de eerstvolgende ALV vastgesteld worden!
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Regio Fryslân 
 
Secretariaat: Feline Minkema de Jonge 
de Heide 17, 9213VN De Wilgen 
tel: 0512-524404/ 06 51654192  
E-mail: kwpnfriesland@gmail.com 
 

 Verslag Algemene Ledenvergadering 11 november 2019   
Locatie; Nijega, Kommisjewei 3 Dorpshuis Op e Jister                                             

 
1. Opening: door voorzitter Emmy de Jeu  

De ruim 55 aanwezigen worden van harte welkom geheten en een speciaal welkom aan het erelid 
Doede Santema,  afgevaardigde van het KWPN bestuur Piet Peters.  
Afgemeld zijn: Aukje Kroondijk, Alice Talsma, Kim Jacobi en  Griet Nauta.  
De voorzitter vraagt vervolgens aandacht voor de afwezigheid van Minne Hovenga welke al enige 
tijd ziek is. “Toen ik hem vorige week bezocht was hij van plan om te komen op deze ALV. Helaas is 
hij op de terugreis van de GMB competitie in Luttenberg onwel geworden en met de ambulance naar 
het ziekenhuis in Zwolle gebracht. Wilt u allen aan hem denken en hem een kaartje of mailtje 
sturen”. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken:  
Ralph van Venrooij, het nieuwe hoofd Fokkerijzaken had ook graag hier aanwezig willen zijn maar 
had andere verplichtingen. Wij hebben als bestuur van de regio inmiddels met hem kennisgemaakt 
en van gedachten kunnen wisselen. 
 

3. Notulen ledenvergadering 22-03-2019:  
- 11. Rondvraag pg 3. Willem Wever 
De Notulen worden  door de aanwezigen goedgekeurd en vervolgens vastgesteld. 
 

4. Informatie uit Ledenraad & Fokkerijraad:  
 Ledenraad: Emmy de Jeu: geeft middels enkele sheets een terugkoppeling van de Ledenraad    

 Fokkerijraad: Doede de Jong geeft middels enkele sheets een terugkoppeling van de Fokkerijraad:  
 (beide presentaties zijn geplaats op de website en zullen bij deze notulen worden bijgesloten) 
 

 Enkele opmerkingen t.a.v. de presentatie: 
- Piet Peters: De daling van het aantal leden is voornamelijk het gevolg van het royeren van 450 

leden welke al geruime tijd wanbetalers zijn. 
- Daling kosten o.a. door 3 fte’s minder op de loonlijst. 
- De voorzitter krijgt voor de begroting van 2020 vervolgens akkoord.! 
- Er komt meer en meer de nadruk op de sport te liggen als input voor veranderingen.  
- Er volgt een discussie omtrent D-OC en Prok!: Sport vraagt om PROK en een grote 

meerderheid van de vergadering wil dat deze naast elkaar blijven bestaan. 
- Enkele opmerkingen t.a.v. de sheet over de NMK 2019: De veiling zet alles stil, het vrij 

springen hebben wij al gezien maar andersom hoort het ook bij de NMK en minder drie jarige 
merries aanwijzen voor de NMK.  

- Sheet: Kampioenskeuring dressuur- spring en Gelderse hengsten vervalt en toevoegen 
primering beste hengsten. Voorlichtende functie: “Dit resulteert in een kopgroep zonder 
plaatsing” 

- Sheet: Evaluatie Afstammelingenkeuring/ lineair thuis scoren veulens? Afschaffen en kijken 
naar de 3-jarigen van een hengst in de test. 

- Fokkerij cafés in den Lande en in de Regio?: Goed idee! 
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5. Informatie uit Jong KWPN: 
Na een korte introductie door de voorzitter steekt de nieuwe vertegenwoordigster in het Regio 
bestuur van jong KWPN: Froukje Kroondijk van wal. 
Dit jaar zijn wij naar Oostenrijk geweest voor de WK “Jong breeders Championchip”. Er waren 
afgevaardigden van stamboeken over de hele wereld aanwezig.  De elementen waarop je beoordeeld 
wordt zijn: theorie, beoordelen van vrij bewegen, vrij springen en het voorbrengen. 
Volgend jaar weer een NK en één keer per twee jaar een WK. In 2021 zal dat in Ermelo zijn! 
In oktober hebben wij een “Stalbezoek” gedaan bij de dressuurstal van Patrick van der Meer in  
Naaldwijk. 
De “Buitenlandse trip” vond plaats in november bij Stoeterij het Merelsnest waar wij o.a. de 
moeder van Glasgow ”Wendoline” hebben gezien. Het tweede bezoek in België vond plaats bij 
Stoeterij/Sportstal van de Heffinck in Evergem. Als afsluiting zijn wij doorgereisd naar 
Maastricht voor de grote prijs van JIM, waarbij ook een rondleiding in het programma zat. 

6. Keuringen en activiteiten Regio Fryslân 
(ook deze presentatie is geplaats op de website en zal in deze notulen worden bijgesloten) 
Terugblik op 2019: Bart Henstra neemt de Keuringen en activiteiten van 2019 met ons door. 
 

Vooruitkijken naar 2020: Marco Stienstra presenteert het Plan om de keuringen van 2020 in een 
Pilot om te vormen tot drie  aaneengesloten dagen (betreft: VK, SK (Boijl) en de CK). 
Enkele opmerkingen t.a.v. de presentatie: 
- Uit de historie en de wensen van de leden worden de drie keuringen deels samengevoegd op 

16,17 en 18 juli 2020 opdat er op één dag doorverwezen kan worden naar CK en of NMK. 
- De pilot is op 7 oktober door de vier fokverenigingen goedgekeurd en heeft op 7 november in 

de fokkerijraad ook een GO gekregen! 
- De veulens en merries los in de kooi voor het vrij bewegen: Er komen vaste aandrijvers! 
- De veulens en merries moeten ook niet te fris zijn! 

Bij de dressuur kan er evt. door de eigenaar gekozen worden voor niet loslaten van de merrie 
maar aan de hand! 

- IBOP mogelijk op vrijdagochtend/middag 17 juli?: Hier zal het bestuur naar kijken. 
 

7. Begroting Regio Friesland 2020: Deze wordt door de vergadering goedgekeurd 
 

8. Rondvraag: Geen! 
 

    PAUZE  

9. Interactieve lezing van: Anne Meester  over: “Marketing en online verkoop: voor fokkers” 
Anne Meester is een bekende in de wereld van Communicatie van o.a. Hippische Evenementen. Enige Tips: 
- Zorg dat je een herkenbaar Logo hebt (overal gebruiken, mail, website, Facebook  e.d.) 
- Zorg dat je gevonden wordt en bovenaan in de zoekmachine staat (duidelijke titels en vet, ook stukken 

tekst plaatsen met daarin tussenkopjes, geef een alt-toevoeging aan een foto, plaats interne en externe 
Links, plaats referenties, gebruik gekleurde dwingende knopjes en gebruik “Yoast”, deze software kijkt of 
je pagina voldoet aan zoekcriteria en heeft een gratis versie). 

- Ook Facebook en Instagram passeren de revue, met enkele voorbeelden van het gebruik ervan. 
Conclusie: “Wat en hoe je je stal/bedrijf wil communiceren: het moet wel bij jou passen!” 

 
10. Uitreiking kampioensprijzen veulens/paarden CK: (Gegevens staan in de presentatie) 

Na de uitreiking kampioensprijzen veulens/paarden CK wordt hiervan nog een foto gemaakt. 

11. Huldiging fokkers van prestatiemerries in 2018: (Gegevens staan in de presentatie) 
Ook de aanwezige fokkers van de prestatiemerries in 2017 werden met de aan hun uitgereikte prijs 
op de foto gezet! 
 

12. Sluiting 
 
Namens het bestuur, 
Emmy de Jeu voorzitter 
Feline Minkema de Jonge regio-secretaris 
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3.  Informatie Ledenraad en Fokkerijraad

https://www.kwpn.nl/Files/Files/Overige-PDF-bestanden/Algemeen/Nieuwsbrief-Ledenraadsvergadering-Oktober-2020.pdf

4. Keuringen Regio Fryslân

Terugblik op 2020 

PDF knippen en volgende pagina is  het overzicht



Terugblik keuringsseizoen 2020 
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Datum Wat/ 
Locatie 

Totaal 
2019 
(veulens) 

Totaal 
2020 

Aantal Paarden 
SP            DR 
(geen veulens) 

Resultaat 
 
Springen %    Dressuur %       item 
 

Extra opmerking 
 

 
01-07 
 

 
Thuis K. 

 
 

14 

 
5 

   
 2        5 

 
4 x  70 pt.  2 Stb. ,2  Ster 

 

 
02-07 
 

IBOP 
Sonnega 

 
22 

 
29 

   9              20 
7/9 vb.      11/20vb. 

78%         65%              IBOP 75pt. 
71%         73%            vb.  n. Ster 

5/ 7  vb.  is Ster 
8/11 vb.  is Ster 

-- 
 

VK 82 n.v.t.    

-- 
 

CK 124 (66) n.v.t.    

 
16-07 

 
STK en 
Keur 

 
 

67 
 

64 
 
36               27 
1 

 
47%         41%            Ster  

27%               30%          (VL) KEUR
  

 
 
 

 
22-07 
Stallen K. 
 

 
STK en K 
VDL 

 
 

14 

 
20 

 
12                  6 
                      1 

  
Stallenkeuring  
Sp. NMK Kamp 

 
23-09 
 

 
STK en  
Keur 
 

 
 

n.v.t. 

 
34 

 
16               10 
 4                  4 

  

 
01-10 
 

 
Thuis K. 

 
 

9 
 

1 
 

-              1 
  

 
22-10 
 

 
IBOP 
Sonnega 

 
11 

 
22 

 

 
9                 13 

 
100%       85%       IBOP behaald 

 
5/ 9  vb.  is  Ster 
4/13 vb.  is  Ster 

 
TOT  
 

  
 

333 
(148) 
185 

 

 

 
173 

   

 

Waar VL Keur staat kan het ook Keur of Elite betreffen 

 

 

 



5. Begroting 2021

Begroting  2020 Begroting
2020       Uitgaven

Begroting
2020     Inkomsten

Begroting
2021     Uitgaven

Begroting
2021     Inkomsten

Lokale keuringen 2000 1500
Centrale Keuring 5200 2000
IBOP 700 800
Regio-activiteit 150 50
Kantoorkosten 1700 1800
Bestuur incl. secretariaat 5500 5500
Leden activiteiten 900 450
Overige kosten 700 300
Opbrengsten LK 5800 3200
Opbrengsten CK en (PAVO) 3800 1600
Opbrengsten IBOP 700 700
Opbrengsten Thuisk. 200 200
Algemene  baten/lasten 6350 6700

Totaal 16850 16850 12400 12400
Resultaat + of – of 0 0 0



6.  Strategisch plan en Jaarplan

• U wordt als lid van onze regio gevraagd in de mail en in de Magazine 
IDS om te reageren voor 5 december a.s. op de publicatie “ Strategisch 
plan en jaarplan”

De pagina’s 10 tot en met pagina 17

Dat kunt u doen door een mail te sturen naar:

Emmy de Jeu:

emmydejeu@gmail.com
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Concept Strategisch Plan 
2020-2024

Concept

Ledenraad

d.d. 07-10-2020

Missie

Ondersteuning van de leden is onze grootste ambitie met 

betrekking tot het fokken en vermarkten van ’s werelds 

meest duurzame en kwaliteitsvolle sportpaard 

2
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Visie

• Een gezonde vereniging zijn met een robuust ledenbestand

• Het KWPN sportpaard is internationaal toonaangevend

• De fokkerij wordt door innovatieve technieken steeds professioneler en geeft 
een tweedeling in het ledenbestand

• Fokkerijprogramma’s van de verschillende fokrichtingen zijn gericht op het 
streng selecteren van fokdieren

• Leden van het KWPN worden gefaciliteerd door een efficiënte en effectieve 
werkorganisatie met eenvoudig te bedienen selfservice systemen 

• Informatievoorziening is tijdig en kwalitatief van een hoog niveau en 
afgestemd op de doelgroepen 

• Innovatie staat hoog op de agenda 

• Afzet van fokproducten voor leden stimuleert de fokkerij en ondersteunt de 
missie 

• Waarden van de organisatie zijn; betrokken, verschil maken, wendbaar, 
verbindend en daadkracht 3

Belangrijke conclusies uit de 
SWOT-analyse

4

Belangrijke conclusies:
• Economische situatie heeft op termijn grote gevolgen voor afzet en heeft 

impact op fokkerij
• We hebben te maken met de effecten van de vergrijzende bevolking 
• Administratieve last zal toenemen door toenemende regelgeving

Sterke punten KWPN: 
• Veel kennis en informatie 
• Onderscheidend vermogen; een streng selectiebeleid brengt kwalitatief 

goede en duurzame sportpaarden voort
• Groot mediabereik meer internationale focus gericht op afzet en 

dienstverlening
• Salesactiviteiten zoals online veilingen
• Welzijn hoog op de agenda
• Kostenreductie; noodzaak helder op het netvlies
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5

Bijlage Fokkerij

Ledenraad

d.d. 07-10-2020

KWPN-paard

Het KWPN-paard staat wereldwijd aangeschreven als een werklustige atleet 
men een goede gezondheid

• Decennia lang strenge selectie is het onderscheidend vermogen van het 
KWPN 

• Uitermate geschikt als sportpaard op het hoogste niveau, maar ook zeer 
geschikt voor de breedtesport en recreatie

6

Axel 
(Tolando uit Kasjmira 

ster van Naturel)
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Mondiale warmbloed 
paardenfokkerij

• Bloedlijnen zijn niet exclusief voor een stamboekorganisatie

• Moderne voortplantingstechnieken bevorderen het gebruik van elkaars 
genenpool

• Selectietrajecten en inzet goedgekeurde en erkende  hengsten: 
alertheid en snelheid noodzakelijk om voorsprong te behouden

7

Ontwikkelingen fokrichting
tuigpaard

Wereldwijde unieke fokkerij

• Markt voor de mensport is groeiende

• Actieplan inteelt en verwantschap

8
Icellie

(Bocellie x Jonker)
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Ontwikkelingen fokrichting
Gelders paard

Veelzijdigheid, betrouwbaarheid en een werkwillig karakter

• Fokdoel Gelders paard 2030

• Sturen op bloedverruiming zonder verlies van type

• Veelzijdigheid nog meer als selectiemiddel inzetten

9
Miss Montreal 

(Edmundo x Tuwalda)

Ontwikkelingen fokrichting
dressuurpaard

De werkwillige atleet

• Harmonie souplesse ontspanning en elegantie 

• Sportinformatie komt steeds op latere leeftijd beschikbaar

• Inteelt en verwantschap waakzaamheid geboden

10
Greenpoint’s Cupido

(Johnson x Duko)



21-11-2020

6

Ontwikkelingen per fokrichting
springpaard 

Fokken voor het hoogste niveau, populatie ruiters is aan het veranderen 

• Strenger selecteren op een goede rijdbaarheid, instelling en vermogen

11

L.Chiaro Di Luna 
(Carrera VDL uit 

Elia elite EPTM-spr D-OC)

12

Concept Jaarplan 2021

Ledenraad

d.d. 07-10-2020
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Groeimogelijkheden

Groeimogelijkheden uitgewerkt in afdelingsplannen:

• Ledentevredenheid 

• Groei registratie dekkingen

• Groei verkochte paarden en veulens online veilingen

• Fokadviezen

• EPTM

• Trainen en verkoop gereed maken

13

Kostenreductie

• Meer automatisering van processen

• Kostenbesparing door outsourcing

14
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Planning

Highlights:

• KWPN Stallion Show wordt KWPN Hengstenkeuring: live te volgen via 
KWPN.tv

• Procesoptimalisatie  minder personele inzet
Meer focus op de voorkant: er zijn voor leden en meten tevredenheid

• Contact met leden: als het niet fysiek kan dan zoveel als mogelijk online

• Behouden sponsors en official partners: zij dragen bij en ondersteunen 
onze vereniging

15



Tot Ziens in 2021!

Rest ons nog om u fijne feestdagen en een
voorspoedig en vooral gezond nieuw jaar toe te wensen.

Hopelijk zien wij elkaar volgend jaar weer
onder betere omstandigheden.

Bestuur Regio Fryslân
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