
1 
 

Verslag van de Ledenraadsvergadering van de Koninklijke Vereniging Het Friesche Paarden-Stamboek 
(KFPS), op vrijdag 22 november 2019 te Zwolle. 
 
Aanwezig     
Ledenraad:   33 ledenraadsleden waarvan vijf via Skype  
  (Gerben Steenbeek, Ted vanderKooi, Will Bron, Anders Hendriksen en 

Elaine de Boer) 
Bestuur:  Bert Wassenaar (voorzitter), Peter Bazuijnen, Detlef Elling, Geralt Pots, 

Sieneke Mekkers 
Stamboekkantoor: Ids Hellinga, Marijke Akkerman, Nynke Bakker, Wytske Schuth 
Notulist:    Petra van Hoorn (Hét Notulistenteam) 
 
1. Opening 
Voorzitter Bert Wassenaar opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder de 
nieuwe Ledenraadsleden Sjoerd Ruiter en Roel Oldenburger. Ook verwelkomt hij Wytske Schuth, die op 
1 november jl. is aangesteld als manager Keuringen en Opleidingen, en beoogd nieuw bestuurslid Wiebe 
Wieling. 
 
Wytske Schuth stelt zichzelf kort voor. Ze is 32 jaar, heeft een aantal paarden, doet aan dressuur en ze 
geeft les. 
 
2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
4a. Vaststellen verslag vorige vergadering 
Aise Bouma vindt de discussie over KFPS-strategie in de derde alinea op pagina 6 wel erg summier 
genotuleerd. Er is bijvoorbeeld gezegd dat die van tafel moet als het niet SMART genoeg is 
geformuleerd. 
 
Voorzitter, Bert Wassenaar is het ermee eens dat er meer concrete zaken hadden kunnen worden 
benoemd, maar hij herkent niet dat het Strategieplan van tafel moest als het niet SMART genoeg zou 
zijn. 
 
Jan Raaijmakers merkt op dat bij agendapunt 9b 'uitgelegd' moet zijn 'aangepast'. Het bestuur wilde het 
resultaat aan de algemene reserve toevoegen, de Financiële commissie wilde dit niet en toen is dit 
aangepast. 
 
Het verslag van de vorige vergadering is met bovenstaande wijziging aangepast. 
 
5. Financiën 
a. Meerjarenbegroting 2020-2024 
Peter Bazuijnen legt uit dat de meerjarenbegroting 2020-2024 is gebaseerd op de meerjarenstrategie 
die in het voorjaar van 2019 is besproken. Er zijn twee scenario's, een met ambities qua ledenaantallen, 
aantallen veulens, deelname aan keuringen en evenementen. Daarnaast is er een basecase scenario 
waarin is uitgerekend wat er gebeurt als de ambities niet worden gerealiseerd. 
Het KFPS is een vereniging zonder winstoogmerk en daarom vindt het bestuur een negatief 
bedrijfsresultaat van maximaal € 100.000,00 acceptabel, ook omdat er ieder jaar inkomsten zijn uit 
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beleggingen, renteopbrengsten en de vrijval van stamboekcertificaten die dit deels goedmaken. Deze 
basecase is, ondanks een maximaal negatief bedrijfsresultaat van € 100.000,00, toch acceptabel omdat 
het redelijk ver vooruit is geprognosticeerd en er flexibiliteit aan de kostenkant is. 
 
Roelof Bos geeft een toelichting namens de Financiële commissie. Deze commissie is blij met de 
gepresenteerde gegevens en vindt het positief dat er twee scenario's zijn gemaakt, maar mist de 
uitwerking van de doelstellingen. De Financiële commissie ziet de basecase als een soort 
gevoeligheidsanalyse, maar dat betekent niet dat een negatief bedrijfsresultaat van € 100.000,00 
acceptabel is. De Financiële commissie gaat akkoord met de meerjarenbegroting, maar niet met de 
basecase. 
 
Peter Bazuijnen zegt dat wordt gestuurd op een bedrijfsresultaat van maximaal € 100.000,00 negatief. 
 
Roelof Bos vindt het positief dat een fiscalist van de accountant de fiscale risico's met betrekking tot de 
vrijwilligersvergoeding, VPB-plichten en btw heeft gescreend en dat het bestuur de vraagstukken met 
betrekking tot een eventuele VPB-plicht oppakt. 
 
Paul Tanck vraagt of bij het streefgetal voor het aantal veulens rekening is gehouden met de stikstof- en 
fosfaatproblematiek. 
 
Peter Bazuijnen is het ermee eens dat rekening moet worden gehouden met de omstandigheden. Het 
streefcijfer voor het aantal veulens komt voort uit het feit dat er een bepaald aantal veulens per jaar 
nodig is om de populatie Friese paarden op peil te houden. De stikstofproblematiek speelt alleen in 
Nederland. 
 
Jan Raaijmakers zegt dat de Financiële commissie al jaren op een nulresultaat hamert en hij is het er niet 
mee eens dat er maximaal € 100.000,00 verlies mag zijn. Hij vindt dat de begroting moet worden 
gevolgd. 
 
Peter Bazuijnen hoorde de Financiële commissie zeggen dat de basecase als gevoeligheidsanalyse goed 
is, maar dat een verlies van € 100.000,00 te veel is en dat dan op de kostenkant moet worden gestuurd. 
De € 100.000,00 heeft geen betrekking op het eindresultaat, dat is positief en in een negatief scenario 
maar marginaal negatief. Zodra het bedrijfsresultaat meer dan € 100.000,00 negatief wordt, moet actie 
worden ondernomen. Dit heeft niet betrekking op de begroting, maar het is een opmerking van de 
Financiële commissie. 
 
Jan Raaijmakers ziet tweemaal totaalbaten, waarvan een 'lasten' moet zijn. 
 
De Ledenraad stemt unaniem in met de meerjarenbegroting, maar niet met de basecase. 
 
b. Begroting 2020 
De begroting 2020 wordt unaniem aangenomen. 
 
c. Vaststellen contributie en tarieven 2020 
Het bestuur stelt voor het prijsindexcijfer te volgen en de tarieven per 1 januari 2020 met 2,6% te 
verhogen. 
 
De contributie en tarieven worden vastgesteld. 
 
d. Instructiedagen voorafgaand aan het centraal onderzoek voor € 40,00 
Dit voorstel wordt unaniem aangenomen. 
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6. Actuele zaken 
Vervallen tweede bezichtiging 
Paul Tanck vindt het jammer dat de kooi op donderdag is omdat de vrijdag handiger is voor mensen die 
van ver moeten komen. 
 
Ids Hellinga zegt dat er voor de donderdag is gekozen in verband met de voorkeur van de 
hengstenhouders. De pilot wordt geëvalueerd en daarin wordt de donderdag meegenomen  
 
De mensen uit het buitenland vinden het uitermate teleurstellend dat ze tijdens de hengstenkeuring 
niet de hengsten in de kooi kunnen zien. 
 
Roel Oldenburger vindt het een goede zaak dat de tweede bezichtiging op donderdag is omdat de 
hengsten dan een dag rust hebben tot zaterdag. 
 
Invoering karakterindex 
Tjitse Bouma vraagt of de karakterindex wordt meegenomen in de herformulering van het fokdoel of 
dat dit gezien de betrouwbaarheid nog te vroeg is. 
 
Ids Hellinga zegt dat de doelstellingen ten aanzien van karakter deel uitmaken van het fokdoel.  De 
fokwaarden vormen een instrument om het fokdoel daadwerkelijk te kunnen bewerkstelligen en maken 
deel uit van het fokprogramma. 
 
Tjitse Bouma vindt dat het fokdoel ten aanzien van karakter wat concreter kan worden omschreven, o.a. 
met wat niet de bedoeling is. 
 
Ids Hellinga zegt dat in de conceptversie van het fokdoel de twee aspecten van karakter, de 
betrouwbaarheid en de trainbaarheid staan en dat dit in de Fokkerijraad wordt besproken. 
 
John Boot vindt het positief dat het karakter in de fokwaarde wordt opgenomen. Hij vraag of het 
betrouwbaarheidspercentage wordt gepubliceerd of dat dit een pilot is die doorgaat tot de 
betrouwbaarheid zo groot is dat degene die hier bij de hengstenkeuze rekening mee houden daar 
gebruik van kunnen maken. 
 
Ids Hellinga zegt dat betrouwbaarheid een integraal onderdeel van de fokwaarde is en dat hij graag zou 
zien dat de betrouwbaarheid wat hoger is. Het aantal paarden waarop dit cijfer is gebaseerd, is aan de 
lage kant. Dit zou eigenlijk 1500 moeten zijn, maar dit is nu ongeveer de helft daarvan en met twintig 
nakomelingen in de ABFP-test is het lastig betrouwbaardere fokwaarden te krijgen. Daarom gaat de 
Fokkerijraad nadenken over een manier om hiervoor meer informatie dan alleen die van de twintig 
nakomelingen in de ABFP-test te gebruiken. Het is aan de leden of dit wel of niet wordt gepubliceerd. Hij 
denkt dat publicatie van toegevoegde waarde kan zijn, waarbij de getallen wel met de nodige 
voorzichtigheid moeten worden benaderd. 
 
Janet Van Ark zet grote vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de cijfers, ze vindt dat er eerst meer 
moet worden getest. 
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Tjitse Bouma denkt dat het wel de bedoeling is de cijfers te publiceren. 
 
Ids Hellinga zegt dat ze in feite al zijn gepubliceerd omdat ze in de regiovergaderingen zijn getoond. 
 
John Boot wil bij publicatie wel nuanceren met betrekking tot de betrouwbaarheid. 
 
Voorzitter, Bert Wassenaar geeft aan dat wordt benadrukt dat de cijfers met voorzichtigheid moeten 
worden gelezen. 
 
7. Jaarplan 2020 
 
Peter Bazuijnen neemt de actielijst door die is gemaakt op grond van de input tijdens de kaderdagen en 
de bijdrage van de commissies over het verbeteren van de structuur en de cultuur en het verbeteren 
van het kader 
1. Integratie van fokverenigingen in regio's 
Hierover is gesproken met de twaalf en momenteel worden de juridische mogelijkheden hiertoe 
verkend. In de voorjaarsvergadering van 2020 komt hier een concreet voorstel over. 
 
John Boot vindt het van belang dat alle stakeholders zorgvuldig in dit proces worden meegenomen. De 
besturen van de fokverenigingen worden tussentijds uitgenodigd om hen bij te praten, de juridische 
kant van de zaak moet goed worden doorgenomen vanwege de statuten van de autonome verenigingen 
en het KFPS. Hij is met Ids Hellinga bij de notaris geweest om te spreken over de mogelijkheden, ook 
voor de verenigingen in het buitenland. Het doel is te komen tot een solide toekomstbestendige 
constructie. 
 
2. Het juridisch aanpassen van het buitenlands lidmaatschap naar een dienstverlening. 
Dit wordt in hetzelfde juridische onderzoek meegenomen. 
3. Bredere selectiemogelijkheid kader. 
De matrix om dit te bewerkstelligen staat vandaag op de agenda. 
4. Integreren Fokkerijraad en Sportraad. 
Ook dit punt staat vanavond op de agenda. 
5. Alle geledingen werken met een jaarplan. 
Dit is gerealiseerd en dit plan staat op de website. 
6. Gemeenschappelijke waarden uitdragen. 
Het gedragsprotocol staat vanavond op de agenda en tijdens de kaderdag zijn kernwaarden vastgesteld. 
Deze zijn in de laatste Phryso gepubliceerd. 
7.Kaderdagen organiseren. 
Deze zijn al een paar keer met succes georganiseerd. 
8. Versterken intervisie. 
Dit is het thema van de volgende kaderdag op vrijdag 13 maart 2020. 
9. Monitoren van de beleving, jaarlijks tevredenheidsonderzoek onder de leden. 
Recent heeft een stagiair een startonderzoek gedaan. 
10. Versterken rolduidelijkheid en beoordelingscyclus, profielschetsen invoeren voor alle functionarissen 
Hier wordt aan gewerkt. 
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11. De kwaliteit van jureren versterken 
Het versterken van het opleidingsprogramma is gerealiseerd.  
12. Vernieuwen opleidingsprogramma voor leden 
Dit is gerealiseerd en gaat in 2020 in. 
13. Breed gedragen meerjarenbeleidsplan 
Hiervoor zijn rondjes door het land gemaakt. 
 
Ids Hellinga geeft een toelichting op de stand van zaken bij de inspectie en de jury. Veel inspectietaken 
zijn naar de werkorganisatie overgeheveld, waardoor de werkzaamheden van de inspectie verder 
konden worden gestroomlijnd. De actielijsten zijn behoorlijk ingekort en de agenda is weer te overzien. 
Er wordt gestreefd naar meer doorstroming in de jury en de inspectie en het bestuur draagt twee 
nieuwe inspecteurs, drie nieuwe juryleden voor de exterieurjury en een jurylid voor de verrichtingsjury 
voor. In maart 2020 is er weer een selectiedag voor nieuwe aspirant juryleden voor mensen die de 
afgelopen jaren met goed gevolg de cursus Beoordeling hebben gevolgd. Met het vertrek van Jaap 
Boersma en Louise Hompe zijn er twee vacatures in de hengstenkeuringsjury en hiervoor worden in het 
voorjaar van 2020 in de Ledenraadvergadering nieuwe kandidaten voorgedragen. In verband daarmee 
zou het goed zijn als de Integriteitscommissie snel wordt ingesteld en hij stelt daarom voor deze 
commissie tijdens de kaderdag in maart 2020 te installeren. 
 
Tjitse Bouma vindt de ambities positief, maar hij vraagt dit punt door te schuiven naar de 
voorjaarsvergadering van 2020 omdat er geen vergaderstuk over dit onderwerp is. De Ledenraad wil een 
beleidsstuk over het doel, de strategie en de voorgenomen inspanningen voor 2020. 
 
Voorzitter, Bert Wassenaar zegt dat dit punt ook in de regiovergaderingen en in werkgroepen is 
besproken, maar dat de ambities wat uitgebreider in de vergaderbijlage had kunnen worden 
opgenomen. De actiepuntenlijst is bekend en hij vindt een uitgebreid stuk hierover daarom niet nodig. 
Hij wil voorkomen dat zaken een halfjaar stil komen te liggen doordat pas in het voorjaar over de 
jaaragenda van 2020 wordt besloten en de kans bestaat dat het stuk dan niet wordt goedgekeurd. 
 
Tjitse Bouma denkt dat er niets hoeft te worden stilgelegd. Veel punten zijn goed, maar er is behoefte 
aan een vergaderstuk waarin eventueel punten kunnen worden aangepast. 
 
Voorzitter, Bert Wassenaar zegt dat de punten op de actiepuntenlijst uitgebreider kunnen worden 
omschreven en dat de Ledenraad vragen kan stellen over specifieke punten op deze lijst. 
 
Roelof Bos erkent dat er al veel goede punten worden aangepakt, maar er moet een goed en volledig 
jaarplan zijn dat ieder jaar kan worden bijgesteld en daarom stelt hij voor door te gaan met de 
actieplannen en een stuk te maken dat de Ledenraad in de voorjaarsvergadering kan bekrachtigen. 
 
Voorzitter, Bert Wassenaar hoort het liever nu als met bepaalde punten niet wordt ingestemd. 
 
Roelof Bos wil niets stilleggen, maar tussentijds wel kunnen bijsturen. 
 
Peter Bazuijnen zegt dat de meerjarenstrategie is aangevuld met resultaatgebieden en dat dit is vertaald 
in een meerjarenbegroting. Daarnaast staat in een jaarplan een activiteitenoverzicht met wat wanneer 
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gebeurt en wie daar verantwoordelijk voor is. Hij begrijpt dat de Ledenraad dit overzicht eerder had 
willen zien en het bestuur neemt dit mee als leermoment. Aan de andere kant voelt het dubbel dat het 
bestuur op verzoek van de Ledenraad snelheid ontwikkelt, maar de Ledenraad nu een halfjaar stil wil 
staan. 
 
Roelof Bos herhaalt dat kan worden doorgegaan met de actiepunten, maar dat de Ledenraad een goed 
document wil dat kan worden beoordeeld en waaraan details kunnen worden toegevoegd. 
 
Peter Bazuijnen concludeert dat de Ledenraad tevreden is met de inhoud, maar niet met het format. 
 
Tjitse Bouma wil inderdaad een document in plaats van dat de Ledenraad de actieplannen nu en in de 
regiovergaderingen hoort. Hij wil niets stilleggen, maar er kan pas over de inhoud worden gesproken als 
er van tevoren een document is waarin de actiepunten voor 2020 staan. 
 
Voorzitter, Bert Wassenaar zegt dat de omschrijving van de punten inderdaad summier is, maar dat niet 
veel meer kan worden gezegd over bijvoorbeeld het herformuleren van het fokdoel dan nu is 
gepresenteerd: de Fokkerijraad gaat ermee aan de slag en hierover komt in de Ledenraad van mei 2020 
een voorstel. Als de Ledenraad actiepunten in het jaarplan 2020 mist, kan die dat aangeven. 
 
Tjitse Bouma concludeert dat de Ledenraad nu wordt gevraagd onmiddellijk iets goed te keuren dat niet 
met de leden is besproken. 
 
Voorzitter, Bert Wassenaar zegt dat dit onderwerp op de regiovergaderingen is besproken. 
 
Tjitse Bouma zegt dat daar geen stuk is bediscussieerd. De ambitie van 4500 veulens is zeer positief, 
maar hij wil weten wat daar in 2020 concreet aan wordt gedaan. Het bestuur wil eerst kijken hoe dit zich 
ontwikkelt voor het ermee aan de slag gaat. 
 
Voorzitter, Bert Wassenaar ontkent dat hij dit heeft gezegd. Er is een aantal maatregelen om de fokkerij 
te stimuleren en dat gaat niet alleen over geld. Een aantal zaken is, ook in de regiovergaderingen, 
benoemd. Het gebeurt samen en als er andere ideeën zijn, kunnen die naar voren worden gebracht. 
 
Tjitse Bouma is het ermee eens dat het samen wordt gedaan, maar iedereen heeft wel een eigen taak 
en rol. In het jaarplan hoort bijvoorbeeld bij het gelijkhouden van het ledenaantal ook welke acties 
daarop worden ondernomen met een doorkijk naar 2024. Hij vindt het presenteren van alleen een 
aantal punten en een toelichting daarop geen jaarplan. 
 
Paul Tanck denkt dat de Ledenraad het voor 90% met het jaarplan eens is en dat 10% ontbreekt. Hij wil 
weten waarmee hij instemt en wat de achterban ervan vindt. 
 
Voorzitter, Bert Wassenaar zegt dat instemmen betekent dat 'ja' wordt gezegd tegen de gepresenteerde 
actiepunten, die ook op de regiovergaderingen zijn besproken. Als er 10% ontbreekt, hoort het bestuur 
dat graag, zodat dit kan worden toegevoegd. 
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Aise Bouma stelt voor de inhoud van het jaarplan goed te keuren onder de voorwaarde dat het bestuur 
een format maakt dat de Ledenraad in het voorjaar van 2020 kan goedkeuren, zodat er in ieder geval in 
het najaar van 2021 een jaarplan in dit format is. 
 
Voorzitter, Bert Wassenaar kan zich in dit voorstel vinden. Hij is bereid het jaarplan 2020 na goedkeuring 
door de Ledenraad verder uit te werken in een format en dat in het voorjaar van 2020 aan de Ledenraad 
voor te leggen om te vragen of die dit een goed format vindt, zodat dit in de regio kan worden 
besproken. Dat format kan dan als basis voor het jaarplan 2021 worden gebruikt. 
 
John Boot zegt dat de Ledenraad concretere en uitgebreidere informatie wil hebben om de juiste 
verwachtingen van het proces te hebben. Hij kreeg zelf voldoende comfort uit de toelichting van het 
bestuur en hij is het eens met het voorstel van Aise Bouma. 
 
Het jaarplan 2020, met de toevoeging dat er een format wordt gemaakt waarmee vanaf 2021 wordt 
gewerkt, wordt aangenomen met 17 stemmen voor, 7 stemmen tegen en 2 onthoudingen. 
 
8. Benoemingen 
Voordrachten vanuit bestuur: 
- Inspectie 
Voorgedragen worden mw. C. Terpstra-van der Meer en J. Hellinx. 
- Jury 
Voorgedragen worden M. Gasseling, mw. W. Blom en P. de Meulmeester. 
Voor de verrichtingsjury wordt voorgedragen mw. E. Reen. 
Tuchtcommissie: 
Herbenoembaar is mw. P.A. van der Vliet. 
 
Voordracht vanuit de Vertrouwenscommissie: 
- Bestuur 
Aftredend is G.E. Wassenaar, voorgedragen wordt W. Wieling. 
 
- Vertrouwenscommissie 
Aftredend is Y. de Vries, voorgedragen wordt mw. A. Mandemaker. 
 
Er wordt een stemcommissie ingesteld bestaande uit Anita van Kempen, Doeke Hoekstra en Gerarda 
van Harten. 
 
Yntzen de Vries meldt namens de Vertrouwenscommissie dat tien mensen zich hebben gemeld voor de 
functie van voorzitter. Twee mensen hebben zich daarna teruggetrokken en er kwam een persoon uit 
het buitenland, die niet is uitgenodigd. Wiebe Wieling stak met kop en schouders boven de 
overgebleven zeven goede kandidaten uit. De Vertrouwenscommissie draagt de heer Wieling daarom 
voor als voorzitter. 
 
Voorzitter, Bert Wassenaar zegt dat er formeel wordt gestemd over een nieuw bestuurslid en over een 
nieuwe voorzitter. 
 
Peter Kamminga merkt op dat op de site van het Stamboek staat dat het bestuur benoemt. 
 



8 
 

Voorzitter, Bert Wassenaar zegt dat het bestuur kandidaten voordraagt voor benoeming, maar dat het 
eindoordeel aan de Ledenraad is. 
 
Ids Hellinga zegt dat in de statuten staat dat het bestuur benoemt en dat een bindende voordracht door 
het bestuur kan worden ontkracht met een gekwalificeerde meerderheid (tweederde) van de 
Ledenraad.  
 
Jan Raaijmakers vraagt waarom er eerder aspirant-inspecteurs werden benoemd en er nu direct een 
inspecteur wordt benoemd. 
 
Voorzitter, Bert Wassenaar zegt dat er met het oog op de doorstroming voor is gekozen de inspecteurs 
nu rechtstreeks te benoemen. Hij schorst de vergadering. 
 
Schorsing 
 
Voorzitter, Bert Wassenaar heropent de vergadering en bedankt de stemcommissie voor de verrichte 
werkzaamheden. Er zijn 33 stemmen uitgebracht. 
 
- Inspectie 
C. Terpstra-van der Meer en J. Hellinx wordt benoemd. 
- Jury 
M. Gasseling, W. Blom en P. de Meulmeester worden benoemd. 
Mw. E. Reen wordt benoemd (tuigpaardenproeven in de IBOP). 
Tuchtcommissie: 
Mw. P.A. van der Vliet wordt herbenoemd. 
- Bestuur 
W. Wieling wordt benoemd als bestuurslid en als voorzitter. 
- Vertrouwenscommissie 
Mw. A. Mandemaker wordt benoemd. 
 
Wiebe Wieling stelt zichzelf kort voor. Hij is 63 jaar, 25 jaar getrouwd en heeft twee zoons. De eerste 
keer dat hij in aanraking kwam met het Friese paard was toen zijn schoonvader stopte met boeren en er 
Friese paarden in de schuur kwamen. Hij heeft zelf momenteel een 22-jarige Friese merrie. Hij is 
voorzitter van Indoor Friesland geweest en daarna werd hij voorzitter van de Elfstedentocht. Hij vindt de 
dat het KFPS een bijzondere structuur heeft wat betreft overleg en besluitvorming en hij wil daar graag 
samen met de anderen naar kijken. Ten slotte bedankt hij de Vertrouwenscommissie voor het in hem 
gestelde vertrouwen. 
 
9. Voorstel wijziging Registratiereglement 
a. Toevoeging aanduiding IBOP/ABFP-resultaat aan predicaat 
Het voorstel is bij paarden met een bovengemiddelde score in de ABFP en IBOP dit met terugwerkende 
kracht bij het predicaat weer te geven in de vorm van een lettercode volgens de onderstaande indeling: 
A: 75-79,5 
AA: 80-84,5 
AAA: 85 en hoger 
 
Ta it Bihâld heeft hierop een amendement ingediend om de koppeling met het feit dat een merrie bij 77 
punten Kroon kan worden te behouden: 
A: 73-77 
AA: 77-82 
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AAA: 82 en hoger. 
 
Het amendement wordt unaniem aangenomen. 
Het geamendeerde voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
b. Upgrade nakomelingen van goedgekeurde hengsten uit de periode dat ze een dekvergunning voor 

bijboek I hadden 
Voorzitter, Bert Wassenaar citeert de tekst die wordt toegevoegd aan artikel 8: in het geval een 
veulenboekhengst met een dekvergunning wordt goedgekeurd, kunnen de nakomelingen afhankelijk 
van het register van de moeder van de betreffende nakomeling geüpgrade worden naar het hoofdboek 
van het KFPS. 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
c. Wijziging regelgeving preferentschap van hengsten 
Voorzitter, Bert Wassenaar complimenteert Aise Bouma met het feit dat hij een zo objectief mogelijke 
berekeningsmethode voor preferentschap heeft opgesteld. Ook in deze berekening wordt niet alles 
meegenomen, voorbeelden hiervan zijn welzijn en karakter. 
 
Roelof Bos complimenteert Aise Bouma ook. Hij vraagt hoe flexibel de regeling is, bijvoorbeeld als in de 
toekomst de fokwaarde voor karakter verder is ontwikkeld. 
 
Voorzitter, Bert Wassenaar wil wel flexibel zijn, maar niet iedere twee jaar een nieuwe berekening 
hoeven te maken. 
 
Anita van Kempen vraagt of het mogelijk is om bijvoorbeeld de hoge aanlegtesten in de wegingsfactoren 
mee te nemen. Als bijvoorbeeld een stamboekmerrie veel punten in een aanlegtest krijgt, wordt dit niet 
meegenomen in de puntentelling voor de hengst, terwijl dit wel een positieve bijdrage kan leveren. 
 
Yntzen de Vries denkt dat daarvoor de A's in het leven zijn geroepen. 
 
Aise Bouma ontkent dit. Het preferentschap is wel geobjectiveerd, maar het is geen vervanging van de 
fokwaardeschatting. 
 
Ids Hellinga denkt dat het mogelijk is een wegingsfactor aan de verschillende A's te verbinden en dat 
gaat hij bespreken met de Fokkerijraad. Bij karakter is dat ingewikkelder, ook het effect van de kwaliteit 
van merries wordt niet meegenomen. 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
10. Voorstel wijziging statuten en huishoudelijk reglement 
1. Integratie Sportraad in Fokkerijraad. 
Voorzitter, Bert Wassenaar licht toe dat er in de overgangsperiode twee mensen uit de Sportraad in de 
Fokkerijraad zitten en dat er altijd iemand in de Fokkerijraad blijft die de sport vertegenwoordigt. 
 
John Boot vindt dat niet duidelijk is of de Ledenraad al een formeel besluit over dit onderwerp heeft 
genomen of dat dit vandaag gebeurt. 
 
Voorzitter, Bert Wassenaar zegt dat het voorstel met iedereen is besproken en dat het formele besluit 
vandaag wordt genomen. 
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Het voorstel wordt met 1 stem tegen aangenomen 
 
2. Aansturing inspectie. 
Voorzitter, Bert Wassenaar merkt op dat op pagina 16 van de najaarsbijlage bij 'Bij de beoordeling van 
paarden besluit de inspectie (resp. verrichtingsjury, exterieurjury) autonoom' de hengstenkeuringsjury 
ten onrechte is weggevallen. Verder moet het woord 'Stamboekkantoor' worden vervangen door 
'directie'. 
 
Geralt Pots vult aan dat het woord 'stamboekkantoor' niet aan een persoon is gekoppeld en daarom 
misschien niet juridisch houdbaar is. 
 
Ids Hellinga geeft aan dat in artikel 108, in tegenstelling tot bij alle andere geledingen, bij de 
hengstenkeuringsjury het woord 'zittingsduur' niet is opgenomen. De zittingsduur van de 
hengstenkeuringsjury is maximaal acht jaar. Ook dit wordt bij de statutenwijziging aangepast. 
 
Het voorstel wordt, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen, met 1 stem tegen aangenomen. 
 
3. Toevoegen gedragscode voor alle KFPS-geledingen 
Aan de artikelen 16 en 22 wordt toegevoegd: "Leden van (…) worden gehouden aan de Gedragscode, 
zoals vastgesteld door de Ledenraad". In Artikel 24 vervangt deze tekst lid 3. 
 
De gedragscode wordt unaniem aangenomen. 
 
4. Regelgeving verenigbare en onverenigbare dubbelfuncties 
Voorzitter, Bert Wassenaar geeft aan dat er twee amendementen zijn ingediend. Het meest vergaande 
amendement is om aan punt 13 toe te voegen dat een lid altijd rechtstreeks bij de Integriteitscommissie 
terecht kan. In het andere amendement staat dat iemand rechtstreeks bij de Integriteitscommissie 
terecht kan bij betrokkenheid van een bestuurslid. 
 
Geralt Pots vult aan dat met het meest verstrekkende amendement alles op Integriteitsgebied kan 
worden voorgelegd aan de Integriteitscommissie. Het bestuur vindt dat te vertrekkend. Het bestuur kan 
bij een integriteitskwestie als soort filter fungeren, tenzij het om het bestuur gaat, dan kan wel direct 
contact met de Integriteitscommissie worden opgenomen. 
 
Doeke Hoekstra vraagt of het genoemde filter betekent dat het bestuur en niet de Integriteitscommissie 
deze zaken afhandelt. 
 
Voorzitter, Bert Wassenaar zegt dat het bestuur een echte integriteitskwestie aan de 
Integriteitscommissie voorlegt, maar dat bijvoorbeeld een klacht bij de Klachtencommissie hoort. 
 
Elaine de Boer vraagt of het amendement alleen voor Nederlandse leden of ook voor leden van 
buitenlandse verenigingen geldt. 
 
Voorzitter, Bert Wassenaar antwoordt dat de procedure met betrekking tot de Integriteitscommissie 
voor alle leden geldt. 
 
Ids Hellinga zegt dat, als de Ledenraad met een van de twee amendementen instemt, er een procedure 
moet komen voor hoe iemand een incident rechtstreeks bij de Integriteitscommissie kan melden. Dat 
wordt dan toegevoegd aan artikel 111 van het Huishoudelijk Reglement waarin dit al staat beschreven 
voor de commissie van Appel. 
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Gerard Lokhorst vraagt wat er gebeurt als iemand die een integriteitskwestie bij het bestuur aankaart 
het niet eens is met het besluit van het bestuur. 
 
Voorzitter, Bert Wassenaar antwoordt dat dit bij de commissie van Appel kan worden gemeld. In een 
derde amendement wordt aangegeven dat een hengstenhouder in de Vertrouwenscommissie niet 
gewenst is en dat hier de T uit de matrix moet worden gehaald. 
 
Het Amendement over het verwijderen van de T boven de diagonaal, waardoor de combinatie 
vertrouwenspersoon-hengstenhouder niet kan, wordt unaniem aangenomen. 
Het amendement om aan punt 13 op pagina 18 toe te voegen dat men te allen tijde rechtstreeks naar 
de Integriteitscommissie kan wordt aangenomen met 10 stemmen tegen en 23 stemmen voor. 
Het geamendeerd voorstel wordt aangenomen. 
 
11. Evaluatie keuringsseizoen 2019 
Dit punt is besproken in de regiovergaderingen. 
 
Geralt Pots spreekt Bert Wassenaar toe die vanavond afscheid neemt als voorzitter van het bestuur van 
het Stamboek. Hij was van 2011 tot 2019 lid van het bestuur, waarvan de eerste twee jaar als 
vicevoorzitter en daarna als voorzitter. Bert vervulde deze rol met verve in combinatie met een drukke 
baan als hoofd van de Koninklijke stallen. Bert was een betrokken, toegankelijke, respectvolle en 
punctuele bestuurder met belangstelling voor anderen en was daarmee een perfecte voorzitter. Er was 
de afgelopen jaren de nodige reuring binnen het Stamboek en Bert dwong veel respect af voor de 
manier waarop hij daarmee is omgegaan. Bert reed de afgelopen acht jaar misschien wel 30.000 
kilometer voor het Stamboek omdat hij het erg belangrijk vond om keuringen, inspectievergaderingen 
en concoursen te bezoeken. Hij wilde niet vanuit een ivoren toren besturen, maar zijn gezicht laten zien 
en weten wat er in het veld speelt. De bestuursvergadering waren altijd bijzonder plezierig. De laatste 
bestuursvergadering is gehouden op landgoed Nienoord met daarna een persoonlijke rondleiding van 
de directeur door het Rijtuigenmuseum met daarin enkele door de koninklijke familie beschikbaar 
gestelde rijtuigen. Hij bedankt Bert heel hartelijk voor de wijze waarop hij inhoud aan het 
voorzitterschap heeft gegeven en hij overhandigt hem een bos bloemen. Tijdens een etentje met het 
bestuur en het MT krijgt hij een passend cadeau. 
 
John Boot bedankt Bert Wassenaar namens de voltallige Ledenraad en daarmee alle leden van het KFPS 
voor zijn tomeloze inzet voor het KFPS, de leden en het Friese paard. De manier waarop hij de afgelopen 
jaren invulling aan het voorzitterschap heeft gegeven dwingt respect af. Zijn warme persoonlijkheid, 
betrokkenheid en benaderbaarheid hebben ertoe geleid dat, ondanks de nodige discussies over 
bijvoorbeeld het Fokbeleid of bestuurlijke besluitvorming, koers is gehouden naar een verdere 
ontwikkeling en professionalisering van het Stamboek en het Friese als geheel. Dat is een compliment 
voor het hele bestuur, de Ledenraad, maar zeker voor Bert als boegbeeld van de vereniging. Zijn zeer 
uitgebreide netwerk en de goede contacten met het koninklijk huis hebben het KFPS nog meer kleur 
gegeven. Er is ook bewondering voor de vele uren en kilometers die Bert zowel in binnen- als buitenland 
heeft gespendeerd aan het KFPS en daarmee aan de promotie van het Friese paard. In een interview in 
het Friesch Dagblad benoemde Bert de uitdagingen waar het KFPS voor staat en het is goed om te zien 
dat iedereen met een eigen rol en verantwoordelijkheid en in het belang van het Friese paard hier 
invulling aan geeft. Ten slotte bedankt hij Bert voor zijn tomeloze inzet en wenst hij hem alle goeds voor 
de toekomst. Hij biedt hem namens de Ledenraad een cadeau aan. 
 
Voorzitter, Bert Wassenaar bedankt de sprekers voor hun mooie woorden. 
 
12. Rondvraag 
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Doeke Hoekstra vindt het traject van de hengstenkeuring tot het centraal onderzoek aan de lange kant 
en erg intensief. Hij wil dit, ook in verband met het dierenwelzijn en de kosten, evalueren en eventueel 
aanpassingen doen. Verder wil hij weten of wel eens is gekeken naar de verspreiding van het 
waterhoofd- en dwerggen in de populatie. 
 
Voorzitter, Bert Wassenaar zegt dat het eerste punt zeker de aandacht van de Fokkerijraad heeft. 
 
Ids Hellinga geeft aan dat er bij het goedkeuren van hengsten geen restrictie is wat betreft waterhoofd 
en dwerg, maar dat wel wordt gelet op het voorkomen van risicoparingen. Het aantal dragers in de 
populatie is voor een groot deel afhankelijk van hoeveel jonge hengsten die aan de populatie worden 
toegevoegd drager zijn. Doordat risicoparingen zo veel mogelijk worden voorkomen, neemt het aantal 
dragers in de populatie af. Mogelijk wordt de lat voor goedkeuring van dragende hengsten hoger gelegd, 
waardoor er minder dekkingen met dragende hengsten worden gedaan. Hij geeft inzage in het 
percentage dragende hengsten. 
 
Hanny van Wijncoop stelt voor met name oudere mensen de gelegenheid te geven bij het 
Stamboekkantoor kaarten voor de hengstenkeuring te kopen. 
 
Voorzitter, Bert Wassenaar zegt dat er bij het Stamboekkantoor telefonisch kaarten kunnen worden 
besteld. 
 
Hanny van Wijncoop stelt voor chippen en keuren aan huis weer in te voeren om de fokkerij te 
stimuleren. 
 
Ids Hellinga zegt dat dit mogelijk is in gebieden waar veel Friese paarden zijn, maar dat dit wel hogere 
kosten met zich meebrengt. Hij zoekt dit uit. 
 
Jan Raaijmakers stelt voor om de term 'aangewezen voor de instructiedagen' in plaats van 'aangewezen 
voor het centraal onderzoek' te gebruiken nu veel ruimer wordt aangewezen. Verder vraagt hij het 
centraal onderzoek via een livestream uit te zenden voor mensen die er erg ver voor moeten reizen. 
 
Ids Hellinga gaat naar het laatste punt kijken. 
 
Jan Raaijmakers heeft nog geen aanpassing van de statuten van de stichting Faderpaard gezien. 
 
Geralt Pots zegt dat de statuten inmiddels zijn aangepast en dat ze op de website van de stichting 
Faderpaard staan. 
 
Jan Raaijmakers vraagt wanneer de namen van de eigenaren van de paarden, na akkoord van die 
eigenaren, bij de informatie over de paarden op de website worden opgenomen. 
 
Ids Hellinga zegt dat dit op de lange actielijst van de afdeling Automatisering staat. De KWPN ziet 
hiervan af vanwege de AVG en dat betekent dat deze aanpassingen helemaal voor rekening van het 
KFPS komen. 
 
Mirella van Leeuwen vraagt wat er aan de hand is met de distributie van de Phryso, die werd later 
bezorgd. 
 
Ids Hellinga zegt dat de verzendlijst klopt, maar dat de betrouwbaarheid van postbezorging 
tegenwoordig lager is dan vroeger. Dat geldt ook voor de bezorging van Stamboekpapieren. 
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Mirella van Leeuwen stelt voor de stamboekpapieren aangetekend te versturen. 
 
Ids Hellinga zegt dat dit als een keuze kan worden aangeboden. De consequentie daarvan is wel dat dit 
kosten met zich meebrengt. Als papieren verdwijnen en er een duplicaat moet worden gemaakt, komt 
het betreffende paard niet meer in aanmerking voor slacht. 
 
Paul Tanck wil de afdracht van dekgelden laten vervallen en in plaats daarvan een afdracht op basis van 
geboren veulens instellen. 
 
Ids Hellinga geeft aan dat uit een enquête onder verschillende groepen leden blijkt dat het tarief voor de 
afdracht van dekgeld, zeker bij een guste merrie, tot frustratie leidt. Hij heeft in de regiovergadering 
Twente-Achterhoek al toegezegd te kijken naar een andere tariefsvorming. 
 
Yntzen de Vries verlaat de Vertrouwenscommissie en hij bedankt de Ledenraad voor het in hem 
gestelde vertrouwen en de Vertrouwenscommissie voor de plezierige en collegiale manier van 
samenwerken. 
 
Voorzitter, Bert Wassenaar bedankt Yntzen de Vries voor het vele werk dat hij in de 
Vertrouwenscommissie heeft verricht. 
 
Marit van Ingen Schenau verzoekt de uitleg van de uitslagen op de keuringen uitvoeriger en in correcter 
Duits te geven. 
 
Voorzitter, Bert Wassenaar vindt het belangrijk dat fokkers begrijpen waarom de jury bepaalde 
besluiten neemt en hij brengt dit onder de aandacht. 
 
Gerarda Van Harten stelt voor bij het bekendmaken van de uitslagen vooraan in plaats van achteraan te 
beginnen. 
 
Ids Hellinga weet dat de inspectie en de fokverenigingen dit hebben geëvalueerd en dat de meningen 
hierover verdeeld zijn. Het is voor de juryleden soms gemakkelijker om van mindere kwaliteit naar 
betere kwaliteit toe te praten, maar dat maakt het niet altijd duidelijker voor het publiek. Dit wordt 
nogmaals besproken. 
 
Gerarda van Harten vindt het jammer dat alleen aan de hand wordt gekeurd en ze stelt voor om te 
longeren. 
 
Ids Hellinga zegt dat het doel is om meer richting het fokdoel te selecteren met meer hengsten onder 
het zadel bekijken en minder gewicht toekennen aan de voorspellende informatie uit keuren aan de 
hand, in de kooi of aan de longe. Het zwaartepunt bij de eerste twee bezichtigingen moet liggen bij goed 
exterieur en de correctheid van de beweging. De kwaliteit van de beweging moet meer onder het zadel 
worden bekeken. Hij wil niet te veel waarde hechten aan de galop in de kooi omdat de relatie met de 
prestaties onder het zadel niet zo groot is. Onder het zadel beoordelen is de ultieme manier om de 
sportaanleg van een paard vast te stellen. 
 
Gerarda van Harten vraagt de kooi dan wel naar de vrijdag te doen. 
 
Corné Veldjesgraaf vraagt of het mogelijk is het traject van de voorselectie voor de verrichtingstest terug 
te brengen van zeventig naar vijftig dagen. 
 
Voorzitter, Bert Wassenaar zegt dat de Fokkerijraad daar kritisch naar kijkt. 
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Ids Hellinga denkt dat deze vraag heeft te maken met de belasting. Tijdens het centraal onderzoek van 
2020 wordt onderzoek gedaan naar o.a. de hartslag om goede cijfers te hebben over de belasting van de 
paarden en om het trainingsschema te kunnen optimaliseren. 
 
Janet van der Ark vraagt of het DNA-onderzoek van ET-veulens in één keer kan. Ze is blij met de pilot bij 
de hengstenkeuring. Voor een pilot is geen reglementswijziging nodig en er kan ook een pilot met 
keuren zonder boekje komen. De communicatie tussen de hengstenkeuringscommissie en de mensen 
die de hengsten hebben aangebracht kan beter. Er was bijvoorbeeld een hengst afgemeld omdat die te 
jeugdig werd gevonden, maar de inspecteur wilde dat hij toch kwam en de conclusie was dat hij te 
jeugdig was. 
 
Roel Oldenburger vraag of Wytske Schuth het centraal onderzoek gaat aansturen en begeleiden. 
 
Ids Hellinga zegt dat er zeker een rol voor haar op dat gebied is en dat deze de komende maanden 
wordt opgepakt. Het verrichtingsonderzoek van de hengsten is een van de meest kwetsbare onderdelen 
van het Stamboek en hij denkt dat er op die manier iemand dichter op het onderzoek zit. 
 
Roel Oldenburger vindt dat hengstenhouders veel invloed hebben en dat er meer overleg met 
merriehouders moet zijn. 
 
Ids Hellinga zegt dat dit in regiovergaderingen en in fokverenigingen gebeurt. 
 
Tjitse Bouma sluit zich aan bij de woorden van Geralt Pots en John Boot over de scheidend voorzitter. Hij 
wenst hem alle goeds voor de toekomst. 
 
Roelof Bos verzoekt de Phryso iets meer te richten op de gewone fokkers. 
 
Anita van Kempen vraagt of het mogelijk is om in de catalogi te vermelden of het gaat om een ET-veulen 
of een ICSI-veulen. De jury ziet soms een schimmel of een vos met een Fries veulen en dat is te 
verklaren, maar er worden ook Friese merries als draagmerrie ingezet en dat kan een vreemd beeld 
geven. 
 
Ids Hellinga zegt dat de jury het veulen en niet de merrie die erbij loop, moet keuren. Er is wel 
geregistreerd of een veulen een ET-veulen is en dit kan in de catalogus worden vermeld, maar hij 
betwijfelt of dit belangrijke informatie voor de jury is. 
 
Voorzitter, Bert Wassenaar bedankt Margriet van der Weide voor haar inzet, betrokkenheid en positief-
kritische inbreng als Ledenraadslid en hij overhandigt haar een bod bloemen. Hij bedankt ook Geralt 
Pots en John Boot voor de mooie woorden die zij tot hem hebben gericht. Op deze laatste vergadering 
als voorzitter van het KFPS realiseert hij zich dat er alweer acht jaar voorbij is en dat is een goed teken 
omdat, als de tijd snel gaat, dit betekent dat er veel mooie dingen gebeuren. In de afgelopen acht jaar 
zijn er veel mooie, maar ook minder mooie dingen gebeurd, maar dat hoort bij een vereniging en zeker 
bij een vereniging als het KFPS. Het is mensenwerk, de Ledenraad en de mensen in het veld zijn allemaal 
op hun eigen manier betrokken en dat is de kracht van de vereniging, de verbinding en ook de emotie. 
Het KFPS heeft hem ook veel energie opgeleverd en hij bedankt de Ledenraad voor het vertrouwen in 
het bestuur. Hij bedankt ook de mensen van het kantoor voor wat ze voor elkaar krijgen, met name de 
organisatie van evenementen en hij was blij met de grote kennis van Ids Hellinga. Ten slotte bedankt hij 
zijn medebestuursleden voor de prettige samenwerking. 
 
13. Sluiting 
Voorzitter, Bert Wassenaar sluit de vergadering om 22.30 uur. 


