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KFPS regiovergaderingen najaar 2020 online
De regiovergaderingen die voor dit najaar op de planning staan bij het KFPS zullen online plaatsvinden. Door de aangescherpte 

coronamaatregelen is het niet mogelijk de regiovergaderingen op locaties door te laten gaan. Afgelopen voorjaar kwamen de re-

giovergaderingen ook al te vervallen vanwege de corona. Het bestuur heeft daarom besloten dat er virtuele vergadering(en) georgani-

seerd worden om de najaarsvergaderingen toch door te laten gaan. Het bestuur zal een besluit nemen over of er één, meerdere of de 

maximale 10 online regiovergaderingen zullen plaatsvinden. Dit zal mede afhangen van de technische mogelijkheden van beschik-

bare online vergadermodules. Met name ook de mogelijkheid voor het digitaal stemmen over personen/voorstellen is hier van 

belang. Uitgangspunt is een zo goed mogelijke werkwijze te volgen om de leden te informeren en ondanks alle beperkingen met de 

leden in gesprek te komen.

Het bestuur zal ook nog een besluit nemen over de definitieve agenda. Het virtueel vergaderen zal hoe dan ook tot gevolg hebben, 

dat de vergaderingen minder interactief zullen zijn. Met name voor een onderwerp als het KFPS-fokdoel is interactie juist essentieel.

De leden zullen via de KFPS-site/Phryso.com geïnformeerd worden over de vergaderdata. Tevens zullen de leden ook middels e-mail 

over de details van de online vergadering(en) geïnformeerd gaan worden alsmede de wijze waarop door de leden aan de 

vergadering(en) kan worden deelgenomen. 

 

De regiovergaderingen zijn voor alle leden van het KFPS toegankelijk, dus ongeacht of u lid bent van een fokvereniging. Het KFPS 

heeft in Nederland tien verschillende regio's die zoveel mogelijk overeen komen met de gebieden van de fokverenigingen. Hieronder 

vindt u de postcode-indeling per regio. 

Regio 1. Groningen Drenthe Combinatie: Postcodes 78, 774,775,776,790-796, 798, 799, 930-935, 936, 937, 938, 939, 94, 95, 96, 97, 

980, 981, 983, 984, 988, 989, 99

Regio 2. Ta it Bihâld: Postcodes 89, 904- 907, 909, 91, 9210, 9216- 9219, 922, 925- 929, 985, 987

Regio 3. It Fryske Greidhynder: Postcodes 840, 844, 8465- 8469, 849, 8501, 8510- 8513, 854, 900, 901, 908, 920, 9211-9215, 923, 

924, 936, 982, 986

Regio 4. It Fryske Hynder: Postcodes 8500, 8502, 8503, 8514- 8519, 852, 8530, 8531, 8532, 8534, 8535, 8536, 855- 859, 86, 87, 88, 

902, 903

Regio 5. Het Friesche Paard Wolvega e.o: Postcodes 797, 83, 841, 842, 843, 845, 8460- 8464, 847, 848, 8504-8509, 8533, 8537, 8538, 

8539

Regio 6. Het Friesche Paard Twente Achterhoek: Postcodes 70, 71, 72, 74, 75, 76, 770- 773, 777, 778, 779, 810- 815

Regio 7. Het Friesche Paard Midden-Nederland: Postcodes 12, 13, 34- 41, 650- 658, 666-669, 67, 68, 69, 73, 80, 816-819, 82

Regio 8. Het Friesche Paard Zuid Nederland: Postcodes 32, 33, 42-53, 540, 541, 546- 549, 55, 56, 570, 571, 573, 574, 660-665

Regio 9. Het Friesch Paard Limburg: Postcodes 542-545, 572, 575-579, 58-64, 659

Regio 10. Het Friese Paard in Noord en Zuid Holland: Postcodes 10, 11, 14- 31

De ledenraadsvergadering zal plaatsvinden op vrijdag 27 november in Zwolle.

Agenda regio- en ledenraadvergadering najaar 2020
    1. Opening

    2. Mededelingen

    3. Ingekomen stukken

    4. Actuele zaken

    5. a. Vaststellen verslag vorige vergadering 

 b. Benoemen notulencommissie (t.b.v. ledenraad) 

 c. Terugkoppeling verslag LR vergadering door een van de ledenraadsleden uit de regio 

    6. Financiën 

 a. Impact analyse Covid 19 (ter informatie) 

 b. Begroting 2021 

 c. Vaststellen contributie en tarieven 2021

    7. Jaarplan 2021

    8. Benoemingen 

 - Ledenraad 

Voordracht vanuit bestuur: 

 - Fokkerijraad*

 - Hengsten(her)keuringsjury*
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 - Verrichtingsjury

Vanuit vertrouwenscommissie: 

 - Bestuur* 

 - College van Appel* 

    9. Herformulering KFPS-fokdoel (dit agendapunt wordt mogelijk uitgesteld naar een volgende vergadering)

    10. Voorstel wijziging Hengstenkeuringsreglement 

 - Laten vervallen tweede bezichtiging 

 - Kadering cornage

    11. Voorstel wijziging Registratiereglement 

 -Implementatie ‘A-tjes’in regelgeving preferentschap hengsten

    12. Evaluatie keuringsseizoen 2020  

    13. Rondvraag

   14. Sluiting

 *Over deze punten wordt alleen gestemd in de Ledenraad

Agendapunt 5a: Vaststellen verslag van de vorige vergadering
Concept-verslag van de Ledenraadsvergadering van de Koninklijke Vereniging Het Friesche Paarden-Stamboek (KFPS), op 

vrijdag 3 juli 2020 te Zwolle.

Aanwezig    

Ledenraad: 32 ledenraadsleden waarvan 7 via Skype  (Gerben Steenbeek, Ted vanderKooi, Will Bron, Anna Maria de Jager,  

 Nadine Davis, Anders Hendriksen en Elaine de Boer)

Bestuur: Wiebe Wieling (voorzitter), Peter Bazuijnen (via skype), Detlef Elling, Sieneke Mekkers, Geralt Pots

Stamboekkantoor: Ids Hellinga, Marijke Akkerman, Nynke Bakker, Wytske Schuth

Notulist: Petra van Hoorn (Hét Notulistenteam)

1. Opening
Voorzitter, Wiebe Wieling opent de vergadering om 19.10 uur en heet de aanwezigen en de leden die via skype meeluisteren van harte 

welkom. Deze vergadering vindt later in het jaar plaats dan gebruikelijk vanwege de coronacrisis. Er is bericht van verhindering 

ontvangen van Peter Bazuijnen, Hanny van Wijncoop, Corné Veldjesgraaf en Hans Bothmer.

2. Mededelingen
John Boot verzoekt punt 9 toe te voegen aan het besloten deel van de vergadering.

Het bestuur stemt daarmee in.

3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Vaststellen van het verslag van de vorige Ledenraadsvergadering
Het verslag van de Ledenraadsvergadering van 22 november 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Actuele zaken
Ids Hellinga geeft aan dat de KFPS in coronatijd goed heeft gefunctioneerd. De alternatieve keuringskalender is positief ontvangen en 

er zijn zoveel mogelijk keuringen gestreamd. In verband met de anderhalvemetersamenleving is het lastig een hengstenkeuring te 

organiseren en in september a.s. wordt daarover een besluit genomen. Het is nog de vraag of de Friesian Proms doorgaat omdat 

daarvoor meer voorbereidingstijd nodig is, maar de jonge hengstenselectie gaat sowieso op een alternatieve manier door.

Sjoerd Ruiter vraagt of de thuiskeuringen op de trainingsstallen het hele jaar doorgaan.

Ids Hellinga zegt dat dit wel de bedoeling is.

Sjoerd Ruiter wil het jaar op deze manier afmaken.

Voorzitter, Wiebe Wieling doet een peiling en concludeert dat deze mening breder leeft.

6. Jaarverslag 2019
Het jaarverslag 2019 wordt vastgesteld.
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7. Jaarplan 2020
Tjitse Bouma vraagt naar de status van de in het meerjarenbeleidplan genoemde 4500 geboren veulens in 2023 en naar de voortgang 

van het versterken van het kader van de jury en de inspectie.

Voorzitter, Wiebe Wieling geeft aan dat de laatste vraag bij punt 9 aan de orde komt.

Ids Hellinga geeft aan dat er nog geen 4500 veulens zijn en dat de status op de voorlaatste pagina van het jaarplan staat. Verder 

meldt hij dat er een dag voor nieuwe leden komt om hen wegwijs te maken in de hele cyclus, van de hengstenkeuze tot en met het 

aanmelden van paarden voor keuringen. De website wordt meer vanuit de fokker gepositioneerd en in de Phryso komt naast aandacht 

voor topfokkers ook meer aandacht voor beginnende fokkers. Dit wordt waarschijnlijk in de najaarsvergadering van de Ledenraad 

besproken. Er is in samenwerking met het stamboek een soort denktank met fokkers uit verschillende geledingen gevormd, waarbij 

ook jong KFPS wordt betrokken. Daarin wordt besproken hoe er meer fokkerij-activiteiten kunnen worden opgezet. Dit jaarplan heeft 

een nieuw format dat werkbaar is voor de Ledenraadsleden.

Paul Tanck denkt dat er geen vergunning meer wordt afgegeven voor meer veulens vanwege het stikstofprobleem dat zeker in de 

Achterhoek en bij Natura2000-gebieden een groot probleem is.

Ids Hellinga zegt dat de hele hippische sector via de sectorraad hiervoor bij het ministerie lobbyt.

Voorzitter, Wiebe Wieling wil in verband met de coronaproblematiek eind 2020 de doelstellingen van de KFPS tegen het licht houden.

De Ledenraad gaat akkoord met het nieuwe format van het jaarplan.

8. Financiën
a. Jaarrekening 2019

Voorzitter, Wiebe Wieling merkt op dat de jaarrekening volgens de reglementen voor 1 juli moet worden vastgesteld en hij vraagt 

akkoord om dit in 2020 na 1 juli te doen.

De Ledenraad gaat hiermee akkoord.

Peter Bazuijnen presenteert vandaag voor de laatste keer de jaarrekening omdat hij in de najaarsvergadering afscheid neemt. Het 

ging de KFPS de afgelopen jaren voor de wind, er zijn goede resultaten geboekt wat het stamboek een bijzonder sterke uitgangsposi-

tie heeft opgeleverd en die is de komende jaren nodig omdat de internationale markt wordt beïnvloed door corona en het in verband 

daarmee twijfelachtig is of evenementen doorgaan, die zijn belangrijk voor de financiën van het stamboek. In het najaar komt hij 

terug met een aangepaste meerjarenbegroting met scherpere keuzes. In 2019 is de realisatie behoorlijk boven de begroting uitgeko-

men, maar dit is ook aan de lastenkant het geval, vooral doordat de Friesian Proms in 2019 niet meer in de boeken van de stichting 

Faderpaard, maar in die van de KFPS staat. Hij denkt dat de impact van corona in 2020 nog beperkt is met een maximaal verlies van 

€ 200.000,00 en geeft aan dat de continuïteit op de lange termijn is gewaarborgd. Hij is bijzonder blij met het resultaat, hij heeft nog 

nooit meegemaakt dat er binnen € 5000,00 van het budget is gebleven. Er loopt een discussie met de fiscus over of de KFPS vennoot-

schapsbelastingplichtig is, als er jarenlang winst wordt gemaakt, zal de belastingdienst vennootschapsbelasting gaan heffen en het 

resultaat over 2019 sterkt hem in deze discussie.

b. Verslag financiële commissie

Roelof Bos spreekt namens de Financiële commissie zijn waardering uit voor de openheid en de correctheid met betrekking tot de 

financiën. De Financiële commissie heeft enkele adviezen voor de toekomst, zo ziet de commissie graag meer revenuen uit de 

Friesian Proms gezien de financiële risico's en de druk op de exploitatie en omdat het een breder publiek trekt dan alleen fokkers. In 

verband met de coronacrisis zijn concretere bijsturingsacties met betrekking tot het negatieve bedrijfsresultaat nodig.

c. Vaststelling Jaarrekening 2019

De vergadering stemt met algemene stemmen in met de jaarrekening 2019.

d. Voorstel tot verlening decharge aan bestuur

Het bestuur wordt met algemene stemmen decharge verleend voor het gevoerde beleid over 2019.

9. Herijking hengstenselectietraject t.a.v. goedkeuring Boet 516 / Besloten

10. Benoemingen 

Geralt Pots stelt een stemcommissie in bestaande uit Aise Bouma, Yntzen de Vries en Mirella van Leeuwen.
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Voordrachten vanuit bestuur:

- Commissie van beroep 

Aftredend en herbenoembaar is mevrouw C.M. Telman.

- Hengstenkeuringsjury 

Aftredend is de heer J. Boersma, voorgedragen wordt de heer P. Bergsma en mevrouw C. Terpstra.

Voordracht vanuit vertrouwenscommissie:

- College van Appel

Aftredend is de heer J. Bakker. Voorgedragen wordt mevrouw A. Kroondijk.

- Financiële Commissie 

Aftredend is de heer Peter Kamminga en voorgedragen wordt mevrouw A. van Kempen-Elberse.

- Integriteitscommissie

Voorgedragen worden mevrouw E. Rosheuvel (geen lid), mevrouw N. Wygman (lid), de heer D. Andela (geen lid) en mevrouw F. 

Severijnen (lid), als plaatsvervangend lid.

John Boot vraagt of mevrouw Terpstra staande de vergadering aan het formulier moet worden toegevoegd.

Geralt Pots beaamt dit.

Voorzitter, Wiebe Wieling schorst de vergadering.

Schorsing

Geralt Pots heropent de vergadering en maakt de uitslag van de stemmingen bekend.

Commissie van beroep  

Mevrouw C.M. Telman wordt herbenoemd. 

Hengstenkeuringsjury  

De heer P. Bergsma wordt benoemd. 

Mevrouw C. Terpstra wordt benoemd. 

College van appel 

Mevrouw A. Kroondijk wordt benoemd. 

Financiële commissie

Mevrouw A. van Kempen-Elberse wordt benoemd.

Integriteitscommissie

Mevrouw E. Rosheuvel wordt benoemd. 

Mevrouw N. Wygman wordt benoemd. 

De heer D. Andela wordt benoemd. 

Mevrouw F. Severijnen wordt benoemd

11. Terugkoppeling vanuit Vertrouwenscommissie / Besloten

12. Rondvraag

• Tjitse Bouma vraagt of de fokwaarden voor stap en draf voor exterieur en die voor stap en draf voor sportaanleg weer uit elkaar 

kunnen worden gehaald omdat er een grijs beeld ontstaat van stap en draf aan de hand en de stap en draf in de aanleg.

• Ids Hellinga zegt dat dit mogelijk is. Het fokdoel is beweging in het gebruik en niet bewegen aan de hand, dat laatste is een 

informatiebron. Nu het fokdoel meer richting het gebruik gaat, is het goed om dit in de cijfers te benadrukken. Het is verwarrend 

als er twee fokwaarden voor stap zijn, maar misschien zijn de onderliggende cijfers wel beschikbaar. Hij stelt dit voor aan de 

Fokkerijraad.

• Roel Oldenburger wil dezelfde voorwaarden hanteren als bij de KWPN-dekhengsten om de fokkerij te stimuleren, daar kost een 
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dekking € 250,00. Nu is iemand bij een dekking het volledige bedrag kwijt, maar is niet zeker of een merrie drachtig wordt.

• Ids Hellinga zegt dat dit een goede suggestie is, maar dat de vraag is of het stamboek hier een rol in moet spelen.

• Anita van Kempen bedankt de Ledenraad voor het in haar gestelde vertrouwen als lid van de Financiële commissie.

• Doeke Hoekstra vraagt of het centraal onderzoek van 2019 is geëvalueerd en of Boet 516 wel of niet zonder toezicht uit het 

centraal onderzoek is geweest. 

• Ids Hellinga antwoordt dat hij zonder toezicht uit het centraal onderzoek geweest.

• Doeke Hoekstra vraagt of het centraal onderzoek is geëvalueerd.

• Ids Hellinga zegt dat de inspectie, de fokkerijraad en de trainingsleiders evalueren en dat ook de jury en bijvoorbeeld een 

ruiterteam dat doen.

• Hennie Vloedgraven vraagt de perikelen in het centraal onderzoek ook in het overleg met het bestuur mee te nemen. Verder 

meldt hij dat de redactie van de Phryso wat transparanter over de goedgekeurde hengsten wil kunnen schrijven. Ten slotte 

brengt hij zijn complimenten over aan het MT voor de wijze waarop in coronatijd wordt gekeurd.

• Ids Hellinga zegt dat een redactielid een bepaalde visie in de redactievergadering aan de orde moet stellen. Er moet één lijn zijn 

in wat er wel en niet in de hengstenportretten staat.

• John Boot complimenteert de aanwezigen voor de respectvolle manier waarop vanavond is gesproken.

• Mirella van Leeuwen vindt de locatiekeuringen een prachtige oplossing al zet ze wel vraagtekens bij het beperkte jurycorps dat 

daarbij aanwezig is en ze wil weten in hoeverre nieuwe juryleden dit jaar de kans krijgen om zich door te ontwikkelen.

• Ids Hellinga zegt dat met kleine teams moest worden gewerkt en dat voor tweetallen is gekozen. Bij het vergeven van predicaten 

is het gewenst dat er iemand van de inspectie bij is. Nu er weer wat meer mensen bij elkaar mogen zijn, wordt weer met drie 

mensen gejureerd. Er is nu mooi beeldmateriaal waardoor samen naar hetzelfde paard kan worden gekeken en dat is een pre 

voor de jury-uniformering.

• Roelof Bos spreekt zijn waardering uit voor de manier waarop de keuringen zijn opgepakt. Er werd gezegd dat de kosten voor 

het monitoren van Boet 516 niet kunnen worden neergelegd bij personen die daar geen invloed op hebben, maar daar komt het 

uiteindelijk wel terecht omdat de kosten met zijn allen wordt betaald. Hij wil in de najaarsvergadering concreter maken hoe 

hiermee wordt omgegaan.

• Ids Hellinga geeft aan dat hierover al naar het veld is gecommuniceerd en dat het vreemd is om dit terug te draaien. Het gaat niet 

alleen om Boet 516, de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek naar cornage is erg beperkt en wellicht kan dit onderzoek 

ook een bijdrage leveren aan de wetenschappelijke basis voor beter beleid.

• Marit van Ingen Schenau vraagt of er in 2020 of begin 2021 nog een Pavo Fryso competitie kan plaatsvinden.

• Voorzitter, Wiebe Wieling zegt dat hierover wordt nagedacht.

• Jan Raaijmakers kan zich voorstellen dat de KWPN een deel van het wetenschappelijke onderzoek naar cornage wil betalen. In 

het jaarverslag staat dat de meerjarenbegroting is gepresenteerd en vastgesteld in twee scenario's. Dat klopt niet, het is gepre-

senteerd in twee scenario, maar in één scenario vastgesteld.

13. Sluiting

Voorzitter, Wiebe Wieling complimenteert iedereen met de manier waarop de vergadering is verlopen. Hij sluit de vergadering om 

23.15 uur.
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Staat van baten en lasten
x € 1.000

Realisatie
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Impact analyse

2022 2023 2024

BATEN          

Contributie  555  557  549   534 549 560

Phryso  232  231  235   229 235 238

Afdracht dekgeld  191  186  164   150 166 184

Registratie-opbrengsten  419  407  422   410 389 414

Keuringsopbrengsten  147  174  145   182 182 182

Baten verrichtingstesten  262  263  265   279 289 297

Baten DNA-en Gentesten  109  94  70   66 63 60

Verkoop promotiemateriaal  84  85  85   85 85 85

Kaartverkoop & sponsoring 787   798  46   810 814 817

Overige baten  166  155  112    143  143  143 

TOTAAL BATEN   2.952  2.950  2.093    2.888  2.915  2.980 

LASTEN  

Personeelskosten 610  665  678   696 709 723

Afschrijvingen  18  17  16   16 16 16

Huisvestingskosten  68  68  69   69 69 69

Drukkosten  289  282  273   293 296 298

Vergoedingen vrijwilligers & functionarissen  280  273  260   284 284 284

Keurings- & evenementkosten  760  740  165   752 756 761

Fokkerijkosten  269  295  279   280 282 285

Verblijfskosten  156  155  97   170 171 171

Kantoorkosten  90  93  92   93 94 94

Overige bedrijfskosten 519  456  413    467  469  473 

TOTAAL LASTEN  3.059  3.042  2.342    3.120  3.146  3.174 

   
   

Saldo fin. baten en lasten  106  12  -18    11  11  11 

Mutatie stamboekcertificaten  1  68  67    96  101  133 

   

Resultaat  0 -12  -200    -125  -119  -50
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Agendapunt 6: Financiën
In het najaar 2019 is de meerjarenbegroting 2020-2024 vastgesteld. In tussentijd is er veel verandert vanwege Covid-19. Het KFPS 

heeft haar uiterste best gedaan om zoveel mogelijk activiteiten door te zetten. Dit is in Nederland met de locatiekeuringen goed 

gelukt, in het buitenland waren de mogelijkheden helaas veel beperkter. Door het streamen van vele keuringen konden de leden over 

de hele wereld dit wel meebeleven. 

Het KFPS is een gezonde organisatie met een uitstekend eigen vermogen en liquiditeit. Een deel van het vermogen heeft een speci-

fieke bestemming in de vorm van bestemmingsreserves in lijn met het strategische beleid. Het KFPS is een vereniging zonder 

winstoogmerk, het uitgangspunt van een normale begroting is een nul resultaat. 

6a Impact analyse Covid-19 (ter informatie)

De meerjarenbegroting wordt normaal iedere 5 jaar afgestemd met de leden. Vanwege de mogelijk grote gevolgen van Covid-19 wil 

het bestuur met deze impact analyse een doorkijk geven naar de mogelijke gevolgen in 2022-2024. Dit betreft een gevoeligheidsana-

lyse gebaseerd op een daling van omzet met een herstel richting 2024. De ontwikkelingen zijn onzeker en met de tijd zal er meer 

duidelijkheid komen. In 2021 zal dit opnieuw bekeken moeten worden en indien nodig zal er dan ook verder gesproken worden over 

mogelijk bezuinigingen en gevolgen voor dienstverlening en activiteiten. 

6b Begroting 2021

De begroting 2021 is gebaseerd op de vastgestelde basis meerjarenbegroting 2021-2024 en aangepast met de kennis van nu, een 

daling omzet als gevolg van Covid-19. De toekomst hierin is vrij onzeker maar er is getracht om aan de hand van economische 

modellen een zo getrouw mogelijk beeld te geven. 

De primaire inkomsten van de vereniging, contributies en donaties met daarnaast de registratie-, keurings- dekgeld en fokkerijop-

brengsten worden allen met een daling geprognotiseerd. In 2021 zal er geen Friesian Proms plaatsvinden. Ook is het organiseren van 

een normale hengstenkeuring geen optie. De hengstenkeuring is dusdanig belangrijk dat dit wel doorgang zal moeten krijgen waarbij 

er wordt ingezet op een online versie. Dit betekent voor de begroting zowel een omzet als kosten daling waarbij onderaan de streep 

meer kosten dan opbrengsten over zullen blijven. 

Door een stelselwijziging in de contante waarde berekening stamboekcertificaten volgt hier wel een opbrengstenverhoging. Dit is een 

balansmutatie wat geen liquiditeitsverhoging is. Het betreft de verlaging van het inleverpercentage van de certificaten. De berekening 

was gebaseerd op een inleverpercentage van 65%. Werkelijk wordt er ongeveer 30% van de certificaten ingeleverd. De berekening 

wordt verdeeld over 5 jaar aangepast naar een percentage van 50%. Daarnaast bestaat het bedrag uit de vrijval van certificaten van 

paarden ouder dan 30 jaar. Het bedrag wordt geremd door de verwachte daling van het gehanteerde rentepercentage. 

Er worden geen financiële baten uit liquiditeit en beleggingen verwacht.

Onderaan de streep is het begrote resultaat 200.000 negatief. Het bestuur wil in 2021 niet snijden in de kosten. De vereniging is 

gezond en heeft ruim voldoende buffers om deze gevolgen van Covid-19 te dragen. 

6c Vaststellen contributie en tarieven 2021

Tarieven

Voorgesteld wordt om de tarieven met het prijsindexcijfer huishoudens van september 2020 te verhogen, te weten 1,1%.

 

Afdracht Dekgeld

Uit een enquête onder verschillende groepen leden is gebleken dat het tarief afdracht dekgeld, zeker bij een guste merrie, tot 

frustraties leidt. In de ledenraadsvergadering najaar 2019 is verzocht om te onderzoeken of het tarief vervangen kan worden door 

een afdracht op basis van geboren veulens. Het bestuur stelt voor om het tarief Afdracht Dekgeld toe te voegen aan het tarief 

Registratie Veulens. Dit betekent dat vanaf 2021 het tarief Afdracht Dekgeld komt te vervallen en het tarief Registratie Veulens vanaf 

2022 wordt opgehoogd met het huidige tarief Afdracht Dekgeld. De omzet schuift hiermee 1 jaar op wat eenmalig gevolgen heeft 

voor de omzet in 2021, welke begroot 164.000 euro lager zal worden. De vereniging is financieel gezond en kan deze verschuiving 

goed opvangen.  
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Agendapunt 7: Jaarplan 2021
Onderwerp Omschrijving/doelstelling wie planning

Stimuleren Fokkerij Fokkersmanual toevoegen aan de KFPS-website. (R21, R24) MT Kwartaal 2

Stimuleren Fokkerij
Organisatie van een jaarlijkse ‘Nieuwe ledendag’. Doelstelling: nieuwe leden wegwijs maken mbt de 
dienstverlening tav keuringen, registratie, fokkerij, fokverenigingen, etc. (R24)

MT Kwartaal 1

Stimuleren Fokkerij
De uitkomsten van de enquête opgezet door de ‘denktank’ gevormd door de verschillende geledingen 
van het stamboek, omzetten in beleid. 

MT Kwartaal 1-4

Stimuleren Fokkerij
In het kader van ontwikkeling van de markt onderzoeken of het wenselijk is om vanuit het KFPS online 
veilingen te gaan initiëren. Besluitvorming mede obv uitkomsten bovengenoemde enquête.

MT Kwartaal 1

Onderzoek naar 
trainingsbelasting in 
het Centraal onderzoek

Middels hartslag- en lactaatmetingen in het Centraal onderzoek van 2020 is de trainingsbelasting 
geanalyseerd. De rapportage hierover zal begin 2021 gereed zijn en op basis hiervan zal het trainings-
schema in het CO verder geoptimaliseerd worden. (R10)

HKJ MT 
FR

Kwartaal 1-2

Onderzoek levensduur

De resultaten van het onderzoek naar levensduur van het Friese paarden en het schatten van 
genetische parameters is in 2020 afgerond worden. Op basis hiervan zal vervolgonderzoek opgestart 
worden. Het doel is om uiteindelijk selectietools te ontwikkelen die in het fokprogramma van het KFPS 
geïmplementeerd kunnen worden. (R6, R10)

MT Kwartaal 3

Introductie van 
fokwaarden voor sport

De fokwaardeschatting voor sportaanleg vindt nu alleen plaats op basis van gegevens uit de aanlegtes-
ten. Nu we beschikking hebben over de hoogste standen van paarden uit de competitiesport, kunnen 
hiervoor ook fokwaarden geschat gaan worden. Eind 2020 zal een inventariserend onderzoek 
plaatsvinden door CRV. Op basis van de uitkomsten wordt in 2020 tot implementatie besloten. Tevens 
zal worden gekeken hoe de sportfokwaarden in de Totaalindex ingewogen kunnen worden.(R6, R8)

MT Kwartaal 1

Herintroductie 
Hengstencompetitie

Er zal in 2020 een nieuwe Hengstencompetitie worden opgestart. Hiermee wordt beoogd: 1) meer 
informatie over sportaanleg tbv hengstenkeuze fokkers; 2) vergroten van affiniteit met sport onder de 
fokkers. De introductie zou in 2020 plaatsvinden, maar wordt agv Covid-19 uitgesteld tot 2021(R3, 
R16)

MT
FR

Kwartaal 4

Introductie MijnKFPS-
App

Middels een App kunnen fokkerijgegevens uit MijnKFPS beter ontsloten worden. (R21, R25) MT Kwartaal 1

Integratie fokverenigin-
gen en regio

Met een integratie van regio’s en fokverenigingen wordt beoogd: 1) beter bereik van leden; 2) 
veiligstellen continuïteit fokverenigingen; 3) verminderde ‘workload’ fokverenigingen. (R26, R28).

LR
MT

Kwartaal 1-4

Besluit over het 
toevoegen van 
locatiekeuringen aan 
de jaarlijkse keurings-
kalender

De als gevolg van Covid-19 geïntroduceerde ‘locatiekeuringen’. Vanuit de leden wordt aangedrongen 
op het handhaven van deze wijze van keuren, ook als er geen Covid-19-restricties meer zijn. De 
besluitvorming hiertoe zal mede afhangen van de enquête die het seizoen 2020 onder de leden is 
verspreid.

MT 
Insp. 
De12

Kwartaal 2

Rechtspositie 
buitenlandse leden

De huidige positie van buitenlandse leden, die zowel lid zijn van een buitenlands dochterstamboek/-
vereniging als (indirect) lid van het KFPS leidt in de praktijk tot juridische problemen. De positie van 
buitenlandse leden in relatie tot het KFPS zal herzien worden. (R22, R23)

MT Kwartaal 4

Talentenplan jury Het huidige talentenplan voor juryleden zal geactualiseerd worden. (R14, R15)
MT/
inspectie

Kwartaal 2

Kader en keuring
De wijze waarop de bemensing plaatsvindt binnen de geledingen van het KFPS zal tegen het licht 
gehouden worden. Hieruit zal een visie ontwikkeld worden welke met de leden besproken zal worden 
en tussen 2021 en 2025 geïmplementeerd zal worden. 

Bestuur Kwartaal 1

R verwijst naar de resultaten in de KFPS-Strategie 2019-2024
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Agendapunt 8: (Her)benoeming leden van de ledenraad

Tijdens de regiovergaderingen van dit najaar zal de (her)benoeming plaatsvinden van de afvaardiging vanuit de regio’s in de ledenraad. De 

afgevaardigden treden af overeenkomstig het vastgestelde rooster van aftreden. In het onderstaande schema zijn de ledenraadsleden 

weergegeven die aftredend zijn en of deze personen wel of niet herkiesbaar zijn. Leden die voor een benoeming in aanmerking wensen te 

komen, dienen zich voor de betreffende vergadering aan te melden bij de voorzitter van de betreffende regio.

Mw. M. Bekx-Boons Herkiesbaar Het Friesch paard Limburg

Mw. A. Glas Herkiesbaar Het Friese paard in Noord en Zuid Holland

H. Vloedgraven Aftredend Het Friesche Paard Twente Achterhoek

R. Bos Aftredend It Fryske Hynder

Mw. A. van Kempen-Elberse Aftredend Het Friesch paard Limburg

J.P. Raaijmakers Aftredend Het Friesch paard Zuid Nederland

De correspondentieadressen van de fokverenigingen kunt u vinden op onze website (www.kfps.nl) 

onder de link Het KFPS – > Adressen Nederlandse fokverenigingen

Agendapunt 10: Voorstel wijziging Hengstenkeuringsreglement

Aan het hengstenkeuringsreglement wordt een nieuw artikel toegevoegd:

Artikel 19 Cornageonderzoek

Alle hengsten die deelnemen aan het Centraal onderzoek en het Verkorte onderzoek worden middels laryngoscopie onderzocht op 

cornage. De bij de laryngoscopie gemaakte opnames worden beoordeeld door een door het KFPS-bestuur benoemde cornagebeoordelings-

commissie. Cornage wordt door de Diergeneeskundige faculteit in vier klassen onderverdeeld:

 1 goed

 2 acceptabel

 3 net acceptabel

 4 niet acceptabel

Hengsten die vallen in de categorie 4 (niet acceptabel) worden voor (verdere) deelname aan het Centraal onderzoek en het verkorte 

onderzoek uitgesloten en komen hiermee niet in aanmerking voor inschrijving in het stamboekregister voor hengsten. De uitslagen in de 

andere drie klassen maken deel uit van de criteria op basis waarvan de jury de uiteindelijke besluitvorming baseert.

In de voorwaarden voor deelname aan het Centraal onderzoek en verkorte onderzoek zal dezelfde tekst opgenomen worden.

Agendapunt 11: Voorstel wijziging Registratiereglement

Inleiding

In de ledenraadsvergadering van november 2019 is besloten tot een nieuw stelsel voor vaststelling van het preferentschap van hengsten. 

In dezelfde vergadering besloten tot het introduceren van een predicaataanduiding gerelateerd aan een behaald resultaat in de aanlegtes-

ten (ABFP, IBOP en CO) in de vorm van A, AA en AAA. Aangegeven is dat nader bepaald zou moeten worden hoe deze predicaataanduiding 

ingewogen zou moeten worden in het preferentschap voor hengsten. De fokkerijraad heeft het onderstaande voorstel ingediend, welke is 

geaccordeerd door het bestuur. De moeilijkheid bij het vaststellen van deze wegingsfactoren is dat het ‘gewicht’ van nogal ongelijksoortige 

predicaten ten opzichte van elkaar correct afgewogen moeten worden. Ten aanzien van de predicaataanduiding voor aanlegtesten is het 

vooral zaak dat deze overeenstemt met de wegingsfactor voor het Sportpredicaat en het Sport-Elitepredicaat. In het voorstel zijn de 

wegingsfactoren voor deze predicaten daarom ook herzien.
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Voorstel

Het voorstel is om de volgende wegingsfactoren te gaan reglementeren:

A:   1

AA:   5 

AAA:  10      

Sport:  5 

Sport-Elite:  10 

Voor de volledigheid, de andere (onveranderde) wegingsfactoren zijn:

Ster:    1

Kroon:  5

Model:  10 

Preferent:  15

Prestatie:  20

Hengstenmoeder:  20

Stb-hengst: 25  

Stb-hengst goedgekeurde obv nak.:  50


