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Vergaderbijlage

Regio- en ledenraadsvergadering voorjaar 2021

KFPS regiovergadering online op 19 mei 2021, aanvang 19.30 uur
Ook dit voorjaar zal er, in verband met de nog steeds geldende coronamaatregelen, één online regiovergadering gehouden worden op
woensdag 19 mei 2021, aanvang 19.30 uur.
De leden zullen via de mail geïnformeerd worden over de details van de online vergadering, alsmede over de wijze waarop door de
leden aan de vergadering 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 28 mei 2021 in Zwolle.

Agenda regio- en ledenraadvergadering voorjaar 2021
*Over deze punten wordt alleen gestemd in de Ledenraad
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen verslag vorige vergadering: online regiovergadering en de ledenraadsvergadering
5. Actuele zaken
6. Jaarverslag 2020
7. Terugkoppeling jaarplan 2021
8. Financiën
a. Jaarrekening 2020
b. Verslag Financiële Commissie*
c. Vaststelling jaarrekening 2020*
d. Voorstel tot verlenging decharge aan bestuur*
9. Benoemingen
- Ledenraad
Voordracht vanuit bestuur*:
- Commissie van beroep
- Fokkerijraad
Voordracht vanuit vertrouwenscommissie*:
- Bestuur
- College van Appèl
- Financiële Commissie
- Vertrouwenscommissie
10. Voorstel wijziging reglement Hengstenkeuring
11. Besluitvorming regelgeving met betrekking tot integriteit
a. Wijzigen statuten Artikel 20
b. Vaststellen reglement integriteitscommissie
c. Wijzigingen huishoudelijk reglement: schrappen artikel 112 & 113
12. Rondvraag
13. Sluiting
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Agendapunt 4: Verslag online regiovergadering op 18 november 2020
Aanwezig
Leden 			

ca. 300 stemgerechtigde leden FKPS

Genodigden 		

John Boot (ledenraad) en Harrie Draaijer (HKC)

Bestuur			

Peter Bazuijnen, Anita van Kempen, Jan Raaijmakers, Roelof Bos,

				Detlef Elling,
Stamboekkantoor		

Ids Hellinga, Marijke Akkerman, Eveline van Kooten en Nynke Bakker

Notulist			

Jelly Bruining (Hét Notulistenteam)

1. Opening
Door interne problemen binnen KFPS opent vervangend voorzitter, Peter Bazuijnen, de vergadering. Het is tevens zijn laatste vergadering als bestuurslid. Er wordt online vergaderd vanwege COVID-19 maatregelen. Dit was ook de reden waarom de voorjaarsvergadering
niet door kon gaan. Het jaar 2020 is een bijzonder jaar waar toch terug kan worden gekeken op een goed keuringsseizoen. De voorzitter wenst eenieder een goede vergadering toe.

2. Mededelingen
Er zijn drie bestuursleden vertrokken. In korte tijd is KFPS aan de vierde voorzitter toe. Er zijn verschillende discussies gevoerd waarbij
intensiteit en betrokkenheid speelden. Er zijn nieuwe bestuursleden aangetreden.
Peter Bazuijnen heeft toegezegd het bestuur te helpen, ook als hij afgetreden is. Detlef Elling probeert samen met de andere bestuursleden de zaken weer op het spoor te zetten met het doel om met lering verbeteringen aan te brengen voor de toekomst.
Tijdens de onlinevergadering is beperkte interactie mogelijk via de chatfunctie. Gestelde vragen worden zo nodig buiten de vergadering
beantwoord. Het eerste aanspreekpunt voor vragen is een ledenraadslid uit de eigen regio.

3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken ingebracht ter bespreking in de vergadering.

4. Actuele zaken
Jan Raaijmakers stelt zich voor en geeft een toelichting op de stand van zaken in het afgelopen half jaar met betrekking tot de hengstenkeuringscommissie.
Naar aanleiding van de rapportage van Boet 516 waarin melding is gemaakt van Cornage is het bestuur in gesprek getreden met de
Ledenraad over de goedkeuring. Ook de positie van de hengstenkeuringscommissie is hierin meegenomen. Er hebben meerdere
vergaderingen met de Ledenraad plaatsgevonden, die meestal in besloten bijeenkomsten zijn gehouden. In juli werden door bestuur en
Ledenraad besluiten genomen over duidelijke kadering van Cornage in het hengstenkeuring regelement en de procedurebeschrijving
van het selectietraject met als doel om controversiële besluiten te voorkomen. Verschillen van inzicht binnen het bestuur leidde in
september tot aftreden van de bestuursvoorzitter Wiebe Wieling. In oktober is besloten tot toevoeging van drie Ledenraadsleden aan
het bestuur. Het betreft Anita van Kempen, Roelof Bos en Jan Raaijmakers. Zowel de oude als de nieuwe bestuursleden krijgen het
vertrouwen van de Ledenraad over voordracht van de hengstenkeuringscommissie voor het hengstenkeuringstraject 2020 – 2021.
Het bestuur heeft ervoor gekozen om Piet Bergsma, Harrie Draaijer en Frenk Jespers voor te dragen voor de hengstenkeuringscommissie
2020 – 2021. Belangrijkste overweging was: Een gefaseerde overdracht van ervaring in het keuringstraject.
Op 30 oktober is het bestuursvoorstel hengstenkeuringscommissie 2020 - 2021 toegelicht en toegezonden. Er was onvoldoende draagvlak bij de ledenraad voor benoeming. Geralt Pots en Sieneke Mekkes konden zich niet vinden in de nieuwe voordracht en zijn opgestapt. De huidige leden van de hengstenkeuringscommissie voelen zich verplicht het traject af te maken.
Een nieuwe commissie kan aantreden op 7 december. Het bestuur heeft de volgende prioriteiten: invulling van de hengstenkeuringscommissie en de bemensing van de jury, kaders scheppen waarbinnen de jury met vertrouwen kan werken en in de baan kunnen staan,
bouwen aan herstel van de relatie en samenwerking met de Ledenraad en het bestuur aanvullen naar 7 personen.
John Boot is door de Ledenraad gevraagd als afgevaardigde bij de online regiovergadering aanwezig te zijn. Hij geeft een verduidelijking van het instituut Ledenraad. Dit is het hoogste orgaan binnen de vereniging en is destijds in de plaats gekomen van de ALV. De
leden in de Ledenraad zijn door de regio’s gekozen en worden afgevaardigd namens de regio. De regio heeft in de huidige gouvernance
structuur geen formele lijn met de Fokverenigingen. Er zijn tien Nederlandse regio’s en drie buitenlandse regio’s, te weten Duitsland,
Noord Amerika/Canada en de overige buitenlanden. Ledenraadsleden stemmen zonder last maar wel rekening houdend met opvattingen in de regio. De ledenraadsleden brengen in de eerstvolgende regiovergadering verslag uit over hun bevindingen, ervaringen en
genomen besluiten en dat doet John Boot tijdens de online-vergadering.
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De Ledenraad heeft twee inhoudelijke documenten gestuurd. Het eerste document zijn overwegingen van de Ledenraad ten aanzien
van de hengstenkeuringscommissie en het bestuur. Maar ook zelfreflectie, leermomenten van de Ledenraad zelf. Het andere document
is een chronologische beschrijving van het proces en de tijdlijn. Er is in beide documenten een bepaalde mate van censuur toegepast. De
Ledenraad kan en mag geen informatie delen afkomstig uit besloten vergaderingen of wanneer het vertrouwelijke gesprekken of
documenten betreft. De Ledenraad neemt deze informatie wel mee in haar menings- en besluitvorming.
Dit geldt ook ten aanzien van het proces rond de goedkeuring van Boet 516. De Ledenraad is van mening dat het goedkeuren van Boet
516 in relatie tot de casus Siert 499 een ‘tweede gele kaart’ betekent. De Ledenraad heeft begrip voor de afwegingen zoals gemaakt
door de commissie maar vindt het toelaten van een (mogelijk) genetische afwijking in de populatie, zoals Cornage, reeds decennia
onwenselijk is. De Ledenraad is van mening dat de leden van de hengstenkeuringscommissie hierdoor niet voor herbenoeming in
aanmerking (kunnen) komen. En ook dat het binnen het bestuur lange tijd (dit betreft de oude samenstelling) ontbroken heeft aan
cohesie, taakverdeling, prioritering en daadkracht. Het is goed om duidelijk te maken dat er vanuit de Ledenraad geen directe lijn is met
de hengstenkeuringscommissie. Die is er uitsluitend met het bestuur.
Uit de chronologische verslaglegging kan opgemaakt worden dat de Ledenraad het bestuur de gelegenheid heeft gegeven ‘de handschoen op te pakken’ en daarmee de-escalerend op te treden. Daar waar er enige tijd geleden gezamenlijk gewerkt is aan de Cultuurkaart, wijzigen structuur en versterken kader is de verhouding bestuur/Ledenraad in zeer korte tijd beschadigd geraakt.
Uit verschillende berichtgeving op social media blijkt dat er bij een aantal leden onbegrip is over de communicatie naar de leden.
Communicatie is echter gedurende het gehele proces binnen de Ledenraad onderwerp van gesprek geweest. Naar aanleiding van enkele
initiatieven m.b.t. communicatie zijn er tussen bestuur en Ledenraad afspraken gemaakt, gezien het feit dat het hier indirect over
personen gaat en ter voorkoming van imagoschade van het KFPS.
Daarnaast is er door het annuleren van de regiovergadering in het voorjaar, door COVID-19, geen contact geweest met de in de regio
aanwezige leden.
John Boot wil in het bijzonder stilstaan bij de felheid en ongenuanceerde wijze waarop een aantal KFPS-leden zich geuit hebben naar
leden van de Ledenraad of de Ledenraad in het geheel. De Ledenraad is een vertegenwoordiging van en voor de leden van het KFPS en
vervult haar taak vanuit een groot verantwoordelijkheidsbesef.
Er zal in gezamenlijkheid lering getrokken moeten worden uit dit proces en worden gewerkt aan duidelijke randvoorwaarden waardoor
onderling vertrouwen kan groeien om de juiste maatregelen/stappen te zetten waardoor uiteindelijk de vereniging weer in haar kracht
komt, klaar voor de toekomst.
Harrie Draaijer wil uitdrukking geven aan het gevoel dat op dit moment bij de commissie overheerst. De grote verdeeldheid tussen de
geledingen van het stamboek gaat de commissie aan het hart. Een verdeeldheid die z’n oorsprong heeft in de goedkeuring van de
hengst Boet 516. Zowel over de commissie als de goedkeuring zijn meningen gevormd terwijl de commissie zelf nog niet de gelegenheid
had om hun keuzes toe te lichten. Een onderbouwing waar leden recht op hebben.
Het is niet de eerste keer dat een keuze van de commissie leidt tot discussie. De commissie werkt vanuit een taakopvatting met de
overtuiging dat hiermee de belangen en doelstellingen ten aanzien van het Friese paard, verwoord in het Fokdoel, gediend zijn. Voor de
commissie zijn de reglementen en het fokdoel leidend bij het maken van keuzes.
Hengstenselectie is soms erg moeilijk. Zeker ook in het geval van Boet 516. De beste hengst voor exterieur en verrichting, op basis van de
voorrijdagen die een licht afwijkend beeld heeft bij de controle op Cornage. De commissie liet zich adviseren door professor Sloet van de
Diergeneeskundige Faculteit over Cornage in het algemeen, over het beeld bij Boet 516, de consequenties voor de fokkerij en dierenwelzijn, in geval van goedkeuring. Deze toelichting is voor de commissie een belangrijke reden geweest om de hengst niet uit het onderzoek te verwijderen. De commissie heeft vastgesteld dat de wetenschappelijke onderbouwing over de mate waarin Cornage een
genetische basis heeft, niet bepaald eenduidig is. Het belangrijkste is bovendien, dat Cornage niet reglementair gekaderd is. Uit de
voorwaarden Centraal Onderzoek blijkt dat de uitslag van het Cornage onderzoek aanleiding kàn zijn om een hengst voor het vervolg
van het onderzoek uit te sluiten’.
Het is in het verleden meermalen voorgekomen dat onder verantwoordelijkheid van de huidige commissieleden hengsten met Cornage
zijn uitgesloten voor verdere deelname aan het Centraal Onderzoek. Het betrof hier hengsten met een ernstiger vorm van Cornage en/
of hengsten waarvoor het een optelsom was van andere tekortkomingen.
De jury betreurt de verdeeldheid die door de goedkeuring is ontstaan. Andere meningen over de goedkeuring respecteren zij. De jury is
van mening dat er een zorgvuldig, weloverwogen, reglementair besluit is genomen in het belang van de fokkerij van het Friese paard.
Daarnaast is het uiteindelijk de afweging van de fokkers zelf, om wel of niet gebruik te maken van deze hengst.
In de brief van de Ledenraad die deze week aan de leden is verstuurd wordt gesproken over ‘gele kaarten’ die zouden zijn gegeven. Dit
zou verwijzen naar een berisping die de jury zou hebben gekregen. Hiervan is echter geen enkele sprake, niet formeel en niet informeel.
De afgelopen maanden waren voor de jury niet gemakkelijk. De vele steunbetuigingen van leden hebben de betreffende mensen goed
gedaan en vormen mede de basis voor het besluit om het werk in het lopende traject af te maken. Dit ongeacht hoe bestuur en Ledenraad met de voordracht voor de jury voor het komende traject om zullen gaan.
De manier waarop werd aangegeven dat er een andere jury moet komen getuigt van weinig respect. Voor de toekomst hoopt de
commissie op meer respect voor de jury.
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Vragen:
Er is een advies van mevrouw Sloet geweest dat niet binnen de normale categorieën past, waarom is dat niet naar haar teruggegaan om
daar een nader advies over te hebben?
Detlef Elling antwoordt dat het bestuur op dat moment niet direct betrokken was en er achteraf van hoorde.
Wat is er gedaan met de wetenschappelijke kennis in dit traject?
Harrie Draaijer zegt dat er verschillende dingen zijn gedaan in die fase. Er was contact met mevrouw Sloet. Er is een second opinion
uitgevoerd. Het was niet bekend dat de categorie ‘net niet’ niet bestaat, er is bij fokkerijen gekeken naar hoe met Cornage werd
omgegaan. Omdat het zo’n kleine vorm van Cornage was is besloten met deze hengst door te gaan. Daar zijn voorwaarden aan gesteld.
De hengst moest goed presteren, niet te horen zijn en er moest niets van Cornage te merken zijn tijdens het onderzoek. Dat gaf reden
voor acceptatie van de hengst. Communicatie hierover had eerder gemoeten. Daar is excuses voor aangeboden.
Waarom is hengst Boet 516 een aantal dagen weggeweest uit het proces?
Harrie Draaijer vertelt dat in het kader van de second opinion het onderzoek op een maandag zou worden uitgevoerd en er geen
beïnvloeding van het Cornage-onderzoek zou kunnen zijn. Daarom is de hengst op donderdag alvast opgehaald en op maandag in
Utrecht onderzocht en daarna direct teruggebracht.
Voor de vereniging is het voor de toekomst een leermoment om daar beter mee om te gaan. Alles is reglementair verlopen.

5. Verslag vorige vergadering
a. Vaststellen verslag vorige (regio-) vergadering
De verslagen van de regiovergaderingen van najaar 2019 worden vastgesteld in de volgende regiovergaderingen.
b. Terugkoppeling verslag ledenraadsvergadering door een van de Ledenraadsleden uit de regio op 3 juli 2020 te Zwolle.
De terugkoppeling vindt niet plaats in de online regiovergadering.

6. Financiën
a. Impact analyse Covid-19
Peter Bazuijnen geeft een toelichting. Er is gekozen voor andere vormen voor keuringen en dat heeft
financiële invloed. Er is een scenario analyse gemaakt voor de komende jaren om financiële risico’s te
beoordelen. Dalingen, met als gevolg minder keuringen, is gebruikt als scenario om te kijken of de
Vereniging financieel weerbaar genoeg is om dat te doorstaan.
De verwachting is dat de reserves ruim voldoende zijn om een potentieel verlies scenario een aantal jaren vol te
houden.
b. Begroting 2021
Er is een verlies begroot. Door het missen van de hengstenkeuring loopt het stamboek inkomsten mis. Er wordt op een digitale manier
gekeurd. Om een goed evenement neer te zetten met promotie voor het Friese paard wordt geld uitgetrokken. Het komende jaar wordt
er geïnvesteerd.
c. Vaststellen contributie en tarieven 2021 en schrappen afdracht dekgeld
Verhoging met prijsindexcijfer is een jaarlijks terugkerend agendapunt.
Voorgesteld wordt de afdracht dekgeld af te schaffen en in 2022 toe te voegen aan de registratie van de veulens. Dat maakt voor het
stamboek geen groot verschil maar zal in 2021 een verlies in de boeken laten zien dat in 2022 weer wordt bijgeboekt.
Vragen:
Wie heeft deze impact analyse gedaan en op welke feiten is dat gestoeld?
De analyse is gedaan door kantoor KFPS en is doorgesproken met de financiële commissie. De feiten zijn gestoeld op het aantal dekkingen, keuringen en evenementen.
Zitten we qua dekkingen onder de norm van vijfduizend?
Het is niet zeker of dit een norm is. Het is wel een ambitie in de meerjarenplanning. Die is er voor het op niveau houden van ca. zestigduizend Friese paarden. Het is een streven om de populatie gezond en op niveau te houden. Op dit moment is de norm lager, mede
door corona. De conjunctuur heeft invloed op het aantal dekkingen en de prijsvorming en export is wat bemoeilijkt. Komend jaar wordt
geen groei verwacht.
Peiling voorstellen: steeds aantallen aangehouden op basis van wat er in beeld was.
A instemming impact analyse COVID-19
Eens 219, oneens 14 en blanco 54 stemmen
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B instemming begroting 2021
Eens 184, oneens 65 en blanco 38 stemmen
C instemming vaststellen contributie en tarieven 2021 en schrappen afdracht dekgeld
Eens 206, oneens 46 en 33 blanco stemmen
Naar aanleiding van het onderzoek naar vennootschapsplicht kan worden gezegd dat de gesprekken daarover nog niet zijn afgerond.
De inschatting dat er een fors financieel nadeel aanzit lijkt mee te vallen.

7. Jaarplan 2021
Roelof Bos introduceert zichzelf. De Planningsactiviteiten 2021 worden langsgelopen op stimuleren fokkerij, onderzoek naar trainingsbelasting in het centraal onderzoek, onderzoek levensduur en introductie van fokwaarden voor sport.
Een toelichting volgt op herintroductie hengstencompetitie, introductie Mijn KFPS-App en integratie Fokverenigingen en Regio, besluit
over het toevoegen van locatiekeuringen aan de jaarlijkse keuringskalender, rechtpositie buitenlandse leden, talentenplan jury.
De uitslag van een enquête is te verwachten over vormen van keuring. Een andere enquête wordt teruggekoppeld met resultaten over
aanpak en invloed op het jaarplan.
Vragen:
Wat is de stand van zaken op basis van selectie van genetische parameters?
Ids Hellinga vermoedt dat de vraag bedoeld is: Wanneer voor andere aandoeningen als Cornage genetische testen zijn te verwachten. Er
is onderzoek gedaan maar dat heeft niet geleid tot een DNA-test. Er is geen mutatie op het DNA gevonden. Gesproken wordt nu met
partijen die wellicht kunnen helpen om beter inzicht te krijgen.
Hebben we iets aan de sport in dezen als 80% in de wei staat, waarbij deze fokkers geen beschikking hebben over topdressuur of menners?
Roelof Bos legt uit dat het hier gaat over betrouwbaarheid van gegevens. Er zijn ontwikkelingen naar de toekomst om het aanbod uit te
breiden. Op basis van de huidige gegevens betreft het een klein deel van hele populatie.
Ids Hellinga vult aan: Fokwaarden zullen geschat worden voor hengsten. De mate van erfelijkheid van sportgegevens is lager dan
bijvoorbeeld uit de aanlegtesten. Er zijn veel gegevens nodig om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Het is belangrijk om te weten
hoe de nakomelingen het doen in de sport. Peter Bazuijnen vult aan dat er wordt gekeken naar embryotransplantaties en hoe de betere
merries ook in de sport actief kunnen blijven.
Fokwaarde voor sport: Waarom is de Fokkerijraad hierbij betrokken? Wie controleert de indexen?
Peter Bazuijnen n.a.v. vraag A: De Sportraad en Fokkerijraad zijn samengevoegd. Sport is een integraal onderdeel van het fokkerijbeleid.
Antwoord op vraag B: Ids Hellinga zegt dat data afkomstig zijn van CRV, daar worden de fokwaarden geschat. De verwachtingen
worden besproken en door de Fokkerijraad gecontroleerd.
Denktank - wie zijn dat?
Marijke Akkerman vertelt dat er vanuit Nederland verschillende leden in zitten, ook vanuit Jong KFPS. Ze hebben een enquête uitgezet.
De uitslag gaat naar het bestuur en dat wordt mede gebruikt om een marketingplan te maken. Peter Bazuijnen vraagt mogelijke
deelnemers om zich aan te melden.

8. Benoemingen
a. Ledenraadbenoemingen
Regio Zuid-Nederland, Limburg, Twente-Achterhoek, Noord- en Zuid Holland en regio It Fryske Hynder heeft verkiezingen.
Voor Zuid-Nederland; Aftredend en niet herkiesbaar J. Raaijmakers, Voordracht R. Flier. R. Flier wordt gekozen.
Limburg; Aftredend en herkiesbaar Mevr. M. Bekx-Boons, deze wordt herkozen.
Aftredend en niet herkiesbaar A. van Kempen- Elberse, Voordracht B. Sengers en H. Hurkmans. H. Hurkmans wordt gekozen.
Twente-Achterhoek; Aftredend en niet herkiesbaar H. Vloedgraven, Voordracht B. Nijhof. B. Nijhof wordt gekozen.
Noord- en Zuid-Holland; Aftredend en herkiesbaar Mevr. A. Glas. Mevr. A. Glas wordt herkozen.
Voor It Fryske Hynder; Aftredend en niet herkiesbaar R. Bos, voordracht F.M. Wolfswinkel. F.M. Wolfswinkel wordt gekozen.
Voordracht vanuit bestuur:
- Fokkerijraad: mevrouw S.E. Oosterbaan
- Hengsten(her)keuringsjury: er is nog geen voordracht. Daar wordt aan gewerkt.
- Verrichtingsjury: mevrouw C. Rave, mevrouw C.A. Larmoyeur en mevrouw K. van Duren Bodewes.
b. Voordrachten vanuit de vertrouwenscommissie
- Bestuur: M. Janssen. Aftredend is P. Bazuijnen.
- College van Appel: Herbenoembaar C. de Vrieze en W. de Vries.
- Vertrouwenscommissie: P. Tanck. Aftredend is mevrouw A. Glas.
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9. Herformulering FKPS-fokdoel
Bespreking van de herformulering FKPS-fokdoel vindt plaats in de voorjaarsvergadering.
Interactie en input uit verschillende invalshoeken is nodig.

10. Voorstel wijziging hengstenreglement
- Laten vervallen tweede bezichtiging
Anita van Kempen introduceert zichzelf en geeft een toelichting op de wijziging waarbij ze verwijst naar een link op de website voor
tekst die niet in de uitnodiging was opgenomen.
Bij eerdere keuringen was de eerste bezichtiging op straatje en kooi, bij de tweede opnieuw in de kooi. De toegevoegde waarde van de
tweede bezichtiging was niet duidelijk. Er is een betere invulling gezocht die als pilot in het voorjaar toegepast werd. Voor de eerste
bezichtiging is geen wijziging van toepassing. Bij de tweede wordt ‘aan de hand’ getoond. Er zijn ruim hengsten aangewezen voor de
voorrijdagen om een beter beeld te vormen voor de jury, voor aanwijzing voor het Centraal Onderzoek. Het lijkt een betere invulling om
de hengstenkeuring op deze manier in te vullen.
De pilot is afgelopen jaar goed bevallen. Implementeren geeft wijziging in het reglement.
Stemming over het voorstel van het laten vervallen van de 2e bezichtiging
Eens 155, oneens 65, blanco 50
Dit onderwerp komt terug op de agenda van 27 november 2020.
Invulling voor de hengstenkeuring 2021 zal worden bekeken op verdere optimalisering. Deze zal een nieuwe invulling krijgen omdat het
grotendeels op scherm gaat plaatsvinden.
- Kadering Cornage
Dit is een beladen onderwerp waar in alle geledingen aandacht aan is gegeven. Kadering is nodig. Hierover is een artikel in de Phryso
geplaatst en hierover is informatie op de website te vinden (Universiteit Dierenziekenhuis Utrecht). Om binnen het Friese paard niet
meer erfelijke aandoeningen binnen de populatie te krijgen en door art 19 toe te voegen in het hengstenkeuringsreglement kan
Cornage worden uitgesloten.
Het is in vier klassen onderverdeeld: Goed, acceptabel, net acceptabel, niet acceptabel.
Hengsten die in de laatste klassering vallen, die niet acceptabel zijn, kunnen niet deelnemen aan het centrale onderzoek en worden
uitgesloten voor inschrijving in het stamboekregister van dekhengsten.
De klassering goed, acceptabel en net acceptabel worden op basis van bepaalde criteria door de jury meegenomen voor de uiteindelijke
besluitvorming. Dat zal in de driehoek verder uitgewerkt worden.
Voor implementatie binnen het reglement zal een duidelijke stelling genomen worden en er zal over gestemd moeten worden.
Stemronde over de vraagstelling of kadering van Cornage zoals omschreven in art.19 de goedkeuring kan wegdragen:
Eens 170, oneens 59, blanco 49.

11. Voorstel wijziging Registratiereglement
- Implementatie ‘A-tjes’in regelgeving preferentschap hengsten zoals in de vergaderbijlage is getoond.
In de Ledenraadsvergadering van november 2019 is besloten dat er een ander stelsel voor de vaststelling moet komen.
Stemronde
Eens 128, oneens 42, blanco 98 .

Vraag
Wat is de foktechnische onderbouwing voor het aantal punten?
Ids Hellinga geeft aan dat het lastig is om ongelijk soortige elementen tegen elkaar af te wegen. De Fokkerijraad en twee mensen uit de
Sportraad hebben een discussie gehad. Daar kwam uit: Heroverweging voor gegevens voor nieuwe A-tjes systeem. Dit is als consensus
voorgesteld aan het bestuur, die dit heeft overgenomen. Het was een afweging van zaken.

12. Evaluatie keuringsseizoen 2020
Ids Hellinga geeft een toelichting. Het is een bijzonder keuringsseizoen geweest. Er stonden in het voorjaar al paarden in training, voor
COVID-19 aan de orde was. Het was een uitdaging om oplossingen te bedenken voor keuringen. Er is een locatiekeuring in het leven
geroepen alsook ABFP-testen, IBOP-testen zijn vervangen door twee weekse ABFP-testen en er zijn tal van veulenkeuringen georganiseerd. Hellinga spreekt zijn dank uit voor het jurycorps en de hulp vanuit de Fokverenigingen.
Keuringen werden gestreamd. Iedereen kon het digitaal volgen. Er is veel gebruik gemaakt van het digitaal meekijken.
De keuringsrubrieken worden bekeken op resultaten veulenprimeringen, primering driejarigen Nederland, verklaring hoger sterpercentage dit jaar, 4-6 jarige stermerries, 7 jarige en oudere stermerries, kroonmerries, modelmerries en herkeuringen.
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Vragen:
De kernvraag bij de uitkomsten van de enquête als er volgend jaar geen Corona heerst: Waar dan met 3-jarige merries naar toe te gaan?
De voorkeur van de leden gaat uit naar keuring tijdens locatiekeuringen. De jury, inspectie, bestuur, directie en bestuur Fokvereniging
bespreken de mogelijkheden. Publicatie volgt op de website.
Naar aanleiding van de evaluatie keuringsseizoen en aanwezigheid leden: De keuringen zijn vooral op keuringsstallen gebeurd. De
toegang werd bepaald door de overheid. Tijdens de lockdown was er geen publiek bij aanwezig. Na versoepeling van de coronamaatregelen kregen eigenaren toegang en werd er gestreamd. Als na de coronamaatregelen wel locatiekeuringen mogelijk zijn dan zullen er
wel openbare keuringen zijn, toegankelijk voor iedereen. Streamen was mooi maar duur.
Alle keuringen zijn gefilmd, wordt het materiaal nog gecheckt voor uniformering?
Het antwoord is ja maar de opnames zijn niet altijd gelijk en dan is het lastig om te beoordelen.
Waarom worden de laatste jaren slechts rond de ca 50% van de geboren paarden gekeurd?
Hellinga denkt dat het mogelijk door de voorselectie komt. In de enquête zijn vragen gesteld om keuringen aantrekkelijker te maken.
Doel: stimuleren om paarden naar een keuring te krijgen.
Zijn er meer juryleden nodig voor locatiekeuringen?
Peter Bazuijnen denkt dat in de toekomst spreiding in het keuringsseizoen mogelijk is waardoor mogelijk met minder juryleden kan
worden gewerkt. Dit wordt later besproken.
Individuele vragen worden niet in de vergadering beantwoord. Deze vragen kunnen aan het regiobestuur of aan het kantoor worden
gericht. Ook zullen ze met de antwoorden op de website worden geplaatst.

13. Rondvraag
Er komen veel vragen binnen over Boet 516. Er is onduidelijkheid over art. 15 van het reglement hengstenkeuring en waarom dat niet is
toegepast. (De hengst wordt naar huis gestuurd.)
Ids Hellinga licht toe dat bij een extern onderzoek, als de jury twijfelt over de waarneming of observatie die ze hebben gedaan en er
twijfel is om een paard toe te laten tot het verrichtingsonderzoek of de fokkerij. Soms is een advies gevraagd van de faculteit. Dat is een
mogelijkheid die de jury heeft.
In relatie tot Boet 516 ligt dat anders. De hengsten worden in de eerste week van het verrichtingsonderzoek onderzocht op Cornage
door een dierenarts. Bij Boet 516 werd een afwijkend beeld geconstateerd. Daarop heeft de jury besloten om het onderzoek te herhalen
bij de faculteit te Utrecht en ook om de commissie die daarvoor bij het KWPN actief is, naar die beelden te laten kijken.
Cornage is een bewegend iets en kan een momentopname zijn. Bij selectie wil de jury niet over 1 nacht ijs gaan maar een geboden kans
geven. In het geval van Boet 516 moet dat niet gezien worden in het kader van het art.15 keuringsreglement.
John Boot wordt gevraagd te reageren of er niet formeel of informeel een eerste of tweede gele kaart is gegeven.
Boot verklaard dat dit in relatie is tot de casus Siert. Dat was voor het aantreden van John binnen de Ledenraad. Het was een duidelijk
signaal dat dit nooit weer zo zou moeten zijn voor wat betreft de Ledenraad. Er is geen formele lijn met de hengstenkeuringsjury. In
feite is de opmerking aan het bestuur gericht voor uitvoering door de jury. Er wordt geen gele kaart gegeven aan de jury maar aan het
bestuur met betrekking tot de uitvoering en uitwerkingssfeer van de jury. Een tweede keer heeft dat weer plaatsgevonden. Als het
hoogste orgaan zoiets uitdeelt mag worden aangenomen dat dit besproken is. Met de heer Draaijer is dat nooit op die manier met hem
besproken.
• Had de Ledenraad de leden hier niet eerder over moeten informeren?
Dit was een leermoment voor de Ledenraad en voor het bestuur. Omdat het gaat om de invulling door personen is veel in beslotenheid
besproken. De voorzitter van de Ledenraadsvergadering maar ook waar John Boot voorzitter was, kan de voorzitter van de vergadering overgaan tot geheimhouding van hetgeen dat besproken is. Dat is een verregaande maatregel. Communicatie naar de achterban
en leden moet helder en transparant zijn en recht doen aan hetgeen besproken is.
• Is Boet 516 wel of niet binnen het reglement goedgekeurd?
Peter Bazuijnen zegt dat er geen enkele twijfel bestaat of de hengstenkeuringscommissie juist en binnen de reglementen gehandeld
heeft. Dat is getoetst. Bazuijnen is ervan overtuigd dat een correct besluit genomen is hoewel dat misschien niet het besluit is wat je
zou willen. Er zit discrepantie tussen hoe de Hengstenkeuringscommissie in het proces stappen gezet heeft en binnen de reglementen
besluiten heeft genomen en hoe de buitenwacht er tegenaan kijkt en andere zaken die daaromheen spelen zoals dierenwelzijn en
dergelijke. Dat is wat het bestuur het afgelopen driekwart jaar bezig heeft gehouden.
• Wat wordt de rol en bevoegdheid van de driehoek in het hengstenkeuringstraject?
Detlef Elling legt uit dat de procedure op papier is gesteld en is besproken. In 2020 zijn Wytske, Harrie en Detlef driemaal bijeengeweest voor bespreking van bijzonderheden en van wat niet eenduidig was.
• Er zijn drie nieuwe bestuursleden toegevoegd vanuit Ledenraad. Ze hebben het hele jaar achter de Ledenraad gestaan, is hun zienswijze veranderd, vanwaar de ommezwaai?
De doorlopen procedure is gevolgd. De vertrouwenscommissie heeft een selectie gedaan.
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• Verandert beeld als je van de Ledenraad naar het bestuur gaat?
Raaijmakers zegt dat als je daarmee geconfronteerd wordt, je de zaak van dichtbij gaat benaderen. Je komt dichter bij de materie. Dat
geeft verschil van inzicht. Er waren argumenten om te kijken naar het juiste moment om wijzigingen te doen in de Hengstenkeuringscommissie. Van belang was dat de kennis van de zittende leden geleidelijk kon worden overgedragen op de volgende inspecteurs.
Daarom is besloten om een jaar tussen nu en de overgang te bewerkstellingen. De Ledenraad heeft daar anders in beslist. Daarom
wordt nu gezocht naar een nieuwe Hengstenkeuringscommissie. De kennisoverdracht zal op een andere manier moeten plaatsvinden.
Anita van Kempen vult aan dat er is geprobeerd een stukje tijd te kopen om kwaliteit te waarborgen.
Roelof Bos voegt toe dat twee dingen moeten worden onderscheiden. Ook het standpunt vanuit de Ledenraad en puur gekeken naar
de goedkeuring. Daar is niets in gewijzigd. In het fokdoel staat dat er niet met erfelijke gebreken gefokt moet worden. Wat er is
ontstaan gedurende het langlopende proces en wat frustreert is een stukje communicatie tussen bestuur en Ledenraad en dat gaat
richting Hengstenkeuringsjury. Daar zou een consequentie aan moeten hangen. Dat ligt er maar er zou ook vertrouwen moeten zijn in
de toekomst. In dit traject was niet alleen de Hengstenkeuringsjury betrokken maar het raakte veel meer zaken. Toen de drie nieuwe
bestuursleden aantraden werd gekeken of dat de oplossing was. Er zijn op meerdere vlakken zaken niet goed gegaan. De oplossing moet
breder worden gezocht dan alleen de Hengstenkeuringsjury en in een gefaseerde overgang richting een nieuwe jury. Het is nog niet
duidelijk dat door het aantreden van nieuwe mensen de situatie beter zal zijn.
Samengevat: er zit spanning op de wens tot snelheid en de verantwoordelijkheid voor zorgvuldigheid die je als bestuurder en indirect
als opdrachtgever of werkgever hebt maar waar goede invulling aan gegeven moet worden. Er komen veel vragen binnen hoe het nu
verder gaat met het bestuur. Wanneer worden nieuwe bestuursleden gekozen en wie blijven zitten.
Het huidige bestuur blijft intact op Peter Bazuijnen na. Miel Janssen komt er na 27 november bij als penningmeester. Er wordt een
nieuw rooster van aftreden gemaakt.
Toegetreden bestuursleden vanuit de Ledenraad zullen gefaseerd weer uittreden in de komende anderhalf jaar. Er worden in het
voorjaar vacatures uitgezet om het bestuur weer aan te vullen en ook om een nieuwe voorzitter te werven. Er is een taakverdeling
gemaakt binnen dit bestuur waarbij Detlef Elling als langstzittende voorlopig de rol van voorzitter waarneemt. De samenwerking
binnen het bestuur is goed. Er wordt vooruitgang geboekt.
• Wie betaalt het Cornage-onderzoek en hoe gaat het verder met de voordracht voor de hengstenkeuringsjury?
Er wordt gewerkt aan een nieuwe voordracht. Voor wat betreft de kosten vertelt Ids Hellinga het volgende.
Wat betreft het Cornage onderzoek, de hengst is goedgekeurd. Er is een halfjaar gediscussieerd of dit besluit teruggedraaid zou
kunnen worden. Dat was niet mogelijk. Dan moet je monitoren wat er gebeurt. Nakomelingen worden beoordeeld op Cornage. Het
liefst op 3-jarige leeftijd maar beter is op 1-jarigen.
Wetenschappelijk onderzoek naar Cornage is beperkt. De eerste fase start in januari met dertig 1-jarigen. Bij voldoende variaties
worden volgend jaar de nakomelingen van Boet 516 ook beoordeeld. Vererving kan daardoor duidelijk worden.
De kosten zijn voor het stamboek. De kosten zullen naar inschatting binnen de tienduizend euro blijven.
Over het tweede deel is op dit moment niets over te vermelden.
• De voordracht voor de verrichtingsjury, hoe gaat die procedure verder in zijn werk?
Bij de samenstelling zal in de toekomst in aantallen rekeningen worden gehouden met de verschillende disciplines.

14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.30 uur. Hij benoemt 2020 als een bijzondere tijd met een bijzondere manier van vergaderen.
Hij is er zich bewust van dat niet alle vragen beantwoord zijn. Het bestuur heeft grote interesse en belangstelling voor vragen. Na de
vergadering zullen door middel van een vraag en antwoord opzet via de website van KFPS vragen beantwoordt worden. Voor voorstellen, ideeën en vragen adviseert hij een Ledenraadslid te benaderen. Hij bedankt eenieder voor zijn/haar bijdrage in deze setting. Online
vergaderen kan vaker voorkomen maar Bazuijnen wenst elkaar fysiek te kunnen zien. Hij bedankt de leden voor het vertrouwen dat
leidde tot zijn 8-jarige bestuursfunctie en zegt KFPS een fantastisch geheel te vinden, met ups en downs.
Hij geeft de leden mee om het paard scherp te beoordelen en mild te zijn voor personen. Praat met elkaar en niet over elkaar. Daarmee
sluit hij zijn laatste vergadering als bestuurslid af en zal hij het stokje na 27 november 2020 overdragen.

Verslag Ledenraadsvergadering KFPS op vrijdag 27 november 2020 te
Zwolle
Aanwezig				
Ledenraad: 32 ledenraadsleden waarvan 8 via Teams
(Gerben Steenbeek, Ted vanderKooi, Will Bron, Ana Maria de Jager, Nadeen Davis, Anders Hendriksen, Frerich Frerichs en Elaine de Boer)
Bestuur: Peter Bazuijnen, Detlef Elling, Roelof Bos, Anita van Kempen en Jan Raaijmakers
Stamboekkantoor: Ids Hellinga, Marijke Akkerman, Nynke Bakker, Wytske Schuth
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Notulist: Petra van Hoorn (Hét Notulistenteam)

1. Opening
Peter Bazuijnen opent de vergadering om 19.00 uur en heet de aanwezigen en de leden die via Teams meeluisteren van harte welkom.
Hij heet speciaal zijn beoogd opvolger Miel Janssen en de nieuwe Ledenraadsleden mevrouw Haverschmidt en de heren Hurkmans,
Nijhof, Wolfswinkel en Flier welkom. De heren Vloedgraven en Frerichs nemen vanavond afscheid van de Ledenraad. Hij feliciteert
mevrouw Bekx en mevrouw Glas met hun herbenoeming. Ten slotte meldt hij dat bericht van verhindering is ontvangen van Hans-Jurgen
Bothmer.

2. Mededelingen
Peter Bazuijnen geeft aan dat lang niet alles wat er het afgelopen halfjaar is gebeurd de schoonheidsprijs verdient, maar dat daar nu
een streep onder wordt gezet. Er moet lering worden getrokken uit wat er is misgegaan, zodat het KFPS er sterker uitkomt. Hij roept
iedereen op hier een actieve bijdrage aan te leveren.
Peter geeft aan dat agendapunt 8, Benoemingen direct na de Ingekomen stukken wordt behandeld. Dit omdat de nieuwe bestuursleden
benoemd moeten zijn voordat er verdere beslissingen in de vergadering genomen worden.

3. Ingekomen stukken
Mail van Nynke Bakker over de Integriteitscommissie
Ids Hellinga licht de toegestuurde notitie en het conceptreglement Integriteitcommissie toe. In Ledenraadsvergadering van 22 november 2019 is de Integriteitscommissie als orgaan in de reglementen opgenomen. Deze commissie heeft drie taken:
• Advisering bij benoemingen overeenkomstig artikel 31 van de statuten en artikel 121 van het Huishoudelijk Reglement;
• Het beoordelen van integriteitskwesties waar het Ledenraadsleden betreft op grond van de nieuwe gedragscode die in de Leden
raadsvergadering van 22 november 2019 is bekrachtigd;
• Advisering bij integriteitskwesties wat betreft alle andere functionarissen van het Stamboek.
In de Ledenraadsvergadering van 3 juli 2020 zijn drie leden en een plaatsvervangend lid in de Integriteitscommissie benoemd, en de
commissie is voortvarend van start gegaan. Door een amendement van de Ledenraad werd het mogelijk dat leden rechtstreeks een
integriteitszaak bij de Integriteitscommissie aanhangig kunnen maken en dat blijkt de nodige reglementering met zich mee te brengen.
Er moet een procedure komen voor hoe een zaak bij de Integriteitscommissie aanhangig wordt gemaakt (een procesgang), mogelijkheden voor verweer en ordemaatregelen zijn. De Integriteitscommissie stelt daarom voor om daarover een apart artikel in het Stamboekreglement op te nemen. De commissie vraagt of de Ledenraad zich in het conceptreglement kan vinden en of de commissie al aan het
werk kan als er zich zaken aandienen. In november 2019 is besloten dat de adviezen van de Integriteitscommissie bindend zijn, maar de
commissie ziet zelf liever dat het een zwaarwegend advies is aan het verantwoordelijke orgaan, omdat er al genoeg geledingen binnen
het Stamboek zijn die ordemaatregelen kunnen opleggen.
Peter Bazuijnen hoort geen opmerkingen over het voorgaande en hij concludeert hieruit dat de Ledenraad de ingeslagen weg steunt.
Eventuele reglementswijzigingen komen in 2021 op de agenda van de voorjaarsvergadering.
Brief van de heer Okkema
Peter Bazuijnen stelt voor deze brief ter kennisgeving aan te nemen. Hij onderstreept wel het economisch belang van de industrie die
achter de KFPS zit.
Notitie van de heren Pelleboer, Tuinman en Willemsma
Peter Bazuijnen bespreekt een aantal kernpunten uit deze notitie.
1. Autonomie van de jury
Het bestuur onderschrijft dat er geen twijfel mag zijn over de autonomie van de jury, maar dat gaat wel om autonomie in de baan. In
bredere zin heeft ook de hengstenkeuringsjury te maken met anderen in de organisatie.
2. Goedkeuring Boet 516
In de notitie staat dat het niet aan de Ledenraad is om over Boet 516 te besluiten. Door zijn afkeuring uit te spreken, begeeft de
Ledenraad zich mogelijk in een grijs gebied, maar het is wel logisch dat een goedkeuring als deze bijdraagt aan de opvatting van de
Ledenraad over het functioneren van de jury. Het is wel de bevoegdheid van de Ledenraad om de reglementen aan te scherpen.
3. Benoeming bestuursleden uit de Ledenraad
In de notitie staat dat een bestuurslid in een vergadering benoemd dient te worden, dat er een wachttijd van een jaar moet zijn tussen
de twee functies en dat er een toetsing moet zijn op het wel of niet hebben van een hoofdberoep in de Paardenhouderij van mevrouw
Van Kempen. Vandaag worden de tijdelijke benoemingen van mevrouw Van Kempen en de heren Bos en Raaijmakers bekrachtigd
conform artikel 27.6 waarin staat dat de Ledenraad bij te weinig bestuursleden tijdelijke bestuursleden kan benoemen. Spreker herkent
het niet dat bestuursleden zich in diverse vergaderingen als Ledenraadslid in plaats van als bestuurslid zouden hebben opgesteld.
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4. De driehoek
De driehoek zou een inbreuk kunnen zijn op de autonomie van de jury. Het bestuur ziet de driehoek niet als een inbreuk op de autonomie van de jury, maar wel als een verbetering van de monitoring van het proces en de communicatie.
5. Zelfcorrigerend vermogen van de Ledenraad
Het bestuur ziet toe op het managementteam, de Ledenraad op het bestuur, maar het toezicht op de Ledenraad is niet geregeld. Voor
het laatste kan worden gedacht aan een jaarlijkse zelfevaluatie van de Ledenraad, een entree-opleiding voor nieuwe Ledenraadsleden,
een profielschets of het gelijkschakelen van regio's en fokverenigingen. Verder zouden de Structuurcommissie en de Cultuurcommissie
hierin een rol kunnen spelen.
Sjoerd Ruiter vraagt hoe de heren Pelleboer, Tuinman en Willemsma aan deze informatie komen en wat de status van deze notitie is.
Peter Bazuijnen weet niet hoe ze aan hun informatie komen. Het zijn betrokken leden die hun mening mogen uiten.
Sjoerd Ruiter zegt dat de informatie uit een besloten Ledenraadsvergadering komt en dat het stuk geen status heeft.
John Boot lijkt het verstandig het proces nog eens goed door te nemen om er lering uit te kunnen trekken. Hij rekent het zich als
Ledenraadslid aan mocht er wat af te dingen zijn op de rolzuiverheid van de Ledenraad en hij ziet de opmerkingen in de notitie van de
heer Tuinman en consorten feitelijk als een cadeautje omdat hieruit iets kan worden gedestilleerd waarmee de Ledenraad verder kan. Er
kan ook aan een escalatiemodel worden gedacht. Tevens vraagt hij het bestuur na te denken over de mogelijkheid dat de Ledenraad
zich kan wenden tot juridische of notariële ondersteuning als het proces daar om vraagt omdat het proces conform de statuten en
reglementen moet lopen.
Hennie Vloedgraven vindt dat de heer Tuinman zijn boekje te buiten gaat omdat informatie uit een besloten vergadering is gebruikt, hij
vindt dat dit niet kan en wil er daarom geen aandacht aan schenken. Hij is het ook niet met de heer Tuinman eens dat er bij de goedkeuring van Boet 516 geen grote fouten zijn gemaakt.

8. Benoemingen nieuwe bestuursleden
Peter Bazuijnen stelt een kiescommissie in voor de stemming over de benoeming van de drie nieuwe bestuursleden. Die bestaat uit Janet
van der Ark, Gerard Lokhorst en Tjitze Bouma. Peter schorst de vergadering ten behoeve van de stemming.
Schorsing
Peter Bazuijnen heropent de vergadering en maakt de uitslag van de stemmingen bekend.
Anita van Kempen wordt benoemd als bestuurslid.
Roelof Bos wordt benoemd als bestuurslid.
Jan Raaijmakers wordt benoemd als bestuurslid.
Deze benoemingen zijn inclusief dispensatie van de eis dat er een jaar tussen de ene en de andere functie moet zitten.
- Fokkerijraad
Aftredend zijn A.P. Both, W. de Boer, W. Haijtema
Voorgedragen wordt mevrouw. S.E. Oosterbaan van Peski
- Vertrouwenscommissie
Voorgedragen wordt P. Tanck.
- Hengstenkeuringsjury
Peter Bazuijnen leest een eerder aan de Ledenraad toegezonden toelichting op de voordracht voor. Het bestuur heeft voor 1 november 2020 een voordracht gedaan, maar de Ledenraad gaf aan dat er onvoldoende draagvlak voor deze voordracht was en dat had tot
gevolg dat er bestuursleden zijn vertrokken. De overgebleven bestuursleden hebben geconcludeerd dat het wegens het ontbreken van
breed draagvlak niet mogelijk is om aan de voordracht vast te houden. Deze wordt daarom ingetrokken en vervangen door de voordracht van Corrie Terpstra en Piet Bergsma. Zij hebben het volste vertrouwen van het bestuur en hiermee is ook voldaan aan de statutaire verplichting om minimaal twee inspecteurs in de Hengstenkeuringscommissie te benoemen. De Hengstenkeuringscommissie wordt
zo spoedig mogelijk aangevuld met een derde jurylid waarbij wordt gezocht naar iemand met een achtergrond in de sport.
Detlef Elling heeft met vier inspecteurs gesproken en de toezegging gekregen dat zij volgende week met voorwaarden komen omdat ze
na alles wat er is gebeurd bang zijn dat ze ook weggestuurd worden.
- Verrichtingssjury
Voorgedragen worden mevrouw. C. Rave, mevrouw C.A. Larmoyeur, mevrouw K. van Duren Bodewes.
Gerard Lokhorst vraagt of mennen en tuigen wel goed in de verrichtingsjury is geborgd.
Peter Bazuijnen geeft aan dat het bestuur gaat kijken hoe deze jury kan worden aangevuld met iemand uit deze groep. Er is nog een
aantal andere mensen actief binnen de verrichtingsjury, Esther Reen is opgeleid en gekwalificeerd om naar tuigen te kijken, Herman
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Smit neemt het mennen voor zijn rekening.
Janet van der Ark vindt dit wat te vrijblijvend en als dit niet duidelijk is, gaat ze niet akkoord met deze verrichtingsjury.
- Bestuur
Aftredend is P. Bazuijnen
Voorgedragen wordt M. Janssen
- College van appel
Aftredend en herbenoembaar zijn C. de Vrieze en W. de Vries
Aise Bouma merkt op dat het hier gaat om herbenoemingen die eigenlijk in de voorjaarsvergadering van 2020 hadden moeten worden
gedaan en dat deze benoemingen daarom in principe voor 3,5 jaar zijn.
- Hengstenherkeuringsjury
Voorgedragen worden mevrouw S. Zwaga en J. Hellinx
Peter Bazuijnen stelt een stemcommissie in bestaande uit Janet van der Ark, Gerard Lokhorst en Tjitse Bouma en hij schorst de vergadering.
Schorsing
Peter Bazuijnen heropent de vergadering en maakt de uitslag van de stemmingen bekend.
- Hengstenkeuringsjury
Piet Bergsma wordt benoemd.
Corrie Terpstra wordt benoemd.
Peter Bazuijnen roept op deze juryleden ook naar buiten toe te steunen omdat zij voelen dat er veel is gebeurd.
- Bestuur
M. Janssen wordt benoemd.
- College van Appèl
C. de Vrieze wordt herbenoemd.
W. de Vries wordt herbenoemd.
- Vertrouwenscommissie
P. Tanck wordt benoemd.
- Fokkerijraad
Mevrouw. S.E. Oosterbaan van Peski wordt benoemd.
- Verrichtingsjury
Mevrouw C. Rave wordt benoemd.
Mevrouw C.A. Larmoyeur wordt benoemd.
Mevrouw K. van Duren Bodewes wordt benoemd.
- Hengstenherkeuringsjury
Mevrouw S. Zwaga wordt benoemd.
J. Hellinx wordt benoemd.
Peter Bazuijnen geeft het woord aan de nieuwe Ledenraadleden en het nieuwe bestuurslid om zich kort voor te stellen.
Janneke Haverschmidt is geboren en getogen in Drachten en woont sinds zes jaar in Duitsland. Ze zit in het bestuur van regio Oost.
Richard Flier komt uit Mijnsheerenland en hij heeft samen met zijn vrouw een handelsstal en een fokkerij. Hij vertegenwoordigt
Zuid-Nederland.
Miel Janssen komt uit Waskemeer, hij is registeraccountant en heeft twee paarden, een Tinker en een Fries.
Hans Hurkmans komt uit Milheeze en hij vertegenwoordigt de regio Limburg. Hij is in het dagelijks leven bezig met moderne voortplantingstechnieken zoals embryotransplantatie en ICSI.
Ferry Wolfswinkel is huisarts op Vlieland. Hij fokt met vier merries en hij vertegenwoordigt de regio It Fryske Hynder.
Ben Nijhof werkt in het dagelijks leven met meubels en hij vertegenwoordigt de regio Het Friesche Paard Twente Achterhoek. Hij wil
een positieve bijdrage leveren aan de fokkerij.

4 Actuele zaken
Jan Raaijmakers merkt op dat er na het verschijnen van de rapportage over Boet 516 onenigheid tussen het bestuur en de Ledenraad was. Na diverse gesprekken en een zorgvuldige afweging staat het bestuur nog steeds achter de aanvulling vanuit de Ledenraad en hij is blij dat de Ledenraad en het bestuur nu met één gezicht naar buiten treden. Het is gelukt een Hengstenkeuringscommissie te benoemen, nu moeten de kaders worden geschapen waarbinnen zij kunnen functioneren en hij gaat ervan uit dat zij de
steun van de Ledenraad krijgen. Het bestuur zal er alles aan doen om de relatie met de Ledenraad op het oude niveau terug te
brengen waarbij iedereen op zijn eigen plek en vanuit zijn eigen positie opereert. Hij is blij dat Detlef Elling in het bestuur blijft en
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hij hoopt het bestuur snel te kunnen aanvullen met een nieuwe voorzitter.
John Boot feliciteert de nieuw toegetreden bestuursleden met hun benoeming. De afgelopen dagen stond in krantenberichten
onder andere 'wie is de sterkste, wie trekt er aan de leidsels binnen de vereniging?', maar het zo platslaan doet geen recht aan het
proces dat het bestuur, de Ledenraad en de Hengstenkeuringscommissie de afgelopen tijd hebben gevolgd. Dat unaniem voor de
nieuwe leden van de Hengstenkeuringscommissie is gekozen, geeft het vertrouwen weer voor Piet Bergsma en Corrie Terpstra. Het
geeft het draagvlak van de Ledenraad aan, maar een stem voor hen is eigenlijk ook een stem tegen mensen die zich lang voor de
vereniging hebben ingezet. Hij hecht er daarom aan dat, als de tijd verstreken is en men dit terugleest, duidelijk is dat er binnen
de Ledenraad heel veel waardering is voor wat deze mensen de afgelopen jaren binnen de HKC en de vereniging hebben betekend. Het zou niet op zijn plaats zijn om daar vanaf deze plek zomaar aan voorbij te gaan. Tijdens de onlangs gehouden online
regiovergadering was het ‘verhaal’ van de Ledenraad een klinisch verhaal, maar tegenover hem zat een oprecht geëmotioneerde
inspecteur die was geraakt door wat de Ledenraad ‘hen’ heeft aangedaan. Het is erg moeilijk om daar op gepaste wijze een
antwoord te geven en hij hecht eraan aan te geven dat iedereen de worsteling tussen emotie en ratio gevoeld heeft bij het maken
van de afwegingen.
Tjitze Bouma onderstreept de woorden van de voorgaande sprekers, maar hij wil ook een stap voorwaarts zetten. Er is ook gesproken over een integrale aanpak om de hele organisatie klaar te maken voor de toekomst. Hij wil dit bij het bestuur neerleggen, een
mogelijkheid is om een externe te betrekken of vanuit de Structuurcommissie een plan te maken.
Peter Bazuijnen zegt dat dit zeker op het programma staat; enerzijds lering trekken uit de afgelopen drie kwart jaar, maar ook een
goede analyse maken van de omgeving en de organisatie en hoe hier beter uit kan worden gekomen. Het bestuur moet hierin het
voortouw nemen, maar hij vraagt wel even de tijd omdat de nieuwe bestuursleden elkaar moeten leren kennen. Als de bestuursleden elkaars sterke punten kennen, kunnen ze samen een blik ontwikkelen op wat het bestuur wil realiseren. Ergens de komende
weken gaat het bestuur daar in een heisessie tijd aan besteden.

5a. Vaststellen verslag
Het verslag van de besloten Ledenraadsvergadering van 3 oktober 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Tjitse Bouma vraagt naar aanleiding van de eerste rondvraag op pagina 16 of bij de Hengsteninformatie de fokwaarden voor exterieur
en sportaanleg, stap en draf, weer uit elkaar getrokken kunnen worden.
Ids Hellinga geeft aan dat zowel de samengestelde fokwaarde als de afzonderlijke fokwaarden in de Hengsteninformatie worden
gepubliceerd.

5b. Benoemen notulencommissie (t.b.v. ledenraad)
Mirella van Leeuwen en Anouk Glas treden toe tot de notulencommissie om mee te kijken met de verslaglegging van de Ledenraadsvergadering.

6. Financiën
a. Impact analyse COVID-19 (ter informatie)
Peter Bazuijnen merkt op dat corona invloed heeft op de mogelijkheid van het organiseren van evenementen en keuringen en naar
verwachting ook op het aantal leden en het aantal dekkingen. Als dit scenario zich voltrekt is er in 2022-2023 een verlies van ongeveer
€ 125.000,00. Dat is jammer maar niet onoverkomelijk omdat de vereniging financieel gezond is.

b. Begroting 2021
Er wordt in 2021 niet naar de kosten gekeken, maar flink geïnvesteerd in een digitale Hengstenkeuring, daar komen geen inkomsten uit
en daarom wordt een verlies van € 200.000,00 begroot. Als het bovengenoemde zwarte scenario in 2022 werkelijkheid wordt, is er
ervaring met evenementen in coronatijd en kan eventueel iets aan de kosten worden gedaan. Dan kunnen ook de kosten van het
doorlichten en versterken van de organisatie worden meegenomen.
Tjitze Bouma ziet COVID-19 ook als een kans voor de paardenwereld omdat makke brave paarden momenteel niet aan te slepen zijn. De
KFPS moet uitstralen dat dit een geweldige kans is, met name wat betreft het aantal dekkingen.
Paul Tanck vraagt waarom de personeelskosten zijn gestegen.
Peter Bazuijnen geeft aan dat in de acht jaar dat hij in het bestuur zit het aantal personeelsleden is gedaald van ongeveer 17 fte naar
ongeveer 10 fte nu. De kostenstijgingen zijn het gevolg van werkgeverslasten, pensioenkosten, de cao en de manager Keuringen en
Opleiding die erbij is gekomen. De kosten die in 2020 zijn gemaakt zijn slecht vergelijkbaar met die in andere jaren omdat er bij
locatiekeuringen een andere inzet van mensen is en er minder reiskosten zijn. In 2019 lag de realisatie op maar € 400,00 van de begroting, maar dat lukt in 2021 zeker niet omdat er meer onzekerheid is.

6c. Vaststellen contributie en tarieven 2021
Peter Bazuijnen geeft aan dat het prijsindexcijfer wordt gevolgd.
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6d. Afschaffen afdracht dekgeld
Peter Bazuijnen geeft aan dat afdracht dekgeld inwisselen voor het betalen voor veulenregistratie voor de KFPS financieel uiteindelijk
geen verschil maakt, maar dat er hierdoor in 2021 wel € 160.000,00 minder omzet is.
Gerard Lokhorst merkt op dat hij nog het enige lid van de Financiële Commissie is omdat de twee andere leden nu in het bestuur zitten
en hij roept de Vertrouwenscommissie op om zo snel mogelijk met twee nieuwe leden voor de Financiële Commissie te komen. Met
COVID-19 is begroten moeilijk, maar naar de toekomst toe moet wel worden geprobeerd bezuinigingen door te voeren, waarbij de
service aan de leden wel optimaal blijft. Hij bedankt Peter Bazuijnen voor alles wat hij voor het stamboek heeft gedaan en wenst hem
alle goeds voor de toekomst. De Financiële Commissie adviseert de voorliggende begroting goed te keuren
John Boot merkt op dat opname van het afschaffen van het afdracht dekgeld in 2021 in de begroting leidt tot een begroot tekort van
€ 364.000,00.
Peter Bazuijnen zegt dat dit klopt.
De begroting 2021 wordt unaniem aangenomen.
De contributie en de tarieven worden vastgesteld met 3 stemmen tegen.
Het voorstel over de afschaffing van afdracht dekgeld wordt aangenomen met 2 stemmen tegen.
Peter Bazuijnen meldt dat de KFPS in 2020 een fiscale screening heeft laten doen om te laten beoordelen of de vereniging vennootschapsbelastingplichtig is. In eerste aanleg was de Belastingdienst van oordeel dat dit zo is en daar is verweer tegen gevoerd. Daarop is
nog geen eindoordeel, maar als de vereniging wel vennootschapsbelastingplichtig is, is de materialiteit beperkt. Als dit niet het geval is,
blijft alles bij het oude.

7. Jaarplan 2021
Roelof Bos noemt een aantal speerpunten uit het jaarplan:
• De denktank is actief met nieuwe ideeën om de fokkerij te stimuleren met het oog op het halen van 4500 geboortes;
• De werkgroepen Structuur, Cultuur en Kader zijn in 2020 ondergesneeuwd en deze worden weer opgepakt. De werkgroep Structuur
gaat de organisatie doorlichten, maar kijkt ook naar de structuur van de fokverenigingen en de regio's. De werkgroep Cultuur houdt
zich bezig met hoe met elkaar wordt omgegaan aan de hand van de twee jaar geleden opgestelde cultuurkaart. Wat betreft het kader
is er een notitie over de professionalisering van het kader en de inrichting van de keuringen, dit wordt binnenkort in samenwerking
met de Ledenraad verder uitgewerkt. In het kader daarvan is onlangs met de fokvereniging gesproken om te kijken wat daar leeft en
hoe zij de locatiekeuringen in combinatie met de fokdagen zien.
• De actualisatie van het fokdoel is vooruitgeschoven omdat dit bij voorkeur fysiek behandeld moet worden in de regiovergaderingen.
Tjitze Bouma wil proberen om in 2021 het aantal dekkingen ten opzichte van 2020 te verhogen met 250. Verder is er veel behoefte aan
informatie over fokkerij en alles wat met het Friese paard te maken heeft. Hij wil daarvoor in iedere regio twee bijeenkomsten op het
gebied van onder andere fokkerijkennis, Hengstenkeuring en beoordeling houden, het stamboekkantoor kan dit faciliteren. Hiermee
wordt recht gedaan aan de behoefte aan informatie en het stimuleert het aantal dekkingen.
Paul Tanck denkt dat het nooit lukt om het aantal dekkingen met 250 te verhogen.
Jan Raaijmakers meldt dat er in 2019 in totaal 4661 geregistreerde dekkingen waren en dat dit er tot 20 november 2020 4111 waren.
Hennie Vloedgraven vraagt om een samenvatting van de stand van zaken van het integreren van de fokvereniging in de regio. Verder
vindt hij dat er relatief weinig buitenlandse Ledenraadsleden zijn. Het valt hem op dat er steeds opmerkingen worden gemaakt over
blanco keuren en hij stelt voor een pilot te houden om hier iets aan te doen. Ten slotte wil hij in het jaarplan opnemen dat er naar
buiten toe meer concreet vorm wordt gegeven aan de bestrijding van uiterlijke gebreken.
Peter Bazuijnen zegt dat de KFPS ongeveer 10.000 leden heeft waarvan de helft uit het buitenland komt. De Structuurcommissie moet
daarom kijken naar de vertegenwoordiging van de buitenlandse leden in de Ledenraad.
Roelof Bos geeft aan dat het bestuur gaat kijken hoe er informatiebijeenkomsten kunnen worden georganiseerd om de leden te
informeren en hen op die manier te motiveren. Er wordt ook gekeken naar het integreren van de fokvereniging in de regio. De bestrijding van uiterlijke gebreken wordt meegenomen in de discussies over het fokdoel, maar hij is het ermee eens dat dit meer aandacht
krijgt als het expliciet in het jaarplan wordt opgenomen.
Ids Hellinga geeft aan dat de fokkerijraad met de inspectie over het blanco keuren heeft gesproken en dat de conclusie is dat, als blanco
wordt gekeurd, de paarden die bij het nakomelingenonderzoek zijn gezien in de eigen harde schijf worden meegenomen. In de praktijk
is blanco keuren lastig omdat de startlijsten op de website worden gepubliceerd. De erfelijke gebreken staan wel in het jaarplan van de
Fokkerijraad, daarin staat onder andere dat het onderzoek naar slokdarmverwijding met de universiteit van Kentucky wordt opgepakt.

9. Herformulering KFPS-fokdoel
Dit agendapunt wordt in een volgende vergadering besproken.
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10. Voorstel wijziging Hengstenkeuringsreglement
Laten vervallen tweede bezichtiging
Anita van Kempen licht het voorstel toe. De eerste en de tweede bezichtiging zijn vrijwel identiek en in 2019 was er een pilot met een
tweede bezichtiging aan de hand, waarbij er voor de voorrijdagen ruim werd aangewezen. Het doel is dat in de eerste bezichtiging
wordt gekeken naar het onbelast bewegen en in de tweede bezichtiging ook naar het belast bewegen. Dat kan een goede beoordeling
geven van in hoeverre een paard een gebruikspaard is. Vanuit die situatie worden hengsten voor het centraal onderzoek aangewezen.
Janet van der Ark vraagt waarom "Wordt daar het vermoeden van de jury bevestigd, dan wordt dat de hengst als afgekeurd c.q. niet
aangewezen voor het Centraal Onderzoek beschouwd" niet meer in artikel 15 van het hengstenkeuringsreglement staat.
Ids Hellinga zegt dat artikel 15 nu over de hengstenkeuring en niet over het verrichtingsonderzoek gaat en hij stelt voor om de oorspronkelijke tekst van artikel 15 te handhaven en daaraan het centraal onderzoek toe te voegen. Dan is er geen discussie meer over of
iets wel of niet onder artikel 15 valt.
Janet van der Ark concludeert dat "gedurende het selectietraject" aan artikel 15 wordt toegevoegd en dat "Wordt daar het vermoeden
van de jury bevestigd, dan wordt de hengst als afgekeurd c.q. niet aangewezen voor het Centraal Onderzoek beschouwd" erin blijft staan.
Ids Hellinga zegt dat de oude tekst van artikel 15 inderdaad wordt gehandhaafd. De wijziging van het reglement heeft alleen betrekking op het laten vervallen van de tweede bezichtiging en niet op artikel 15. Er wordt nu gestemd over de gewijzigde tekst, waarbij
artikel 15 blijft zoals het was.
Gerarda van Harten vraagt of ook over longeren is gesproken.
Ids Hellinga zegt dat het de bedoeling is om meer rechtstreeks op het fokdoel te selecteren en minder gebruik te maken van voorspellende zaken zoals bewegen aan de hand en bewegen in de kooi. Ook longeren is een voorspeller en hij wil niet een voorspelling door
een andere voorspelling vervangen, maar de hengst onder het zadel laten zien. Er kunnen geen 300 hengsten onder het zadel worden
getoond en daarom moet er wel een voorselectie zijn die meer op correctheid is gericht.
Gerarda van Harten zegt dat de kosten voor de eigenaar wel stijgen als een paard tot de voorrijdagen in training moet blijven in plaats
van dat er tijdens de tweede bezichtiging al wordt geselecteerd.
Ids Hellinga geeft aan dat de training tot de voorrijdagen gemakkelijk wordt terugverdiend als een hengst wordt verkocht. Eigenaren
moeten zelf ook meer selecteren, als zij zelf denken dat een hengst niet wordt goedgekeurd, is het misschien verstandig om te stoppen.
Tijdens de voorrijdagen was al te zien dat de kwaliteit van de hengsten onder het zadel minder was dan voorgaande jaren. Een van de
redenen daarvoor is dat de nakomelingen van de vaderdieren die in 2019 de meeste hengsten bij de eerste bezichtiging hadden in de
ABFP-testen onder het gemiddelde hebben gepresteerd en het is aannemelijk dat die nakomelingen het ook in het centraal onderzoek
minder goed doen. Er wordt geprobeerd meer richting het sportdoel te selecteren, maar het aantal nakomelingen per hengst in de sport
is te laag om tot een betrouwbare fokwaarde te komen.
Het voorstel om de tweede bezichtiging te laten vervallen is unaniem aangenomen.
- Kadering cornage
Anita van Kempen geeft aan dat in artikel 19 categorie 4 wordt uitgesloten voor deelname aan het Centraal Onderzoek en dat de
andere klassen worden meegenomen in de uiteindelijke totale besluitvorming. Deze tekst wordt ook opgenomen in de voorwaarden
voor deelname aan het Centraal Onderzoek en het Verkort Onderzoek.
Het voorstel over de kadering cornage is unaniem aangenomen.

11. Voorstel wijziging Registratiereglement
Implementatie A'tjes in regelgeving preferentschap hengsten
Anita van Kempen geeft aan dat in november 2019 is besloten dat er een ander stelsel voor het preferentschap van de hengsten moet
komen en dat de aanlegtesten zoals de ABFP, IBOP en het Centraal Onderzoek in de vorm van A, AA en AAA moet worden meegenomen
in de wegingsfactor om het preferentschap van hengsten goed te implementeren. De fokkerijraad heeft een voorstel over wegingsfactoren gedaan en ze denkt dat het goed is om deze aanlegtesten mee te nemen in de puntentelling voor het preferentschap van de
hengsten.
Tjitze Bouma heeft moeite met de puntenaantallen en zeker met dat sport en niet-sport 10 respectievelijk 15 is omdat sport in dit geval
iets anders is dan tweemaal het Sportpredicaat.
Ids Hellinga geeft aan dat dit voorstel een compromis is.
Het voorstel over de implementatie A'tjes in regelgeving preferentschap hengsten is aangenomen met 4 stemmen tegen.

12. Evaluatie keuringsseizoen 2020
Tjitze Bouma vindt dat in deze evaluatie voorbarige conclusies op grond van één keuringsseizoen worden getrokken. Dat heeft vooral te
maken met het Sterpercentage van 55, iedereen is erg enthousiast over de locatiekeuring, maar de vraag is hoe groot het enthousiasme
was geweest als dat percentage 25 was geweest.
Janet van der Ark vindt het logisch dat er enthousiasme over de locatiekeuring is omdat de enquête is gehouden onder deelnemers.
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Meer dan de helft van de deelnemers is met een Stermerrie naar huis gegaan. Deze enquête had eigenlijk onder alle leden moeten
worden gedaan, waarbij ook had moeten worden gevraagd waarom mensen niet naar een locatiekeuring zijn geweest.
Ids Hellinga geeft aan dat het nu geen toegevoegde waarde meer heeft om de enquête onder alle leden uit te zetten, aangezien de
resultaten reeds gepubliceerd zijn.

13. Rondvraag
• Mirella van Leeuwen brengt haar complimenten over hoe de regiovergadering is verlopen. Ze geeft mee een professionele moderator
op de chatfunctie te zetten, zodat de vragen in de chat beter worden beantwoord en de chat wordt gebruikt waar die voor bedoeld is.
Verder wil ze weten of is nagedacht over een gezamenlijk verslag van de Ledenraadvergadering naar de pers.
Jan Raaijmakers geeft aan dat het gezamenlijke persbericht direct na de vergadering wordt gemaakt.
• Roel Oldenburger vraagt of het mogelijk is om hengsten in de wacht te zetten, zodat kan worden gekeken of een aandoening wel of
niet erfelijk is.
	Detlef Elling zegt dat een neutraal iemand gaat kijken wat er aan de hand is en waar het is misgegaan.
• Aise Bouma bedankt Anouk en Mirella voor de prettige samenwerking in de Vertrouwenscommissie. Verder wil hij met het bestuur
overleggen over een rooster van aftreden voor de Vertrouwenscommissie en over een profielschets voor de nieuwe bestuursleden.
• Hennie Vloedgraven vindt het onterecht dat de kosten van de monitoring uit de algemene middelen worden betaald, die moeten
worden verhaald op de gebruikers. Ongeveer twee jaar geleden is toestemming gegeven voor monitoring van de spermakwaliteit van
de hengsten en hij vraagt of er iets met deze gegevens wordt gedaan en of dit een handvat biedt om de eisen aan de spermakwaliteit
wat te verhogen, zodat daarop kan worden geselecteerd.
	Ids Hellinga geeft aan dat het onderzoek naar kopkapafwijkingen in gang is gezet. Omdat het een prijzig onderzoek is, krijgen
hengsten die voor de tweede bezichtiging nog niet aan de eisen voldoen uitstel tot 15 mei. Er is begonnen met onderzoek naar DNA
fragmentatie, maar in verband met COVID-19 is hier in 2020 niet mee verdergegaan. Bovendien worden er momenteel veel meer
hengsten voor het Centraal Onderzoek aangewezen, dat drukt erg op het budget en daarom wordt eraan gedacht om het onderzoek
te beperken tot hengsten die daadwerkelijk aan het Centraal Onderzoek gaan meedoen. Van de 60 aangewezen hengsten zijn er
maar vier goedgekeurd, waardoor er weinig met de verkregen informatie kan worden gedaan omdat veel hengsten niet tot op
oudere leeftijd kunnen worden gevolgd, terwijl het doel is om te kijken of DNA-fragmentatie met het vorderen van de leeftijd
verbetert.
• Tjitze Bouma vraagt of de kwaliteit van het sperma van de jonge aangewezen hengsten jaarlijks kan worden gepubliceerd met
bijvoorbeeld drie kwalificaties, voldoende, ruim voldoende en goed.
Ids Hellinga bespreekt dit met de fokkerijraad.
• Een aanwezige vraagt of de enquête over het keuringsseizoen naar alle leden kan worden gestuurd omdat er ook mensen zijn die
alleen dit jaar niet naar de keuring zijn geweest.
	Ids Hellinga weet dat ongeveer de helft van de leden nooit naar een keuring gaat, het is daarom de vraag wat de waarde van de
uitkomsten is als deze enquête nu nog naar alle leden wordt gestuurd. Tevens zijn de resultaten reeds gepresenteerd.
• Peter Bazuijnen stelt voor jaarlijks een algemene evaluatie te houden en daarin ook bijvoorbeeld de dienstverlening van het stamboek
mee te nemen. Dan wordt een trend duidelijk op grond waarvan verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.
•Hanny van Wijncoop is blij met de nieuwe Hengstenkeuringscommissie, zodat de eerste bezichtiging van start kan gaan, maar ze is niet
blij met de manier waarop het is gegaan. De vraag is wat er gebeurt als er een rechtszaak van komt en ze wil hier lering uit trekken, de
rust terugbrengen en de draad weer oppakken. Ondanks corona was het een goed jaar, de KFPS staat er financieel goed voor, het was
een goed keuringsjaar en ze bedankt de medewerkers van het kantoor voor al het werk dat ze hebben verricht om alles zo goed
mogelijk te laten verlopen.
• Peter Kamminga vraagt wie de kosten in verband met de dekkingen van Boet 516 betaalt.
	Detlef Elling antwoordt dat de kosten van het onderzoek van de nakomelingen van Boet 516 niet ten laste van de leden komen, maar
dat die worden betaald uit de bijdrage die iemand hiervoor heeft gegeven.
• Een aanwezige vraagt of er ook andere veulens worden gemonitord.
	Ids Hellinga zegt dat er beperkt wetenschappelijk onderzoek over cornage is en dat niet uit alle onderzoeken blijkt dat dit erfelijk is.
In januari 2021 wordt begonnen met dertig veulens van ongeveer een jaar oud om te kijken of het zinvol is om dit bij deze leeftijdsgroep vast te stellen. Het Stamboekbestuur heeft een commissie benoemd die cornage gaat beoordelen en in januari of februari 2022
worden ook de nakomelingen van Boet 516 gecontroleerd op cornage en wordt gekeken of er verschil is met de nakomelingen van
andere hengsten. De verwachting is dat de kosten hiervan minder dan € 10.000,00 zijn. Als de uitslagen veelbelovend zijn, wordt
wellicht ook gekeken of op DNA-niveau iets over cornage kan worden gevonden.
• Sjoerd Ruiter vraagt waarom al in januari 2021 met dertig veulens wordt begonnen en niet wordt gewacht op de veulens van Boet 516.
Ids Hellinga wil eerst kijken of het überhaupt zinvol is om eenjarige veulens te onderzoeken.
• Peter Kamminga vindt het een slechte zaak dat niet de KFPS maar iemand anders dit onderzoek betaalt omdat de KFPS Boet 516 heeft
goedgekeurd en het niet zo moet zijn dat de slager zijn eigen vlees keurt.
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• Elaine de Boer en andere ledenraadsleden uit het buitenland geven via de tolk aan dat de papieren documenten bijna altijd erg laat
arriveren, waardoor er geen tijd is om de stukken te lezen en die met andere buitenlandse leden of hun eigen leden in de regio te
bespreken. Verder gaan er Nederlandse documenten naar het buitenland omdat er geen tijd is om ze te vertalen, maar niet iedereen
kan dit lezen. Ten slotte is er bij het stemmen over de aanpassingen van het reglement geen rekening gehouden met de buitenlandse
deelnemers aan de vergadering.
• Will Bron vindt het hoog tijd dat wordt gekeken of alle statuten en reglementen wel kloppen met de situatie in 2021, bijvoorbeeld
rode en gele kaart zijn niet in de statuten opgenomen. Hij heeft het gevoel aan de kant geschoven te worden terwijl hij wel aan de
KFPS betaalt. Hij wil weten of er begin december a.s. juryleden voor de zeventigdagentest naar Amerika komen en of er een plan B is.
Ids Hellinga zegt dat er nu niet naar Amerika mag worden gereisd en het ook niet praktisch is als juryleden die naar Amerika gaan
twee weken in quarantaine moeten. Hij denkt dat de kans klein is dat het Centraal Onderzoek in Amerika half december a.s. kan
starten en plan B is dat de hengst naar Nederland komt.
Detlef Elling neemt afscheid van Peter Bazuijnen die acht jaar bestuurslid van de KFPS was. Hij kwam binnen als jonge bankier met liefde
voor het Friese paard. De financiële zaken van de KFPS zijn prima in orde, maar Peter had liever afscheid genomen in een wat rustigere
tijd zonder veel discussie tussen het bestuur, de Ledenraad en de hengstenkeuringscommissie. Peter heeft niet alleen erg goed op het
geld gepast, maar hij leverde ook bestuurlijk een grote bijdrage. Peter viel midden in de winter van een hooiwagen, waardoor hij moest
worden geopereerd en hij de Hengstenkeuring in 2020 moest missen. Hij mag daarom bij de eerstvolgende Hengstenkeuring met
publiek vooraan zitten. Peter kwam altijd te laat, hij had altijd twee telefoons bij zich en was altijd bereikbaar voor zijn gezin. Hij wenst
Peter namens alle oude en nieuwe bestuursleden alle goeds voor de toekomst.
John Boot vindt dat Peter Bazuijnen zijn functie als penningmeester met verve heeft vervuld, de vereniging is financieel gezond en hij
kan zijn taken met een gerust hart overdragen aan zijn opvolger Miel Janssen. Peter zal de komende tijd nog helpen om tot een goede
overdracht te komen en spreker spreekt zijn waardering uit voor het feit dat Peter en Detlef in het bestuur zijn gebleven. De persoonlijke noot die Peter tijdens de vergadering in Emmeloord uitsprak heeft bij velen indruk gemaakt en er is veel waardering voor Peters
oprechte betrokkenheid bij de vereniging, de mensen en het Friese paard. De vereniging gaat momenteel door een moeilijke fase, er is
veel werk aan de winkel en Peter zal dat vanaf nu grotendeels aan de zijlijn moeten volgen. Ten slotte spreekt hij de wens uit dat de
vereniging na deze donkere periode uiteindelijk zal bloeien als nooit tevoren. Hij wenst Peter een bloeiende toekomst en daarom krijgt
hij van de Ledenraad een mooi groot bloembollenpakket en spreekt de wens uit dat het KFPS na deze donkere periode uiteindelijk net
zo mooi mag gaan bloeien als deze bloembollen.
Peter Bazuijnen begon acht jaar geleden als jonkie in het bestuur en hij voelt zich nog net zo jong, maar als hij kijkt naar de foto's uit
het begin, zijn er wel wat grijze haren bij gekomen. Hij werkt dagelijks in een erg rationele omgeving en dan kan het lijken of de hele
wereld er zo uitziet, maar dat is niet zo, bij het stamboek is er naast ratio ook veel emotie. Beide kanten mogen er zijn zolang er maar
respect naar elkaar is. Hij heeft een fantastische tijd bij het stamboek gehad en als iedereen van elkaar blijft leren, ziet hij een mooie
toekomst voor deze vereniging.
Detlef Elling overhandigt bloemen aan Hennie Vloedgraven die vandaag afscheid van de Ledenraad neemt. Ook Frerich Frerichs neemt
vandaag afscheid, maar kon helaas niet fysiek bij de vergadering aanwezig zijn om de bloemen in ontvangst te nemen.
Hennie Vloedgraven spreekt zijn dank uit voor de bloemen. Die zijn voor zijn vrouw omdat hij zoveel uren in de vereniging heeft
gestoken.

14. Sluiting
Detlef Elling sluit de vergadering om 22.15 uur.
De volgende ledenraadsvergadering vindt plaats op 28 mei 2021.
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Agendapunt 8a: Jaarrekening 2020
Hieronder ziet u de balans en staat van baten en lasten ontleend aan de jaarrekening 2020, welke in mei ter goedkeuring zal worden
voorgelegd aan de Ledenraad. Bij deze jaarrekening is een goedkeurende controleverklaring van een onafhankelijke accountant
afgegeven onder het voorbehoud dat deze ongewijzigd wordt vastgelegd en goedgekeurd door de ledenraad. U kunt de volledige
jaarrekening opvragen via financien@kfps.nl

Balans
x € 1.000 (voor resultaatbestemming)

2020

2019

€

€

ACTIEF
Vaste activa
Inventaris
Andere vaste bedrijfsmiddelen

7

8

23

33

Materiële vaste activa

30

41

101

136

Vlottende activa
Voorraad handelsgoederen
Handelsdebiteuren

173

169

Overige vorderingen en overlopende activa

153

346

Vorderingen

326

515

Effecten

928

885

Liquide middelen

4.151

4.725

TOTAAL

5.536

6.303

PASSIEF
Eigen vermogen
Overige reserves

3.791

3.703

Onverdeeld resultaat

-185

88

Bestemmingsreserve

435

435

Eigen vermogen

4.041

4.226

Voorziening stamboekcertificaten

1.004

992

Kortlopende schulden
Leveranciers en handelskredieten

83

181

Belastingen en premies sociale verzekeringen

134

60

Overige schulden en overlopende passiva

274

844

Kortlopende schulden
TOTAAL

491

1.085

5.536

6.303

Toelichting jaarcijfers 2020
Het KFPS heeft het financieel jaar afgesloten met een negatief resultaat van € 184.677 na belastingen. Het resultaat voor vennootschapsbelasting is € 47.177 negatief. Voor 2020 was een klein negatief eindresultaat van € 12.000 begroot. Het tekort ten opzichte van
begroting van € 172.677 is in belangrijke mate veroorzaakt door de niet begrote (na)heffing van vennootschapsbelasting van naar
schatting € 137.500 over de jaren 2015 tot en met 2020 en de correctie op teveel in vooraftrek genomen omzetbelasting in de jaren 2015
tot en met 2020 van € 43.119.
18

Phryso Vergaderbijlage Voorjaar

Vergaderbijlage | Voorjaar 2021

Staat van baten en lasten
x € 1.000

Realisatie 2020

Realisatie 2019

Begroting 2020

Contributie

579

555

557

Phryso

239

232

231

Afdracht dekgeld

162

191

186

Registratie-opbrengsten

442

419

407

Keuringsopbrengsten

151

147

174

262

263

362

109

94

Verkoop promotiemateriaal

85

84

85

Kaartverkoop & sponsoring

-

787

798

Overige baten

1.061

166

155

TOTAAL BATEN

3.081

2.952

2.950

651

610

665

Afschrijvingen

17

18

17

Huisvestingskosten

68

68

68

Drukkosten

297

289

282

Vergoedingen vrijwilligers & functionarissen

220

280

273

Keurings- & evenementkosten

747

760

740

Fokkerijkosten

357

269

295

Verblijfskosten

145

156

155

Kantoorkosten

99

90

93

614

519

456

3.215

3.059

3.042

Saldo fin. baten en lasten

-9

106

12

Mutatie stamboekcertificaten

97

1

68

Resultaat

-47

0

-12

Vennootschapsbelasting

138

Resultaat na belastingen

-185

BATEN

Baten verrichtingstesten
Baten DNA-en Gentesten

LASTEN
Personeelskosten

Overige bedrijfskosten
TOTAAL LASTEN

Met betrekking tot het operationeel resultaat is het beeld als volgt. Het KFPS is het jaar 2020 goed van start gegaan met een financieel
uitstekend resultaat van de Hengstenkeuring & Friesian Proms in januari 2020. De rest van het jaar had het KFPS te kampen met de
bijzondere gebeurtenissen rondom het coronavirus. Een deel van de activiteiten van het KFPS, zoals fysieke vergaderingen en met name
buitenlandse keuringen zijn geannuleerd. Door het blijven schakelen in het benutten van de mogelijkheden die er wel waren, is het
KFPS er in geslaagd om ondanks de coronamaatregelen een groot deel van de fokkerij en haar binnenlandse activiteiten door te laten
gaan. De paarden die anders op stamboekkeuringen en fokdagen konden worden gekeurd zijn op de locaties van de verschillende
trainingsstallen gekeurd. Vanwege reisrestricties konden veel activiteiten in het buitenland echter niet plaatsvinden. De gevolgen voor
het KFPS zijn financieel gezien beperkt gebleven. Wegvallende omzet is veelal opgevangen door wegvallende variabele kosten.
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De totale baten van het KFPS in 2020 zijn uiteindelijk hoger dan begroot als gevolg van de meeropbrengsten van de Hengstenkeuring &
Friesian Proms 2020 en de lichte groei in het aantal leden. De groei in het aantal dekkingen is uitgebleven: het totale aantal dekkingen
in 2020 is vergelijkbaar met 2019. In de baten afdracht dekgeld is in de jaarrekening 2020 een voorziening opgenomen voor de guste
merries dekjaar 2020, omdat het afdracht dekgeld met ingang van 2021 wordt afgeschaft en vanaf 2022 onderdeel gaat uitmaken van
het registratiegeld van een veulen. In 2020 is een aanvraag ingediend voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) van de overheid. Deze regeling richt zich op organisaties met een omzetdaling van meer dan 20% als gevolg van corona.
Aangezien bij het KFPS in 2020 geen sprake is van een omzetdaling als gevolg van corona van meer dan 20% heeft het bestuur besloten
het in 2020 bij voorschot ontvangen bedrag in 2021 terug te storten. In 2021 zal zo mogelijk wel een beroep worden gedaan om de
steunmaatregel, omdat met name de Hengstenkeuring zonder publiek en het niet doorgaan van de Friesian Proms in januari 2021 leiden
tot een daling van de omzet in 2021 ten opzichte van de jaren 2019 en 2020.
De totale kosten in 2020 zijn hoger dan begroot. Met name als gevolg van de coronamaatregelen heeft het KFPS extra kosten moeten
maken om regio- en ledenraadsvergaderingen en keuringen doorgang te kunnen laten vinden en online uit te zenden. Andere bijzondere extra kosten zijn de kosten van een rechtszaak rondom de afstamming van een merrie en de correctie naar aanleiding van de teveel
in vooraftrek gebrachte omzetbelasting over de jaren 2015-2020.
De mutatie stamboekcertificaten ontstaat uit de contantewaardeberekening van de voorziening. In de jaarrekening 2020 heeft foutherstel plaatsgevonden met betrekking tot de voorziening inzake statiegelden op uitgegeven stamboekcertificaten. Van de op basis van
sterftetabellen naar verwachting reeds overleden paarden is de inschatting dat geen statiegeld meer zal worden terugbetaald, omdat
hierop op basis van artikel 10 lid 4 van het registratiereglement geen aanspraak kan worden gemaakt. Van de naar verwachting nog in
leven zijnde paarden is de inschatting dat in 60% van de gevallen een stamboekcertificaat retour zal worden ontvangen die zal leiden
tot een terugbetaling van het statiegeld. Het toepassen van foutherstel heeft ertoe geleid dat de voorziening stamboekcertificaten
retrospectief is aangepast, wat betekent dat dit tot uitdrukking is gebracht in de te vergelijking opgenomen cijfers in dit jaarverslag.
Deze wijze van presteren geeft de lezer van het jaarverslag het beeld alsof de aanpassing reeds in de verslaggevingsperiode(n) voor 2020
is doorgevoerd.
Het eigen vermogen is fors toegenomen als gevolg van het foutherstel met gewijzigde waardering van de voorziening stamboekcertificaten. De reserves van de vereniging zijn hiermee zeer ruim. Dit vermogen biedt voor de lange termijn kansen om te investeren. In dit
kader is het bestuur voornemens om in het komende jaar het meerjarenbeleid verder vorm te geven.
Verder is uit afstemmingen met de Belastingdienst en fiscalisten gebleken dat het KFPS belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Deze belastingplicht is reeds in voorgaande jaren ontstaan, maar niet eerder gesignaleerd. Na overleg met de Belastingdienst is
overeengekomen om de integrale vennootschapsbelastingplicht te laten ingaan vanaf 1 januari 2015, waarbij de voorziening inzake
stamboekcertificaten in de fiscale beginbalans per 1 januari 2015 is aangepast naar ruim € 1 miljoen op basis van het hiervoor beschreven inleverpercentage van 60% voor de naar verwachting nog in leven zijnde paarden. Door deze door de Belastingdienst geaccepteerde aanpak is naar tevredenheid van het bestuur een belangrijk deel van de vrijval van de voorziening buiten de heffing van vennootschapsbelasting gebleven. Over de resultaten 2015-2020 zal naar verwachting een (na)heffing van vennootschapsbelasting plaatsvinden
ter hoogte van € 137.500. Deze (na)heffing is verwerkt in de jaarrekening 2020.
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Bijlage bij agendapunt 9: Benoemingen
(Her)benoeming leden van de ledenraad
Tijdens de regiovergadering van dit voorjaar 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 herbenoembaar zijn. Leden die voor een benoeming in aanmerking wensen te komen, dienen zich hiervoor één week voor de vergadering aan te melden bij de voorzitter van de betreffende regio.
Mw. M. M. van Leeuwens

Herkiesbaar

J. Boot

Het Friesch paard Zuid Nederland
Het Friese paard in Noord en Zuid Holland

C. Veldjesgraaf

Aftredend

Het Friesche Paard Midden Nederland

T. Bouma

Aftredend

It Fryske Hynder

Y de Vries

Aftredend

Het Friesch paard Limburg

vacature

It Fryske Greidhynder

De correspondentieadressen van de fokverenigingen kunt u vinden op onze website (www.kfps.nl) onder de link Het KFPS – Adressen
Nederlandse fokverenigingen
Nieuwe ledenraadsleden zullen de eerste ledenraadsvergadering vanaf de zijlijn als toekomstig lid bijwonen. Na afloop van de vergadering zal er van het aftredende ledenraadslid afscheid worden genomen. Vanaf dat moment is het nieuwe ledenraadslid vertegenwoordiger van de betreffende regio in de ledenraad.

Bijlage bij agendapunt 10: Voorstel wijziging reglement Hengstenkeuring
Concepttekst Artikel 15 Hengstenkeuringsreglement
Gedurende het gehele selectietraject, van de eerste bezichtiging tot en met het Centraal Onderzoek, is de jury bevoegd een hengst
extern te laten onderzoeken. Het gaat dan om aandoeningen of tekortkomingen die:
1) relevant zijn voor de besluitvorming van de jury;
2) niet in toereikende mate ter plaatse onderzocht kunnen worden
In deze gevallen zal een hengst doorverwezen worden naar een daarvoor door de jury te bepalen (paarden)kliniek. In gevallen waarin
een advies over een aandoening/tekortkoming in relatie tot erfelijkheid noodzakelijk is, zal het externe onderzoek plaatsvinden bij de
Diergeneeskundige Faculteit in Utrecht. Het advies van de onderzoekend veterinair zal zwaarwegend zijn in de besluitvorming van de
jury.
Een extern onderzoek voorafgaand aan het Centraal Onderzoek, zal binnen 14 dagen na het besluit hiertoe uitgevoerd dienen te
worden of korter als de jury dat wenselijk acht.
Een extern onderzoek gedurende het Centrale Onderzoek zal zo kort mogelijk dienen te duren. Het transport naar de kliniek moet
nadrukkelijk altijd linea recta (en vice versa) plaatsvinden. Als het externe onderzoek of een eventuele behandeling van een hengst te
lang duurt is de jury bevoegd om het Centrale Onderzoek van de betreffende hengst te beëindigen of de hengst door te schuiven naar
het eerstvolgende Centraal onderzoek.
De kosten voor het externe onderzoek zijn voor de eigenaar van de betreffende hengst.

Agendapunt 11: Besluitvorming regelgeving met betrekking tot integriteit:
De concepttekst voor het reglement integriteit is weergegeven op de website van het KFPS in het menu Reglementen. De introductie
van de integriteitscommissie heeft ook geleid tot wijzigingen in de Statuten het Huishoudelijk reglement. Deze zijn eveneens op de
website weergegeven.
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