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Verslag online regiovergadering KFPS 
 

Datum : Woensdag 19 mei 2021 

Bestuur KFPS : Roelof Bos, Detlef Elling (interim-voorzitter), Miel Janssen, Anita van 
Kempen, Jan Raaijmakers  

Stamboekkantoor : Marijke Akkerman, Wytske Schuth 

Notulist : Petra van Hoorn (Hét Notulistenteam) 

 
1. Opening 

Interim-voorzitter, Detlef Elling, opent de vergadering. 
 

2. Mededelingen 
Interim-voorzitter, Detlef Elling, meldt dat Harrie Draaijer na 39 jaar afscheid heeft genomen als 
inspecteur van het Stamboek. Het KFPS streeft naar een nieuwe structuur en omdat de functies 
van directeur en het foktechnische deel worden gescheiden, neemt ook Ids Hellinga afscheid van 
het Stamboek. Er is een onderzoek gedaan in verband met de goedkeuring van Boet 516 dat eind 
april 2021 is afgerond. Het geproduceerde stuk wordt besproken met alle geledingen die een rol 
in dit traject hebben gespeeld, maar het wordt niet openbaar gemaakt om geen mensen meer te 
beschadigen. 
 
Roelof Bos vult aan dat er discreet met de informatie het onderzoek wordt omgegaan, maar dat 
het KFPS wel zo transparant mogelijk zal zijn over de aanbevelingen en de te nemen 
vervolgstappen. 
 
In het kader van huishoudelijke mededelingen wordt toegelicht op welke wijze vragen en 
opmerkingen geplaatst kunnen worden (whatsapp en de mail). Hiermee heeft iedereen de 
mogelijkheid zaken in te brengen. Er is gekozen voor het uitzetten van de chatfunctie om de 
vragen en antwoorden meer gestructureerd te laten verlopen. 
 

3. Ingekomen stukken 
 Brief van J.W. Boersma met de oproep om een aparte vergaderingen over de governance te 

beleggen waarbij we fysiek samen kunnen komen 
In de Ledenraad wordt besproken hoe hiermee wordt omgegaan. 

- Brief van Henk Smit met de oproep het streamen van de keuringen in de toekomst voort te 
zetten. 
Tot 1 juli 2021 worden de locatiekeuringen gestreamd. Vanaf die datum zijn er weer fokdagen 
en de gebruikelijke stamboekkeuringen. Er zijn nog geen afspraken over verdere streaming 
gemaakt. Er wordt gekeken of dit doorgang kan vinden in verband met de kosten en het 
streamen van drie ringen op de fokdagen. 

 Cees de Vrieze vraagt in een brief aan alle Ledenraadsleden om lering uit de afgelopen periode 
te trekken. 
Ook deze brief wordt in de Ledenraadsvergadering besproken. 

 
4a. Vaststellen verslag vorige vergadering: online regiovergadering en de 

Ledenraadsvergadering 
Naar aanleiding van:  
Marten Pelleboer heeft een vraag over punt 8 op pagina 11 van het verslag van de 
Ledenraadsvergadering. Daar staat dat vier inspecteurs voorwaarden hebben gesteld omdat ze 
bang waren weggestuurd te worden. Hij vraagt welke voorwaarden dat zijn en of het bestuur die 
heeft gehonoreerd. 
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Interim-voorzitter, Detlef Elling, legt uit dat dit ging over een veilige werkomgeving voor deze vier 
inspectieleden. Dit is op papier gezet en besproken met het MT en de inspectie. 
 
Roelof Bos vult aan dat dit deels nog in behandeling is. 
 
Het verslag van de online regiovergadering van 18 november 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. Actuele zaken 
Wytske Schuth geeft aan dat er in april, mei en juni 2021 locatiekeuringen worden gehouden. Op dit 
moment zijn er tien eerste premiemerries en 64 merries met tweede premie ster. Er zijn op dit moment 
101 driejarige veulenboekmerries gekeurd en het sterpercentage is ruim 55%. Eind juni a.s. beginnen de 
fokdagen al dan niet in aangepaste vorm en als dit niet mogelijk is, zorgt het KFPS ervoor dat paarden 
alsnog worden gekeurd. Vanaf september 2021 worden er na afloop van de fokdagen 
stamboekkeuringen en veulenkeuringen georganiseerd en ook de Centrale Keuring gaat in 2021 door. 
Die wordt echter niet in Drachten georganiseerd omdat die locatie momenteel een vaccinatielocatie is. 
Vanaf eind juni 2021 zijn er ook veel buitenlandse keuringen gepland. In juni, juli en augustus 2021 zijn 
er weer voorrijdagen, die niet toegankelijk voor publiek zijn. Er is in 2021 iedere maand een IBOP, 
waarvan enkele buiten plaatsvinden, waardoor deze test een maand later kan plaatsvinden als een 
paard er op een bepaald moment nog niet klaar voor is. Als iemand een paard niet zelf kan trainen, is 
het mogelijk dit paard aan te melden voor de ABFP. Vanwege corona is de cursus Beoordelen niet 
afgemaakt en naar verwachting wordt die medio oktober 2021 weer opgestart, ook de College Tour 
wordt in het najaar weer gestart. 
 

6. Jaarverslag 2020 
Anita van Kempen licht het jaarverslag toe. Er waren verschillende uitdagingen zoals het aftreden van 
drie bestuursleden en de coronapandemie. Jong KFPS bestond tien jaar, er waren succesvolle online 
webinars die ook na coronatijd zullen worden georganiseerd en de jonge fokker van het jaar, Marije 
Schreven, werd tijdens de online hengstenkeuring van 2021 gehuldigd. Het bepalen van het fokdoel is 
uitgesteld vanwege de coronabeperkingen. In het kader van onderzoek naar erfelijke afwijkingen is een 
samenwerking aangegaan met de Fenway foundation in Amerika en is er een gentest voor distichiasis 
ontwikkeld. In 2020 waren er 4547 inseminaties en werden 3700 veulens geboren. Er waren geen 
fysieke stamboekkeuringen en fokdagen, maar wel 68 locatiekeuringen die door 200 tot 500 mensen via 
een livestream werden gevolgd. De beoordelingscursussen en de centrale merriekeuring gingen niet 
door en op de locatiekeuring werden paarden die daarvoor in aanmerking kwamen voorlopig kroon, 
kroon of model verklaard. Door COVID-19 waren keuringen in het buitenland niet mogelijk behoudens 
enkele keuringen op rijafstand. Mede door de gunstige omstandigheden op de locatiekeuringen waren 
de keuringsresultaten in 2020 aanzienlijk beter dan in andere jaren. Bij het verrichtingsonderzoek werd 
A, AA en AAA ingevoerd en er zijn aanzienlijk meer ABFP-testen uitgevoerd. Het stamboek heeft vier 
hengsten met een dekbrevet bijgeschreven, namelijk Beant 517, Fryso 518, Dedmer 519 en Foeke 520. 
Markus 491, Nane 492 en Omer 493 hebben het nakomelingenonderzoek met succes afgerond en zijn 
definitief goedgekeurd voor het stamboek. Jurylid Gorrit Kuipers en inspecteur en 
hengstenkeuringsjurylid Jaap Boersma hebben na een zeer lange staat van dienst afscheid genomen en 
ook Frenk Jespers, sinds 2015 lid van de Hengstenkeuringscommissie, nam afscheid. Bij de 
verrichtingsjury stopten Reitze Faber, Swaen Brink en Gerard Vermunt na zich lang voor het KFPS te 
hebben ingezet en Christa Larmoyeur, Corrie Rave en Kristel Bodewes zijn toegetreden tot de 
verrichtingsjury. Dik Brummel is in opleiding als aspirant-jurylid. De World Breeding Federation for Sport 
Horses heeft het Friese paard erkend als sportpaard. Van de sportcompetities ging alleen de Friesian 
Talent Cup met vier online selectiedagen door, de geselecteerde finalisten zijn thuis door de jury 
beoordeeld. Bij de merries werd kampioen Femke van't Grupje, dochter van Eise 489, bereden door 
Demi van Nuys en bij de hengsten Edon van Groot Altena, sterzoon van Julius 486, bereden door Corina 
van den Bunt. In januari 2020 waren de hengstenkeuring en de twee promsavonden volledig 
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uitverkocht, beiden waren ook via een livestream te volgen. Kampioen oudere hengsten werd 
Jehannes 484 en Fonger 487 kreeg de reservetitel. Bij de jonge hengsten werd Matthys 504 kampioen 
en Nane 492 reservekampioen. Elias 494 werd uitgeroepen tot paard van het jaar 2019 en Obe Mous tot 
fokker van het jaar 2019. Frits de Jong kreeg op de hengstenkeuring 2020 een koninklijke 
onderscheiding. De Phryso en phryso.com zijn in 2020 gerestyled en het aantal bezoekers is verdubbeld 
ten opzichte van 2019. 2020 was een digitaal jaar, er waren livestreams van de locatiekeuringen en de 
Facebookpagina van het KFPS heeft een erg groot bereik. Daarnaast is het KFPS actief op diverse 
social media. 
 
Wil Thijssen vraagt hoeveel zaken het college van appel en de klachtencommissie hebben behandeld en 
of er in algemene zin iets over de beslissingen is te zeggen. 
Roelof Bos antwoordt dat er geen zaken zijn behandeld. 
 
Wil Thijssen geeft aan dat het lid van de inspectie formeel niet in de Fokkerijraad zit, maar dat die 
daaraan als adviseur is toegevoegd. 
Roelof Bos zegt dat dit wordt meegenomen. 
 

7. Terugkoppeling jaarplan 2021 
Marijke Akkerman zegt dat KFPS.nl en phryso.com beter worden geïntegreerd en dat de fokkersmanual 
aan het KFPS-website is toegevoegd. In verband met COVID-19 is het niet haalbaar al een ledendag te 
organiseren om nieuwe leden wegwijs te maken in de dienstverlening van het KFPS en er wordt gekeken 
of dit bij de Centrale Keuring kan worden georganiseerd. Uit de in 2020 gehouden enquête bleek dat er 
zowel bij ervaren fokkers als bij beginners veel behoefte aan informatie is. Naast deze verschillende 
doelgroepen bestaan er ook verschillende leerstijlen en daarop is beleid gemaakt. Het eerste wat 
daarvan is uitgevoerd zijn de twaalf uitzendingen van College Tour over de fokkerij van het Friese Paard 
en het plan is om de komende winter op een vaste dag in de maand een soort KFPS-avond over diverse 
onderwerpen te organiseren. Phryso.com is er nu ook in het Duits en het Spaans. Er worden vier tot vijf 
nieuwsberichten per dag op geplaatst, er zijn bijdragen van vloggers en binnenkort wordt het 
YouTubekanaal van influencer Yvonne Horjus op de site geïntegreerd. Verder is de serie Jonge 
fokker/Senior fokker verder uitgebreid om hen meer te kunnen koppelen en meer kennis te kunnen 
uitwisselen. Ook komt er een tweede druk van het ledenboek uit en daarvan komt ook een onlineversie. 
Binnenkort wordt de cursus beoordelen op MijnKFPS gezet, de KFPS-marktplaats wordt opgefrist, er 
wordt gewerkt aan een hengstenadviesprogramma, er komt een enquête over de fokkerij voor de top 
van de merriepopulatie en Jong-KFPS heeft een vaste pagina in de Phryso gekregen. 
 
Roelof Bos geeft aan dat in het kader van de ontwikkeling van de markt wordt onderzocht of het 
wenselijk is om online veilingen te organiseren om een extra afzetkanaal te hebben. 
 
Anita van Kempen meldt dat op het centraal onderzoek van 2020 lactaatmetingen en hartslagmetingen 
bij hengsten zijn uitgevoerd. Deze metingen worden geanalyseerd door Carolien Munsters en in de 
junivergadering van de Fokkerijraad geeft zij een presentatie. Naar aanleiding van de uitkomsten wordt 
gekeken of het trainingsschema voor het Centraal Onderzoek verder geoptimaliseerd moet worden. Er 
zijn onderzoeken gedaan naar de levensduur van het Friese Paard met als doel om selectietools te 
ontwikkelen die kunnen worden meegenomen in het fokprogramma van het KFPS. Verder is gekeken 
naar sportfokwaarden op basis van ABFP- en IBOP-testen en er wordt gebruikgemaakt van de 
sportgegevens van de KNHS. Bureau CRV doet onderzoek naar de uitkomsten en als de gegevens 
daarvan bekend zijn, worden de sportfokwaarden opgenomen in de totale index van het Friese Paard. 
 
Marijke Akkerman geeft aan dat de hengstencompetitie waarschijnlijk in het najaar van 2021 start en 
dat de fokkerijgegevens uit MijnKFPS met een app beter ontsloten worden. Daarnaast komt het nieuws 
van Phryso.com in deze app. 
 



Pagina 4 van 7 

 

Roelof Bos zegt dat wordt gekeken naar de mogelijkheid om de regio's en de fokverenigingen te 
integreren om meer structuur te krijgen en de zeggenschap duidelijker te regelen. Hierover wordt in het 
tweede halfjaar van 2021 een fysieke bijeenkomst belegd. Verder meldt hij dat het de bedoeling is om 
2021 te zien als een ervaringsjaar om daarna met het kader en de leden in gesprek te gaan over het 
doorgaan met locatiekeuringen en de bemensing van de geledingen binnen het KFPS. Ten slotte geeft hij 
aan dat de positie van buitenlandse leden in relatie tot het KFPS zal worden herzien. 
 
Wytske Schuth merkt op dat er twee aspirant juryleden zijn, namelijk Marissa Visser en Anouk 
Holleman. 
 

8. Financiën 
Jaarrekening 2020 
Miel Janssen meldt dat de invloed van corona op de financiën meeviel, er waren wat extra kosten voor 
niet kostendekkende ABFP-testen, livestreams, vergaderingen en de eerste bezichtiging, maar er waren 
ook besparingen omdat de verlieslatende buitenlandse keuringen en de Centrale Keuring niet 
doorgingen. Er is gebleken dat het KFPS belastingplicht is onder vennootschapsbelasting en dat er de 
afgelopen jaren te veel omzetbelasting in vooraftrek is gebracht. Er zijn afspraken met de 
Belastingdienst gemaakt. De voorziening voor stamboekcertificaten kan fiscaal anders worden 
gewaardeerd, waardoor een groot deel van die voorziening onbelast is vrijgevallen ten gunste van het 
vermogen en er wordt eenmalig over de afgelopen jaren € 137.500,00 betaald, waarmee alles is 
afgewikkeld. De voorziening voor stamboekcertificaten stond vrij hoog in de boeken in verband met de 
aanname dat er een terugbetalingsverplichting zou zijn op paarden die inmiddels zijn overleden en er 
wordt nu van uitgegaan dat overleden paarden geen kosten qua stamboekcertificaten meer met zich 
meebrengen en dat 60% van de stamboekcertificaten bij verkoop of overlijden wordt ingeleverd. De 
baten uit de afdracht van dekgelden zijn gedaald vanwege een voorziening voor merries die in 2021 
geen veulen krijgen; het afgedragen dekgeld wordt dan teruggestort. De opbrengsten van de keuringen 
zijn ten opzichte van 2019 licht gestegen omdat er in Nederland relatief veel is gekeurd, maar ze zijn 
lager dan begroot, met name vanwege het niet doorgaan van buitenlandse keuringen. De 
registratieopbrengsten zijn gestegen door het toegenomen aantal veulens en de hogere registratiegraad 
van veulens. De stijging van de overige baten komt voort uit de onder andere de kaartverkoop, 
sponsoropbrengsten en standverhuur bij hengstenkeuring. Bij de lasten zijn de vergoedingen voor 
functionarissen en vrijwilligers substantieel gedaald door het niet doorgaan van de Centrale Keuring en 
de buitenlandse keuringen. De fokkerijkosten zijn fors gestegen door veel deelname aan de 
afstammelingenonderzoeken en de tweewekelijkse ABFP-testen. Het saldo van de financiële baten en 
lasten laat een verlies van € 9.000,00, zien, met name door het uitblijven van rentebaten en minder 
baten uit effecten. Het resultaat na belastingen geeft een verlies van € 185.000,00, maar dat wordt 
vooral veroorzaakt door fiscale zaken uit het verleden en met een eigen vermogen van ruim € 4 miljoen 
staat de vereniging er financieel bijzonder goed voor.  
 
Er wordt gevraagd wie de kosten van het nakomelingenonderzoek van Boet 516 betaalt. 
Miel Janssen antwoordt dat de kosten van het nakomelingenonderzoek worden gedragen door het 
KFPS. Dit jaar worden de eerste veulens geboren en vanaf de leeftijd van één jaar start de monitoring en 
worden de paarden onderzocht op cornage. Het stamboek laat in principe geen onderzoek verrichten bij 
de volgende generatie veulens omdat er voldoende over de erfelijkheid van cornage kan worden 
geconcludeerd als er voldoende veulens uit de eerste lichting aan het onderzoek meedoen.  
 
Er wordt opgemerkt dat cornage pas bij drie jarige paarden kan worden vastgesteld. 
Roelof Bos zegt dat er zo snel mogelijk onderzoek wordt gedaan, maar dat de kans dat cornage wordt 
vastgesteld bij een paard van drie jaar groter is dan bij een erg jong paard. 
 

9. Benoemingen 
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Ledenraad 
 Het Friesche Paard Zuid-Nederland: 

Mevrouw M. M. van Leeuwen wordt herbenoemd. 
 Het Friese Paard Noord- en Zuid-Holland: 

John Boot wordt herbenoemd. 
 Het Friesche Paard Midden-Nederland: 

Aftredend is C. Veldjesgraaf. 
A Thomassen wordt benoemd. 

 It Fryske Hynder: 
Aftredend is Tjitse Bouma. 
J.W. de Boer wordt benoemd. 

 Ta it Bihald: 
Aftredend is Yntsen de Vries. 
A. van der Zee wordt benoemd. 

 It Fryske Greidhynder: 
Aise Bouma is tussentijds afgetreden. 
S. Veenstra wordt benoemd. 

 
Voordrachten vanuit bestuur (ter informatie) 
- Commissie van beroep 
Aftredend en herbenoembaar is E.J. Kuiters. 
- Fokkerijraad 
Aftredend en herbenoembaar zijn J. Vriend en B. Schaap. 
 
Voordrachten vanuit Vertrouwenscommissie (ter informatie) 
- Bestuur: 
Aftredend is Anita van Kempen. 
Voorgedragen worden Tineke Schokker-Strampel (bestuurslid en per najaar 2021 voor de functie van 
voorzitter) en Ella Wiersma (bestuurslid). 
- College van Appèl 
Aftredend en herbenoembaar is de heer K. Bunk. 
- Financiële Commissie 
Aftredend in het voorjaar van 2022 is Peter Kamminga (Ta it Bihald). 
Voorgedragen wordt Ben Nijhof (Het Friesche Paard Twente-Achterhoek). 
- Vertrouwenscommissie 
Voorgedragen wordt Ferry Wolfswinkel (It Fryske Hynder). 
 

10. Voorstel wijziging reglement Hengstenkeuring 
Jan Raaijmakers meldt dat artikel 15 van het hengstenkeuringsreglement wordt aangepast. Als de 
hengstenkeuringscommissie besluit een hengst extern te laten onderzoeken, moet deze hengst 
rechtstreeks naar een dierenartsenpraktijk of de diergeneeskundige faculteit in Utrecht en ook weer 
rechtstreeks terug. Als het externe onderzoek te lang duurt, kan het onderzoek worden gestaakt en 
moet het paard in een volgend jaar weer instromen. 
Uit een peiling blijkt dat 118 leden voor en 4 leden tegen dit voorstel zijn. 
 

11. Besluitvorming regelgeving met betrekking tot integriteit 
a. Wijzigen statuten Artikel 20 
b. Vaststellen reglement integriteitscommissie 
c. Wijzigingen huishoudelijk reglement: schrappen artikel 112 en 113 

Miel Janssen geeft aan dat de Integriteitscommissie bij een melding een zwaarwegend en geen bindend 
advies geeft. Verder treft de Integriteitscommissie geen ordemaatregelen omdat daarvoor andere 
organen bevoegd zijn. Omdat er een integraal reglement Integriteitscommissie komt, vervallen de 
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artikelen 112 en 113 van het Huishoudelijk Reglement, wordt aan artikel 1 van de statuten toegevoegd 
dat de Integriteitscommissie de commissie als bedoeld in artikel 20 van de statuten is en dat deze 
commissie adviseert in relatie tot integriteitskwesties binnen het KFPS en dat deze commissie de 
vertrouwenscommissie en het bestuur adviseert bij benoemingen. De Integriteitscommissie wordt 
toegevoegd aan artikel 20 lid 4. In artikel 2 lid 3 van het reglement voor de Integriteitscommissie staat 
dat twee leden van de commissie geen lid van het KFPS zijn, één lid wel en dat er daarnaast een 
plaatsvervangend lid is dat wel lid van het KFPS is. Wil Thijssen heeft gevraagd of het misschien beter is 
dat het plaatsvervangende lid van de Integriteitscommissie geen lid van het KFPS is, zodat die alle drie 
de leden van de Integriteitscommissie kan vervangen. Deze vraag zal schriftelijk worden beantwoord. Er 
is ook gevraagd hoe het feit dat de Integriteitscommissie informatie inwint bij andere organen van de 
vereniging zich verhoudt tot het vertrouwelijke karakter van een sollicitatieprocedure. De betreffende 
kandidaat wordt hierover geïnformeerd en de Integriteitscommissie gaat hier zorgvuldig mee om. 
 
Uit een peiling blijkt dat 96 leden voor en 12 leden tegen dit voorstel zijn. 
 

12. Rondvraag 
- Roelof Bos geeft aan dat Boet 516 de cornage-aandoening aan zijn linker stemband heeft naar 
aanleiding van een schriftelijke vraag vooraf van Sonja de Vries. 
 
- Sonja de Vries vraagt wanneer bepaalde merries een röntgenonderzoek krijgen ten behoeve van 
selectie. 
Wytske Schuth legt dit voor aan de Fokkerijraad. 
 
- Sander Putman vraagt of het vertrek van de directeur de keuze van het bestuur of van de directeur zelf 
is en welke kosten dit vertrek met zich meebrengt. 
Interim-voorzitter, Detlef Elling, antwoordt dat dit besluit gezamenlijk is genomen. Hij gaat nu niet in op 
de kosten. 
Roelof Bos vult aan dat de scheiding tussen foktechnische aspecten en het directeurschap een rol heeft 
gespeeld. 
 
- Leny Haytema vraagt hoeveel juryleden er zijn om te keuren. In Augustus en September is ook 
buitenland ingedeeld.  
Wytske Schuth geeft aan dat er op dit moment  20 juryleden zijn en dat dit er genoeg zijn. Ze hoopt wel 
nieuwe juryleden te kunnen werven via de cursus Beoordelen. 
 
- Marleen Slagers vraagt waar de Centrale Keuring wordt gehouden. Verder geeft ze aan dat de fokdag 
Midden-Nederland bij een hengstenhouder wordt gehouden en ze vraagt of dit wel neutraal terrein is. 
 
Marijke Akkerman geeft aan dat de Centrale Keuring in verband met de vaccinatiestraat niet in Drachten 
kan plaatsvinden. Op dit moment is de kantoororganisatie op zoek naar een alternatieve locatie en er 
zijn er twee locaties waar dit zou kunnen plaatsvinden. 
 
Jan Raaijmakers geeft aan dat de fokdag Midden-Nederland in overleg met de fokverenigingen dit jaar in 
Lunteren wordt gehouden omdat het niet lukte een neutralere plek te vinden en dat er voor volgend 
jaar wel naar een neutralere plek wordt gezocht. 
 
- Ester Reen vraagt wat er is gebeurd met het duurzaamheidsonderzoek dat enkele jaren geleden is 
gedaan en waarom er nu weer zo'n onderzoek wordt gehouden. 
Anita van Kempen vraagt dit na bij de Fokkerijraad. 
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- Stal Jede vraagt waarom er per se een Centrale Keuring moet plaatsvinden als fokkers de rust op een 
thuiskeuring belangrijker en beter vinden. Er wordt voorgesteld om alleen bij bijvoorbeeld 
kampioenschappen een Centrale Keuring te organiseren. 
Jan Raaijmakers geeft aan dat er bewust voor een Centrale Keuring is gekozen vanwege de eenheid in 
de voorwaarden voor de predicaten. 
De vervolgvraag is of wordt meegenomen dat een Centrale Keuring meer kosten voor fokkers en 
eigenaren met zich meebrengt dan een locatiekeuring omdat de paarden langer in training moeten 
blijven. 
Jan Raaijmakers geeft aan dat de kostenafweging in de evaluatie wordt meegenomen. 
 
- Yvette Pen vraagt of er in verband met de governance sprake is van dossieropbouw; het vastleggen van 
beoordelingsgesprekken. 
Roelof Bos geef aan dat het de bedoeling is om meer kaders te gaan stellen en de governance beter in te 
richten, zodat er minder snel problemen ontstaan. Dat gaat ook over gedrag en de procedure voor de 
toetreding tot verschillende geledingen. Er is wel dossiervorming, maar die kan beter. 
 
- Jaap Boersma vraagt in verband met het vertrek van drie bestuursleden, de directeur en een 
inspecteur en het vervangen van de hengstenkeuringsjury hoe het bestuur en de Ledenraad het 
vertrouwen van de leden terug denken te krijgen en hoe zij transparant en open gaan communiceren. 
Interim-voorzitter, Detlef Elling, zegt dat hij hierover nu niets naar buiten kan brengen omdat het op 
28 mei a.s. met de Ledenraad wordt besproken. 
 
- Johanna Faber vraagt of Boet 516 zelf nog een keer op cornage wordt getest en of zijn toestand is 
veranderd. 
Roelof Bos zegt dat daar geen afspraken over zijn gemaakt. Indien noodzakelijk wordt dit tzt bepaald. 
 
- Roelie Kwint vraagt wat er met een hengst gebeurt als zijn veulens cornage blijken te hebben. 
Interim-voorzitter, Detlef Elling, antwoordt dat het bestuur dan een advies van de 
hengstenkeuringscommissie krijgt en er een gezamenlijk besluit wordt genomen. 
 
- Mirella van Leeuwen bedankt alle leden voor het vertrouwen in haar als Ledenraadslid voor de 
komende vier jaar. 
 
- Esther Liano vraagt of er een nakeuring komt voor zogende merries die niet op de Centrale Keuring 
kunnen komen. 
Roelof Bos geeft aan dat dit nog niet duidelijk is en dat hier later nog op teruggekomen wordt. 
 

13. Sluiting 
Interim-voorzitter, Detlef Elling, is zich ervan bewust dat het een onrustige tijd is geweest en hij spreekt 
de hoop uit dat er vanavond voldoende informatie is gegeven. Hij bedankt iedereen voor zijn deelname 
en sluit de vergadering om 22.05 uur. 


