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Conceptnotulen     Regio- en ledenraadvergadering KFPS najaar 2021  
 
Regio    : Het Friese Paard Wolvega 
Datum   : 10 november 2021 
Tijd   : 20.00 – 22.30 uur 
Locatie   : Dorpshuis De Bult, Ter Idzard 
Aantal regioleden : 14 volgens presentielijst 
Bestuur KFPS  : Detlef Elling  
Kantoor KFPS  : Marijke Akkerman 
Voorzitter  : Marten Pelleboer 
Notulen  : Jelly Bruining (Hèt Notulistenteam) 
  

 
1. Opening 

De voorzitter, Marten Pelleboer, opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen 
welkom. De vergadering vindt dit keer niet plaats in combinatie met It Fryske Greidhynder. 
 

2. Mededelingen 
Afmeldingen zijn ontvangen van Doeke Hoekstra, Sybrand Haagsma, Jelly Veltman en  
Roelof Martens.  
 
Consumpties tijdens de vergadering zijn voor rekening van KFPS. Na de vergadering genoten 
consumpties zijn voor eigen rekening. 
 
Voorzitter KFPS Detlef Elling heeft met Harry Draaijer en Jaap Boersma gesproken over HKC, 
oude inspectie en hun inzet voor het stamboek. Het was een goed overleg waarbij besloten is 
op een goede manier afscheid te nemen. Dat zal vermoedelijk tijdens de hengstenkeuring 
gebeuren. 
 
Op 13 november is het centraal onderzoek te Harich. De indeling zal net als afgelopen jaar op 
trainingsstal zijn waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de afstamming.  
 
Er is gestart met werving voor een nieuwe directeur. Ook wordt er gekeken naar nieuwe 
huisvesting van het stamboekkantoor.  
 
Er wordt gewerkt aan voorbereidingen voor de Hengstenkeuring en de Friesian Proms. Of dit 
door kan gaan is afhankelijk van nieuw te verwachten coronamaatregelen.  
Stichting Faderpaard staat voor een gedeelte garant voor de Friesian Proms en zal 
meedragen in de kosten/opbrengsten.  
 
In een moment van stilte wordt door de aanwezigen staande stilgestaan bij het overlijden 
van Frits de Jong op 2 november. Over Frits stond een artikel in de Phryso van 20 oktober. Hij 
was een zeer markante persoonlijkheid. FKPS is hem dankbaar voor zijn passie en inzet voor 
de Fryske Quadrille, het Friese Paard en het KFPS in het algemeen.   
 

3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken.  
 

4. Actuele zaken 
Het team op het kantoor is op orde. Per 1 december begint Greetje Swart als manager 
Keuringszaken en zal Arie Hamoen het KFPS versterken als coach op het gebied van 
fokkerijzaken.  
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Op 9 november was de algemene ledenvergadering van de koepel Fokkerij. De koepel 
bestaat uit 5 geledingen, onder ander de geleding Paard. Marten Pelleboer is namens het 
KFPS vertegenwoordigd in de Koepelfokkerij en zit hier ook namens de overige stamboeken 
en de Nederlandse draverijsport (NDR). Vanuit die geleding is er een vertegenwoordiger in 
de koepel Fokkerij die belangen van de stamboeken behartigd in Den Haag en Brussel. 
Marten Pelleboer heeft vanaf 2008 zitting gehad vanuit zijn achtergrond bij het KFPS. Hij had 
zitting in de werkgroep Welzijn. Dit is een politiek en maatschappelijk item. Zijn positie is nu 
ingenomen door Tineke Schokker. 
 
Naar aanleiding van het gesprek tussen Detlef Elling en de beide voormalige inspecteurs 
wordt gevraagd of er sprake is van rehabilitatie. Daarvan is geen sprake.  
In de vergadering wordt over het vertrek van de directeur niet gesproken. In een  
vaststellingsovereenkomst is opgenomen dat hierover niet naar buiten wordt getreden.  
Jan van Weperen betreurt dat Ids Hellinga is vertrokken en is van mening dat zoiets in de 
organisatie niet voor zou moeten komen. Een goede openheid van zaken is niet gegeven. 
Hellinga was van enorm grote waarde voor de fokkerij en de organisatie. Van Weperen 
respecteert het besluit over stilzwijgen in dezen. 

 
5. Verslagen vorige vergadering en terugkoppeling verslag LR-vergadering 
 

5.a.  Vaststellen verslag vorige vergaderingen 
 
Verslag van de online regiovergadering KFPS van 19 mei 2021 
Het verslag wordt vastgesteld door Het Friese Paard Wolvega na aanpassing van:   
Pag. 6  Het genoemde aantal van 120 juryleden - moet 20 zijn. 
Naar aanleiding van:  
Pag. 1  Rein Hettinga vraagt wat er met de brief van Jaap Boersma is gedaan.  
Dit komt op eerstvolgende ledenraad aan de orde.  
 
Verslag regiovergadering 13 november 2019 met Fryske Greidhynder Wolvega 
Het verslag wordt vastgesteld door Het Friese Paard Wolvega na wijziging van onderstaande: 
Pag. 1 Verbeteren plaatsnaam Lutke Peinjum, en achternaam Elzinga naar Annemieke 
 Elsinga.  
Pag. 5 Verenigingsjury moet zijn fokkerij jury. 
Naar aanleiding van:  
Pag. 3 Janna Kroes benoemd dat zij en een aantal andere mensen een uitnodiging van de 
Fokkerijraad hebben ontvangen om een toelichting te geven om hun ideeën en ingezonden 
brieven.   
 
Ledenraadsvergadering van 28 mei 2021  
Het verslag wordt vastgesteld door Het Friese Paard Wolvega. 
Naar aanleiding van: 
Pag. 4 Vraag over voorlaatste alinea: Wat is de definitie van een erfelijk probleem en ook 
dat ter plaatse sprake kan zijn van vaststellen en uitsluiten. De voorzitter stelt voor om te 
kijken of dit klopt. Hanny van Wijncoop neemt dit mee naar de Ledenraad.  
 
5.b.  Terugkoppeling verslag LR-vergadering door een van de ledenraadsleden uit de regio 
Hanny van Wijncoop leest een samenvatting voor van de LR-vergadering.   
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6. Financiën 

 
6.a.  Begroting 2022 

 Marijke Akkerman geeft een toelichting. 
In 2019 is een meerjaren begroting gemaakt. Later bleek de invloed van corona. KFPS is een 
financieel gezonde organisatie en kan de gevolgen voor 2021 dragen. Voor 2022 ziet de 
begroting er beter uit maar dan is onzeker hoe de coronamaatregelen zich ontwikkelen ten 
aanzien van de hengstenkeuringen, Friesian Proms en buitenlandse keuringen.  

 Geprobeerd wordt bij annulering de kosten voor de in voorbereiding zijnde Friesian Proms te 
beperken.  
De kaartverkoop voor de hengstenkeuringen loopt goed.  
In de eerste week van februari staat een reis gepland naar Amerika, om een  
inslaghaalslag voor twee jaar te doen. Er zijn online keuringen gedaan maar daar is niet veel  
animo voor. Paarden kunnen worden opgenomen in het hoofdregister, zonder predicaat.  
Het is en blijft een uitdaging om het buitenland gemotiveerd te houden. Andere landen 
toonden belangstelling voor de online beoordeling van paarden in het hoofdregister. Zo volgt 
er een online keuring in Iran.  

 
 Vragen/opmerkingen:  

Als evenementen niet doorgaan dan wordt dit jaar 80% van de kosten door de overheid 
vergoed (regeling is geldig t/m 31-12-2021). Voor 2022 zijn de eventuele kosten niet bekend. 
Bij niet doorgaan van evenementen wordt als alternatief voor de meest financieel voordelige 
hengstenkeuring gekozen. 

 Het stamboek zet de livestream via Omrop Fryslân weer in gang.  
Bij het niet doorgaan van de Friesian Proms zullen kaarten wellicht worden omgezet naar 
vouchers of kan het evenement worden verplaatst.  
 
Realisatie begroting 2021 en begroting 2022: 
Jan van Weperen vraagt of er iets is veranderd bij de registratie opbrengsten. Afdracht 
dekgeld is naar 2022 gegaan. Marijke antwoord dat de afdracht dekgeld na inseminatie naar 
registratie veulens is gegaan.   
 
6.b.  Vaststellen contributie en tarieven 2022 
Toelichting:  
De penningmeester heeft vergelijkbare stamboeken bekeken. KFPS blijkt niet als duur te  
kunnen worden aangemerkt. 
Er is een voorstel voor geconstateerde verschillen:  
De verkoopadministratie verlagen, verlaging IBOP, ter stimulering van gebruik, verhoging van 
inschrijfgeld van de stamboekhengst, daarbij vervalt nabetaling van inschrijving.  Dit is in lijn 
met andere stamboeken.  
 
Vragen/opmerkingen: 
De voorzitter vraagt naar verlaging IBOP- en transactiekosten: Om hoeveel transacties gaat  
het? Marijke vraagt dit na. Het aantal transacties/overschrijvingen kunnen omhoog gaan.  
Tjalling de Boer vraagt of VRO inzicht heeft in paarden van KFPS. Marijke weet dat dit nu in  
een overgangsfase is. Er wordt nog niet gecontroleerd op houderschap door het RVO maar 
dit zal in de toekomst wel gaan gebeuren.    
Jan van Weperen vraagt of iedereen het bedrijfsnummer heeft ontvangen. Volgens de koepel  
heeft 30% zich aangemeld en is er een UBN-nummer. Eigenaren worden niet persoonlijk op 

de hoogte gesteld dat een nummer moet worden aangevraagd.  
Jan van Weperen komt terug op de toelichting die is gegeven op tarieven vanwege de  
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benchmark. Kan er een tarief worden toegerekend op basis van kosten? Er moet 
argumentatie zijn, niet alleen een benchmark. Kostentoerekening kan een vertrekpunt zijn.  
Detlef Elling: Op basis van het rapport van dhr. Mastenbroek is het KFPS op 15 punten bezig. 
Er wordt heel hard gewerkt aan allerlei zaken, zoals de benchmark en de 
kostenberekeningen.   
Jan van Weperen weet dat Mastenbroek is ingehuurd voor objectieve beoordeling maar 
dat hij geen beleidsmaker is. Elling verteld dat nu wordt gekeken naar echte belangrijke  
zaken bij het stamboek. Kosten worden verschoven. Dienstverlening heeft de prioriteit van  
het bestuur. De gestelde vragen zijn ter beantwoording van de financiële commissie.  
 
De vergadering stemt in met het voorstel voor vaststellen contributie en tarieven 2022. 

  
7. Jaarplan 2022 

Detlef Elling, Marijke Akkerman, Piet Bergsma en Jan van Weperen geven een toelichting op 
het jaarplan. 
 
Vragen/opmerkingen naar aanleiding van:  
Punt 4  Hengstencompetitie: Herintroductie wordt door de aanwezigen niet als een succes 
gezien. Het idee was om iets te doen met de jongste twee jaargangen dekhengsten. Na 
Corona kan worden gekeken of er behoefte is aan de herintroductie. Overwegen met andere 
condities lijkt haalbaar, met publiek. Eventueel eenmalig, als pilot.  
Janna Kroes benoemd de belastbaarheid van paarden met de competitie er nog bij. Ze vraagt 
welk doel het dient voor het paard en welke informatie het haar als fokker geeft.  
Detlef Elling meldt dat de Fokkerijraad heeft aangegeven de mening van de leden te vragen 
of ze dit willen en als een toegevoegde waarde zien.   
 
Punt 5 Onderzoek levensduur: Men vindt een 18 jarige Fries oud terwijl dat voor andere 
rassen niet geldt. Onderzocht kan worden hoe duurzaamheid te dienen. Dit ten aanzien van 
vruchtbaarheid maar ook hoe de duurzaamheid te kunnen ondersteunen. Er zijn 
verkenningen gaande. Een foktechnicus uit Wageningen is geconsulteerd. Bij per generatie 
een inteelttoename onder de 1% houden gaat het goed. Dat is het geval bij KFPS. De vrees 
voor inteelt toename is er nu niet.  
Aspecten als vroeg rijp of oud rijp en hoge leeftijd van hengsten worden in het onderzoek 
meegenomen. Het kan enkele jaren duren voordat er ontwikkelingen zijn in dit onderzoek en 
er een voorstel naar de ledenraad komt.  
Registratie: In hoeverre kan het stamboekarchief gekoppeld worden aan het RVO en zou er 
van elke paardenhouder een reden van overlijden van het paard kunnen worden geven? 
Voor het onderzoek is data belangrijk en is er behoefte aan een uitgebreide databank waar 
gegevens uit kunnen worden gehaald.  
Hier wordt aan gewerkt.  
 
Punt 6 Afwijkingen: Als men met genetica iets wil doen moet een uitgebreide DNA-typering 
worden uitgevoerd. Dit wordt in de toekomst als discussie voorgelegd.  

 Sperma stamboekhengsten: Er worden hengsten afgekeurd vanwege de kwaliteit van  
de sperma. De vraag is of dat terecht is. De wijze om de kwaliteit op een andere manier te 
bepalen wordt onderzocht. 
 
Punt 8 Een student heeft een eerste opzet gemaakt en dit wordt verder geoptimaliseerd. 
Ook wordt gekeken of, op basis van kwaliteit van de geborene, de meest perfecte mach is 
uitgevoerd. Het paringsadviesprogramma blijft op de agenda staan. 
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Punt 12 Structuur: Er wordt gekeken naar nieuwe structuren. Vijftig procent van de leden 
komt nu uit het buitenland. Verschillen worden onderzocht. Sinds 1996 loopt de World 
Frysian Horse Organisation (WFHO). Geprobeerd wordt leden in het buitenland toe te 
voegen. De huidige ledenraad besluit over zaken voor de hele wereld maar de vraag is of dit 
wel optimaal is. De WFHO zou zaken voor de buitenlanden kunnen bepalen en de ledenraad 
de zaken voor de Nederlandse leden. Belangrijke zaken kunnen met een grote groep 
afgevaardigden worden afgehandeld. Leden kunnen terecht bij de ledenraad. De nieuwe 
structuur in Nederland kan over 3 jaar werken.  
 
Punt 13 Kader en keuren: Dit is een discussiepunt met de inspectie. Er is een basis om 
mogelijkheden te bestuderen.  
 
Jan van Weperen pleit ervoor dat KFPS een vereniging is en blijft waarin leden zich goed 
blijven herkennen, zonder een bestuur van teveel leden met maatschappelijk aanzien, zonder 
veel kennis van Friese paarden. De vertrouwenscommissie is een selectie uit ledenraad. De 
vraag is of zij in gezamenlijkheid altijd de goede keuzes hebben gemaakt. Hij stelt voor om bij 
een voordracht voor 1 of 2 kandidaten de leden te vragen mee te besluiten.  

  
8. Benoemingen  
 - Ledenraad  
 Benoeming ledenraadsleden is hier niet van toepassing.   
 
 Voordracht vanuit bestuur: 
 - Fokkerijraad 
 Aftredend:  Laurens van der Meer, Jan van Weperen, Udo de Haan,  
 Voordracht: Hans Boersma, Peter Spahn en Tjitse Bouma. 
 

- Hengsten(her)keuringsjury 
Volgens de statuten worden elk jaar juryleden benoemd. 
Voordracht: Piet Bergsma, Corrie Terpstra en Reijer van Woudenberg (Ellen van Gastel 
aspirant HKC lid).  
Voordracht: Sabien Zwaga, Bart Bax, Jan Hellinx 
 
- Verrichtingsjury 
Ito Werkman en Jos van der Wal.  
Toevoeging: Er zijn 2 aspirant inspectieleden gekozen:  Manuel Gasseling en Popke van der 
Meulen.  
 
Wil Thijssen wordt senior jurylid.  
Dit is voor de ledenraad om over te besluiten.  
 

9. Herformulering KFPS-fokdoel 
 Vragen/opmerkingen: 
 Jan van Weperen: Vanuit de Fokkerijraad/MT/Inspectie wordt elke 10 tot 15 jaar het fokdoel 
 herzien en deze is nu opnieuw geformuleerd.  
  
10. Hengstenkeuringsreglement: integratie diverse reglementen hengstenselectie 
 

10.a  Wijzigingen reglement hengstenkeuring 
Art. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 
Alles is bij elkaar gevoegd, herschreven en is opnieuw geformuleerd. Daarnaast is een 
uitvoeringsbepaling gemaakt die meer op detailniveau is samengesteld. Mochten er 
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aanpassingen zijn in de uitvoeringsbepaling dat kan dit via de bestuursvergadering worden 
aangenomen, mocht het niet in strijd zijn met het hengstenkeuringsreglement.  
 

 10.b Wijziging huishoudelijk reglement artikel 106 
Gevraagd wordt hoe het algemeen belang van de vereniging te duiden is. 
Jan van Weperen merkt op dat het eindbesluit bij het bestuur dient te liggen en daarop 
aangesproken kan worden. Van een bindend advies kan worden afgeweken. 
De Driehoek is afgelopen jaar samengesteld uit Detlef Elling, Marijke Akkerman en de HKC 
bestaande uit Piet Bergsma en Corry Terpstra. Dat heeft goed gewerkt. Besluiten worden 
getoetst aan het reglement.  
 
De vergadering stemt in met de voorstellen van punt 10.a: Wijzigingen reglement 
hengstenkeuring en 10.b: Wijziging huishoudelijk reglement artikel 106. 

 
11. Registratiereglement: Wijziging normering sportpredicaat 

Dit geeft een wijziging voor het sport elite predicaat en wordt aangepast.  
De vergadering gaat akkoord met Wijziging normering sportpredicaat. 

  
12.  Keuringsreglement: uitgestelde keuringsdatum zogende Ster- en Kroonmerries 

Voor stimulering van de fokkerij vindt de stamboekkeuring plaats na de centrale keuring voor 
de Kroonmerries. Dit om nog wel te kunnen fokken met de merrie die kroon kan worden. 
Janna Kroes benoemd de voorkeur om veulens geboren te laten worden in mei/juni en de 
centrale keuring later te doen.  
Het nadeel daarvan is dat de paarden langer in training blijven.  
 
Stemming: De meerderheid van de vergadering is voor de wijziging in het keuringsreglement 
om een uitgestelde keuringsdatum voor zogende Ster- en Kroonmerries door te voeren. 

  
13. Evaluatie keuringsseizoen 2021  

Locatie keuringen versus fokdagen. Er is een enquête onder leden gehouden. 
 
Vragen/opmerkingen: 
Fokverenigingen hebben voorkeur voor minder locatie keuringen.  
De 3 tot 4 stamboekkeuringen zijn nodig om herkeuringen te kunnen doen. Dit is nu 
gebonden aan een bepaalde periode in het jaar. De fokdagen kunnen aantrekkelijker worden 
gemaakt voor publiek. Er zou meer PR aan kunnen worden geven. 
Locatie van fokdagen kunnen worden onderzocht alsook de tradities.  
Bij 2 locatiekeuringen per stal gaan aantallen een rol spelen van wat er naar fokdagen gaat. 
Tijdslimiet tot 15 juni is akkoord.  
 
Piet Bergsma geeft een toelichting op de primeringen. 

 
14. Rondvraag 

Henk Seerden: Als een ploeg juryleden naar het buitenland gaat, gaat er dan een deskundig 
jurylid mee die bevoegd is een IBOP af te nemen? Detlef Elling: Dit had te maken met 
beschikbaarheid en kosten. Piet Bergsma: Verrichtingen- en exterieurjury zijn 2 sporen. Dit 
zou meer moeten integreren.  
Henk Seerden wil inzichtelijk hebben welke juryleden op welke dagen hebben gejureerd. 
Als hij de keuringsbaan ingaat wil hij weten wie jury is. Marijke Akkerman: Dat staat in de 
catalogus. 
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Henk Seerden: Bepaalde juryleden zie je zelden. Piet Bergsma: Beschikbaarheid en het aantal 
verplichte keuringen om uitvoering aan te geven speelt hierin een rol. Het jurylid moet 
minimaal 10 keer per jaar beschikbaar zijn.  
Henk Seerden: Hoe is benoeming binnen het jurykorps geregeld? Op basis van vrijwilligheid 
of ambities of kennis? Detlef Elling: De inspectie doet een voorstel aan het bestuur. Die voert 
een gesprek met de kandidaat. Daarop volgt een voorstel aan de Ledenraad. 
 
Janna Kroes: Voor uitleg van de rapportage betreffende uitkomsten hengsten is een 
evenement voor hengstenhouders georganiseerd. Dat zou ook voor andere leden 
opengesteld moeten worden zodat informatie niet alleen via de Phryso wordt gedeeld. Dit op 
basis van gelijkwaardigheid van leden en hun belangen. Marijke merkt op dat er aan dit 
onderwerp nog een online College tour wordt besteed.  
Janna Kroes maakt een opmerking over de late melding van het tonen van de 
coronatoegangspas en haar zorg dat om die reden mensen weg blijven. De voorzitter meldt 
dat dit een weloverwogen besluit is geweest en benadrukt dat de rondvraag is bedoeld om 
inhoudelijke vragen te stellen in relatie tot KFPS.  

  
15. Sluiting 23.10 uur.  

De voorzitter dankt de aanwezigen voor de goede discussies. Hanny wordt een goede LR-
vergadering gewenst.  

 
 
 
  
 


