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Conceptnotulen     Regio- en ledenraadvergadering KFPS najaar 2021  
 
Regio   : Ta it Bihâld 
Datum   : 18 november 2021 
Tijd   : 20.00 – 22.30 uur 
Locatie   : Teams 
Aantal regioleden : 32 volgens getoonde genodigden op scherm 
Bestuur KFPS  : Tineke Schokker 
Kantoor KFPS  : Marijke Akkerman 
Voorzitter  : Popke van der Meulen 
Notulen  : Jelly Bruining (Hèt Notulistenteam) 
  

 
1. Opening 

De voorzitter, Popke van der Meulen, opent de digitale vergadering om 20.00 uur en heet 
iedereen van harte welkom.  
 

2. Mededelingen 
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. 
 

3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken 
 

4. Actuele zaken 
Op 13 november is het examen van het centraal onderzoek te Excloo. 
De Eerste Bezichtiging vindt plaats in Harich. Er zijn ruim 300 aanmeldingen. 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.  
 
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.  
 
Ook wordt er gekeken naar nieuwe huisvesting van het stamboekkantoor. Nieuwe 
huisvesting voor het stamboekkantoor wordt gezocht in Friesland. 
 
Het team op het kantoor is op orde. Per 1 december begint Greetje Swart als manager 
Keuringszaken en zal Arie Hamoen het KFPS versterken. Hij wordt als coach voor het gehele 
kader betrokken om zijn expertise en ervaring toe te passen, zowel inhoudelijk als op het 
proces. Zijn functie wordt op afroep ingevuld.   
 

5. Verslag vorige vergadering en terugkoppeling verslag LR-vergadering 
 
5.a.  Vaststellen vergaderingen 
 
Regiovergadering KFPS – Ta it Bihâld van 7 november 2019 
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Het verslag van de regiovergadering van 7 november 2019 wordt vastgesteld.  
 
Verslag online regio vergadering van 19 mei 2021 met alle leden 
Het verslag van de online regiovergadering van 19 mei 2021 wordt vastgesteld. 
 
Ledenraadsvergadering van 28 mei 2021  
Het verslag van de ledenraadsvergadering van 28 mei 2021 wordt vastgesteld. 
 
5.b.  Terugkoppeling verslag LR-vergadering door een van de ledenraadsleden uit de regio 
Peter Kamminga geeft een toelichting.  
 

6. Financiën 
 
6.a.  Begroting 2022 

 Tineke Schokker geef een toelichting. 
Vragen/opmerkingen: 
 
Age van der Zee vraagt naar het verschil in registratie opbrengsten.  
De afdracht voor dekgeld wordt doorgeschoven naar het moment dat een veulen geboren is.  
Age van der Zee vraagt een verklaring voor het verschil in kaartverkoop en sponsoring.  
Het verschil is te verklaren door coronamaatregelen waardoor evenementen niet door 
konden gaan. In de begroting is uitgegaan van het doorgaan van de hengstenkeuring en  
Friesian Proms.  
Pieter Wijbenga, betreffende de afdracht: Daar ontstaat een gat. Er komt €62.000,- binnen 
maar dat bedrag wordt veel kleiner want de afdracht bij dekking is veel hoger dan de 
afdracht bij een veulen geboorteregistratie, 5.000 dekkingen en 3500 registraties. Daar is 
€200.000,- bij opgeteld maar er gaat nog €7.500,- af. Dekking is geen registratie.  
De begroting is omgerekend ca. €75.000,- te hoog. 
Marijke Akkerman: Afdracht dekgeld is het bedrag van dekkingen die bij KFPS bekend zijn. 
Daar zit een gat tussen en dat zou uit de resultaten van 2022 moeten blijken. Er is rekening 
gehouden met een stijging van het aantal dekkingen. 
De financiële commissie wordt gevraagd of rekening is gehouden met bovengenoemde.   
In de Ledenraad wordt op deze opmerking teruggekomen.  
 
Tenslotte een vraag over lasten, betreffende de dekking mutatie stamboekcertificaten: is de 
€100.000,-  een dekkingsmiddel? En is dit structureel? 
Marijke Akkerman: De begroting is op realisatie 2020 gebaseerd. Met de melding naar de 
RVO wordt meer bekend over sterfte of verkoop. Er zijn meer mutaties. Het jaar 2021 was 
vanwege coronamaatregelen niet een gangbaar jaar.  
 
6.b.  Vaststellen contributie en tarieven 2022 

 Tineke Schokker geeft een 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. 
  
 Opmerking over de verhoging van inschrijving stamboekhengst: De verlaging van 

verkoopadministratie en IBOP zou dat moeten compenseren.  



 3

 Hengstenhouders zijn niet voor de wijziging. Gedacht wordt dat het meer ten compensatie 
was voor de negatieve kosten van het centrale onderzoek.  
Marijke Akkerman bevestigt dit maar noemt dat het een compensatie over het totaal is. Het 
gaat ook om een eerlijker verdeling.   

   
7. Jaarplan 2022 

Marijke Akkerman, Brand Schaap en Tineke Schokker geven een toelichting. 
Vragen/opmerkingen: 
 
Herintroductie hengstencompetitie:  
Publiek is gewenst, de keuring kan leiden tot meer dekkingen, interessant maken.  
Marijke Akkerman: Er is een plan dat verder ontwikkeld kan worden.  
 
Verschillende groepen, nationaal en internationaal, zijn bezig met onderzoek.  
Bij 3 van de 6 goedgekeurde hengsten is een afwijking bekend.  
Om niet teveel uit te sluiten is daar geen concreet beleid op. Er is een DNA test voor.  
Corry Terpstra: Bij uitsluiten van dragende hengsten geeft dat beperking in de fokkerij.  
Hengsten met positieve kenmerken kunnen goed gebruikt worden. Bij paringen kan rekening 
worden gehouden met risico’s. Voor vooruitgang van de fokkerij is uitsluiting te beperkend.  
Brand Schaap: De TNB en morfologie van de hengsten waren voldoende. Dat geeft geen 
garantie voor bevruchten. Er loopt een onderzoek in Utrecht. Het DFI onderzoek loopt. 
Mensen worden gevraagd de paarden af te melden bij overlijden met opgave van reden. Dit 
om informatie te verkrijgen. 

 
Rechtspositie buitenlandse leden: In het buitenland zit 50% van de leden. Er is veel 
belangstelling voor de digitale bijeenkomsten met het buitenland. In het kader van de 
koppeling WFHO wordt gekeken naar een koppeling met het buitenland.  
Een structuurcommissie wordt ingericht om te onderzoeken welke informatie voor leden 
gewenst is. 

 
In het plan van Mastenbroek wordt gesproken over de ledenraad en dergelijke. Is er al een 

 richting bekend welke kant dat opgaat?  
Dat ligt er nog niet omdat eerst gedegen wordt onderzocht wat nodig is. Dit onderzoek wordt  
zorgvuldig opgepakt.  

 
8. Benoemingen 

 
- Ledenraad  

 Aftredend: Tjibbe Bosma.  
Tjibbe Bosma wordt bedankt voor zijn inzet voor de Ledenraad. 
 
Voordracht:  Pieter Wijbenga. 
Pieter Wijbenga komt in het voorjaar in de Ledenraad. Jeanet gaar er dan uit.  
 
Stemming: Er is geen bezwaar.  
Pieter Wijbenga wordt succes gewenst. Hij wordt uitgenodigd voor de komende Ledenraad.  

 
  
 Voordracht vanuit bestuur: 
  
 - Fokkerijraad 
 Aftredend:  Laurens van der Meer, Jan van Weperen, Udo de Haan,  
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 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 
 Brand Schaap geeft een toelichting.  
 De vergadering stemt in met herformulering van het FKPS-fokdoel. 
  
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 
Marijke geeft een toelichting.  
De vergadering stemt in met de wijzigingen reglement hengstenkeuring. 
 

 10.b.  Wijziging huishoudelijk reglement artikel 106 
  Marijke en Tineke Schokker geven een toelichting.  

Vragen/opmerkingen: 
 
Bij het algemeen geldende belang van het stamboek is er de mogelijkheid om in te grijpen 
door het bestuur.  
Reden voor de wijziging is dat de clausule moet zijn opgenomen, voor het geval dat nodig is.  

 
Corrie Terpstra: Het hengstenkeuringstraject is veranderd met de komst van het  
driehoeksoverleg. Alle paarden worden besproken. Het bestuur wordt  gaandeweg al op de 
hoogte gehouden en komt daarmee niet op einde voor verrassingen te staan.  
Het afgelopen jaar is plezierig verlopen.  
 
De vergadering stemt in met de wijziging huishoudelijk reglement artikel 106.   

 
11. Registratiereglement: wijziging normering sportpredicaat 
 Brand Schaap geeft een toelichting.   

Vragen/opmerkingen: 
 
Moet een eigenaar van een paard lid zijn van het stamboek voor het kunnen ontvangen van 
een sportpredicaat voor de merrie?   
Marijke Akkerman: De registratie wordt ingelezen vanuit KNS Nederland. De gegevens 
moeten daardoor bekend moeten zijn. Als een fokker een sportpredicaat voor het paard wil 
hebben dan moet dat worden aangevraagd. De vraag wordt onderzocht door Marijke.  
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 De vergadering stemt in met de wijziging normering sportpredicaat. 
 
12.  Keuringsreglement: uitgestelde keuringsdatum zogende Ster- en Kroonmerries 

Marijke Akkerman geeft een toelichting.  
Vragen/opmerkingen:  
 
Diane Postma: Modelmerries – in het keuringsreglement staat, om in aanmerking te komen 
voor voorlopig model, een merrie eenmalig een veulen dient te hebben gezoogd.  
Hoe zit dat in het geval van merries met een embryo, die niet zelf het veulen hebben 
gedragen maar op papier wel een veulen hebben.  
Corrie Terpstra: Dit punt is nog in discussie.  

 
13. Evaluatie keuringsseizoen 2021  

Marijke Akkerman geeft een toelichting.  
Vragen/opmerkingen:  
 
Age van der Zee vraagt welk standpunt moet meegenomen naar de ledenvergadering met 
betrekking tot keuringen en fokdagen. Dit was een peiling. Er valt geen besluit.  
Reacties: 
 
Minder keuringen om de fokdagen goed te houden.  
De fokdag moet niet worden uitgekleed.  
Het gaat over het voortbestaan van de fokvereniging en daar een balans in te vinden.  
Eerder waren er meer stamboekkeuringen.  
Bij verdwijnen van fokdagen komen er geen veulens meer naar keuringen. Daar worden 
mensen gemotiveerd.  
De vier stamboekkeuringen schrappen.  
Het voordeel van locatiekeuringen is dat paarden niet lang hoeven te wachten. 
Locatiekeuringen staat gelijk aan fokdagen qua aantallen.  
Grote en kleine stallen moeten een kans krijgen.  
Fokdagen moeten gezellig worden gemaakt. De fokdag is het fundament voor het stamboek.  
Digitaal vergaderen weerhoud mensen ervan te reageren.  
Mensen moeten de keuze hebben. Beide de ruimte geven.  
Veel paarden zijn rustiger op de locatie keuring.  
 
Marijke neemt de opmerkingen mee. Het bestuur besluit wat te doen. Dat is niet aan 
ledenraadsvergadering.   
 
Opmerking: Bij de fokdagen staat de keuring bovenaan maar het laagdrempelige gebruik zou 
wat meer terug moeten komen met een rubriek van merries tot 6 jaar en ouder. 
Popke van der Meulen neemt de opmerking mee.  
 
Cijfers evaluatie keuringen Nederland 2021 
Corrie Terpstra geeft een toelichting.  

  
14. Rondvraag 

Waarom kan het rapport van Mastenbroek niet openbaar worden gemaakt?  
Tineke Schokker: Zaken over personen worden niet gedeeld. Het gaat erom mensen niet te 
beschadigen. Als mensen onterecht beschadigd zijn mag dat genoemd.  
Er wordt nu vooruit gekeken.  

  
15. Sluiting 
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De voorzitter bedankt de aanwezigen en besluit de digitale vergadering met de wens om een 
volgende keer in gezondheid bijeen te komen te Noardburgum. Hij sluit de vergadering om 
23.00 uur 

 


