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Verslag van de regiovergadering van het KFPS 
 
Regio : Midden-Nederland 
Datum : 9 november 2021 
Tijd : 20.00 – 22.30 uur 
Locatie : Van der Valk Hotel Tiel 
   
Aanwezig namens   
Regio : Menno Gorter (voorzitter). Zie presentielijst  
Bestuur KFPS : Jan Raaijmakers, Jan Hellinx, Nynke Bakker 
Medewerker KFPS :  
Inspectie :  
Sportraad :  
   
Notulen : Anja Smetsers (Hét Notulistenteam) 

 
Aanwezig: 
 
 
Afwezig: 
 
 
1. Opening 
De voorzitter, de heer Gorter, opent de vergadering rond 20.00 uur en heet de aanwezigen welkom bij 
de regiovergadering welke vanwege corona lange tijd niet heeft plaatsgevonden. Hopelijk kan 
binnenkort de ledenvergadering worden georganiseerd. Achter de bestuurstafel hebben ook 
plaatsgenomen: mevrouw Mekkes, de heer Hellinx en de heer Raaijmakers. Het woord wordt gegeven 
aan de heer Raaijmakers.  
De heer Raaijmakers deelt mede sinds een jaar bestuurslid te zijn. Het was de bedoeling de functie uit 
te oefenen tot de komende ledenraadvergadering. Echter het verzoek is ontvangen de periode met een 
halfjaar te verlengen, omdat er te veel af te handelen zaken zijn. Uiteraard dient de ledenraad hieraan 
goedkeuring te verlenen. Er wordt op zoek gegaan naar drie nieuwe bestuursleden, aangezien in de 
komende periode meerdere bestuursleden afscheid zullen nemen.   
 
2. Mededelingen 
Er heeft een onderzoek plaatsgevonden door de heer Mastenbroek, waarover veel is geschreven en 
gecommuniceerd. Het enige dat hierover gezegd wordt, is dat de zowel de hengstenkeuringscommissie, 
als de ledenraad niet buiten hun boekje zijn gegaan. Iedereen zich heeft gehouden aan de bestaande 
reglementen en statuten. Het toenmalige bestuur heeft echter de weg naar de ledenraad niet weten te 
vinden om gezamenlijk uit de impasse te komen.  
 
3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen. 
 
4. Actuele zaken 
Voor het men- en tuigexamen op 13 november a.s. zijn nog vijf hengsten over. Verder worden de 
voorbereidingen getroffen voor de eerste bezichtiging, welke van 7 tot en met 11 december 2021 
plaatsvindt. Deze zal op dezelfde wijze worden georganiseerd als in 2020 en via livestream te volgen 
zijn. De vacature voor een algemeen directeur staat nog open. Het is mogelijk tot 1 december a.s. te 
solliciteren. Hopelijk zal het mogelijk zijn een geschikte persoon te vinden. Voor de komende 
hengstenkeuringen en Friesian Proms zullen de coronamaatregelen in acht worden genomen. Dit 
betekent anderhalve meter afstand, maar een bezetting van 70% is noodzakelijk. Er zal een overleg 
plaatsvinden, waarna met verdere informatie wordt teruggekomen. Per 1 december a.s. treedt Greetje 
Swart in dienst als manager keuringszaken. Zij kan gebruikmaken van de kennis van 
ervaringsdeskundige Arie Hamoen. Hiervoor is het bestuur Arie zeer erkentelijk.   
 
5A. Vaststellen verslag vergadering vorige vergadering 
Dit agendapunt is niet behandeld. 
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5B. Terugkoppeling verslag LR-vergadering  
Er zijn geen opmerkingen of vragen over het verslag van de LR-vergadering.  
 
6. Financiën 
Aan de hand van een presentatie, geeft Nynke Bakker een toelichting.  
 
6A. Begroting 2022 
Het gaat over de begroting 2022. Voor 2021 was de begroting 359.000 euro negatief. Vanwege COVID-
19 is er veel veranderd, maar het was toch mogelijk diverse activiteiten doorgang te laten vinden. Voor 
2022 ziet de begroting er beter uit. Er wordt geen omzetdaling vanwege de coronabeperkingen 
verwacht. De vereniging is financieel gezond. De primaire inkomsten zijn stabiel of met een lichte stijging 
begroot. Er is een sluitende begroting met nulresultaat. Echter het een en ander blijft vanwege corona 
onzeker.  
 
6B. Vaststellen contributie en tarieven 2020 
Uit het Governance-onderzoek is naar voren gekomen, dat het stamboek duur wordt gevonden. Er is 
een benchmark uitgevoerd en deze laat zien, dat na het invoeren van de voorgestelde tariefswijzigingen 
de gemiddelde kosten niet hoger zijn dan de benchmark. De tarieven voor de hengstenselectie zijn 
relatief goedkoop, maar het tarief voor de IBOP-test is duurder. Het voorstel is het tarief voor de 
administratiekosten en de IBOP-test te verlagen. Daar tegenover staat een verhoging van het 
inschrijfgeld stamboekhengsten. Het voorstel is de tarieven met het prijsindexcijfer huishoudens van 
september 2021 te verhogen, te weten 2,6%.  
 
7. Jaarplan 2022 
Het jaarplan 2022 is een aanvulling op het jaarplan 2021, waarvan nog niet alle punten zijn uitgevoerd. 
  
1) Stimulering fokkerij 
Dit omvat het verder ontwikkelen en vernieuwen van de website. Verder is naar voren gekomen, dat er 
behoefte is aan verkoopondersteuning. Dit wordt uitgewerkt en ontwikkeld.  
2) Onderzoek naar trainingsbelasting in het Centraal Onderzoek, vervolgonderzoek.  
Naar aanleiding van het onderzoek was er een aantal adviezen, welke zijn toegepast. Er komt nog een 
evaluatie of een verdere optimalisatie mogelijk is. 
3) Herintroductie hengstencompetitie. Uit een overleg met de hengstenhouders is naar voren gekomen, 
dat zij hiervan geen voorstander zijn, omdat de hengsten al actief zijn in de sport.  
4) Onderzoek levensduur, resultaten analyseren en ontwikkelen van genetische parameters.   
Het onderzoek loopt nog. Er is een werkgroep samengesteld. De data worden geanalyseerd.  
5) Onderzoek aangeboren afwijkingen: slokdarm, aortaruptuur, staart- en maneneczeem en cornage.  
Bij dit onderzoek is een aantal universiteiten betrokken. Het onderzoek vergt tijd en is niet eenvoudig, 
omdat het niet op een bepaald gen zit.  
6) Vruchtbaarheid: sperma stamboekhengsten, DFI.  
Er is een DFI-onderzoek gestart. De eerste monsters worden onderzocht. De resultaten worden 
afgewacht. 
7) Fokwaarden: toevoegen van sportgegevens uit de wedstrijdsport, hoogste stand. 
Vanwege onderbezetting op kantoor is dit enigszins vooruitgeschoven.  
8) Ontwikkeling hengstenadviesprogramma.  
Hiervoor is de hulp van een student ingeschakeld. Hij heeft in de fokkerijraad een presentatie gegeven. 
Het gaat hierbij om een optimalisatieproces.  
9) Inteelt: monitoring en finetunen. 
Blijft een doorlopend proces. De gradatie zit nog onder de 1%.  
10) Karakter: inzicht en stimulering. 
Een werkgroep uit de fokkerijraad is bezig de beschikbaar komende gegevens nader in beeld te 
brengen.  
11) Introductie mijnKFPS-app. 
Wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2022.  
12) Structuur regio’s en fokverenigingen. 
Er is een eerste aanzet gemaakt. Het is even stilgelegd, omdat eerst de rechtspositie van buitenlandse 
leden wordt opgepakt. 
13) Kader en keuren: wijze van bemensing, structuur, klimaat en toekomstbestendigheid. 
Hier wordt getracht een optimaal proces neer te zetten.  
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14) Rechtspositie buitenlandse leden. 
Er moet worden bepaald hoe in de toekomst hiermee om te gaan. Als mensen door KFPS naar het 
buitenland worden gestuurd, rust de verantwoordelijkheid bij KFPS voor de gebeurtenissen die daar 
plaatsvinden. De buitenlandse stamboeken zijn niet allemaal hetzelfde en is er verschillende wetgeving. 
Allereerst is een duidelijke invulling noodzakelijk hoe hiermee om te gaan, omdat de buitenlandse 
wetgeving niet ter zake doet.  
15) Aanbevelingen Governance-onderzoek statuten.  
a) Cultuurverbeteringsprogramma  
b) Ledenraad: aanstelling ledenraadsleden en omvang ledenraad  
c) Bestuur: selectieprocedure bestuursleden  
d) Communicatiebeleid: pers- en sociale mediabeleid  
e) Geschenkenbeleid: algeheel verbod op aanbieden geschenken  
f) Interne organisatie: opleiding, talentenplan jury  
g) Interne organisatie: samenwerking met andere stamboeken 
 
8. Benoemingen  
 
8A. Ledenraad:  
Aftredend is Tj. Bosma. 
 
8B. Fokkerijraad: 
Aftredend: 
L. van der Meer, J. van Weperen en U. de Haan. 
 
Voorgedragen als nieuwe leden van de fokkerijraad: 
H. Boersma, M.P. Spahn en Tj. Bouma. 
 
8C. Hengstenkeuringsjury: 
Voordracht:  
P. Bergsma, C. Terpstra, R. van Woudenbergh en E. van Gastel (aspirant). 
S. Zwaga, J. Hellinx en B. Bax.  
 
8D. Verrichtingsjury: 
Voordracht: 
I. Werkman en J. van der Wal.  
 
Er worden twee juryleden benoemd als aspirant-inspecteur, te weten: 
P. van der Meulen en M. Gasseling. 
 
Een nieuwe functie is er voor W. Thijssen, te weten senior jurylid.  
 
9. Herformulering KFPS-fokdoel 
Vanwege corona is dit onderwerp uitgesteld. Het fokdoel beschrijft het ideaalbeeld van het Friese paard. 
Dit is door het management, de fokkerijraad en inspectie geformuleerd. De formulering van het fokdoel 
is bedoeld als promotie. De thema’s zijn: 
 
1. Exterieur  
2. Sportaanleg  
3. Karakter  
4. Gezondheid en vitaliteit  
 
10. Hengstenkeuringsreglement: integratie diverse reglementen hengstenselectie 
 
10A. Wijzigingen reglement hengstenkeuring 
10B. Wijziging huishoudelijk reglement artikel 106 
Uit het Governance onderzoek bleek, dat de reglementen soms met elkaar botsten en daarom is het 
voorstel één reglement te maken. De aanbevelingen zijn in de vergaderbijlage nader omschreven: 
 
1. Hengstenkeuringsreglement: integratie met voorwaarden Centraal Onderzoek.  
2. Hengstenkeuringsreglement: bevoegdheid bestuur naar aanleiding van een bindend advies.  
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3. Hengstenkeuringsreglement: publicatie eindrapport binnen een week na goedkeuring.  
4. Hengstenkeuringsreglement: vervroeg onderzoek naar cornage.  
 
Punt 1, 3 en 4 zijn meegenomen in het gewijzigde Reglement Hengstenkeuring, agendapunt 10a.  
Punt 2 betreft een wijziging in het Huishoudelijk Reglement, agendapunt 10b. 
 
Schorsing 
 
11. Registratiereglement: wijziging normering sportpredicaat 
Hierbij gaat het om het samengesteld mennen. De fokkerijraad heeft het voorstel ingediend om ook het 
samengesteld mennen mee te nemen in het toekennen van het sportpredicaat. Hetzelfde paard moet 
aan alle drie de disciplines deelnemen. Dit betekent dus dat niet meer drie verschillende paarden kan 
worden deelgenomen.  
 
12. Keuringsreglement: wijziging normering sportpredicaat 
Op verzoek van veel leden wordt het aantrekkelijker gemaakt voor zogende Ster- en Kroonmerries om 
deel te nemen aan de keuringen. Er wordt een uitzonderingsbepaling opgenomen voor zogende Ster- 
en Kroonmerries, die ná 30 april hebben geworpen. Ster- en Kroonmerries die ná 30 april hebben 
geworpen in het betreffende keuringsseizoen kunnen, naast de fokdagen, gekeurd worden op 
stamboekkeuringen welke ná 20 september in het betreffende jaar plaatsvinden.   
 
13. Evaluatie keuringsseizoen 2021 
Uit de enquête, waaraan veel mensen hebben deelgenomen, is gebleken, dat de keuringen op de locatie 
van trainingsstallen goed is bevallen. Ook de door de fokvereniging georganiseerde fokdagen vielen in 
de smaak. Voor de veulenboekmerries stemde ruim 30% voor de locatiekeuring en voor de fokdagen 
bijna 20%. Voor de veulens stemt ruim 25% voor de locatiekeuring en bijna 35% voor de fokdag. Als 
suggesties werden ontvangen: geen commentaar en zo doorgaan, blind keuren, de livestream 
voortzetten, meer uniformiteit en bijscholing van de juryleden.  
 
Het voorstel voor de keuringen in 2022 voor Nederland is:  
Locatiekeuringen in de maanden 15 april tot en met 15juni, max. twee locatiekeuringen per stal, 
gemiddeld twee locatiekeuringen per week, minimaal 25 en maximaal 40 paarden per locatie. Ook een 
combinatie is mogelijk. Dan worden er drie of vier kleine stamboekkeuringen gehouden voor de kleinere 
trainingsstallen. Rubrieken 3 jaar e.o. veulenboekmerries/ruinen, 4 jaar e.o. stamboekmerries/ruinen, 3 
jaar e.o. veulenboekhengsten en veulens. Drie of vier stamboekkeuringen verdeeld over Nederland van 
15 april tot en met 15 juni. Fokdagen in de maanden eind juni, juli of augustus. Rubrieken 3 jaar e.o. 
veulenboekmerries/ruinen 4 jaar e.o., 3 jaar e.o. veulenboekhengsten en veulens, plus primering van 
enters, twenters, stermerries, kroonmerries en modelmerries. Daarna centrale keuringen in september, 
en oktober half zogende ster- en kroonmerries. In het buitenland spreiding over alle maanden, met 
maximaal drie keuringen, inclusief Nederland. 
 
De heer Hellinx geeft een toelichting op de cijfers van de keuringen van het afgelopen jaar. Vanwege 
corona waren er verschillen bij de locatiekeuringen.  
 
Er waren 957 veulenkeuringen. Dat is in vergelijk met voorgaande jaren ongeveer hetzelfde aantal. Dus 
dat is goed. In 2020 waren er geen fokdagen en was er een terugval van het aantal veulens. De 
uitdaging bij de fokverenigingen ligt om het programma misschien iets interessanter te maken.  
1e premie 20%, 2e 55% en 3e 21%. Dat is een mooie verhouding.  
 
Primering driejarigen: 531 keuringen. De locatiekeuringen zijn een extra stimulans voor de kleinere 
stallen, waardoor extra paarden op de keuring komen.  
1e premie 11%, 2e 34%, dat is vrij goed.  
Van de 1e premie 55 veulens, zijn er 23 Kroon geworden. Dat is een goed resultaat. Ster 44,8%.  
 
Op de fokdagen zijn in totaal 184 paarden gekeurd en op de locatiekeuring 280. Er waren 30 
locatiekeuringen en 10 fokdagen. Op de locatiekeuringen zijn meer paarden gekeurd. Er waren 46 stuks 
op de locatiekeuring. 1e premie fokdagen 26, locatiekeuringen 25 paarden. 2e premie fokdagen 51, 3e 
premie 50, niet geprimeerd 43, niet opgenomen 14.  
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4- tot 6-jarige Stermerries: 93 gekeurd. 1e premie 39 = 42%. Van de 39 zijn er 23 kroon geworden, dat 
is 59%. Dat is een vrij goed resultaat.  
7 jaar en ouder stermerries: 23 gekeurd. 1e premie 5 = 22%, waarvan kroon 3 = 60%.  
 
Kroonmerries: 41 gekeurd. 1e premie 28 = 68%.  
 
Paarden op de centrale keuring: 217, waarvan veulens 43, enter 11, Twenters 17, 3-jarigen 51, 4- tot 6-
jarigen 46, 7 jaar e.o. 5, kroonmerries 29, modelmerries 15, ruin 0.  
 
De paarden die gepromoveerd zijn: van de 3-jarigen zijn er 23 kroon geworden, 4- tot 6-jarigen ook 23, 
7 jaar en ouder 3 stuks. In totaal zijn er 49 kroonmerries bij gekomen en 10 modelmerries.  
 
Er waren 56 herkeuringen. Dat is een stuk minder dan voorgaande jaren. Van de 56 zijn er 15 verhoogd, 
38 gelijk en 3 verlaagd.  
 
KFPS wil versterken door verbondenheid, betrouwbaarheid, respect en professionaliteit. Dat is de rode 
draad, waarvoor aandacht wordt gevraagd. 
 
14. Rondvraag 
Uit de zaal wordt gevraagd hoe de wijziging proef samengesteld moet worden gelezen? 
De wijziging is het samengesteld mennen.  
Vanuit de zaal wordt opgemerkt, dat de vereniging een aantal vervelende jaren heeft gehad. Echter een 
aantal mensen heeft de schouders eronder gezet, waarvoor zij hartelijk worden bedankt.  
 
15. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering om 22.30 uur.     
 
 
 


