
Concept notulen Regiovergadering najaar 2021, online  
 

Aanwezig Michelle de Haas/ Dijkstra afwezig 
Ella Wiersma Bestuur  Marcia Helmich 
Marijke Akkerman MT Lucy Iraggi v Hooff afwezig 
Piet Bergsma inspectie afwezig Hans de Wijs afwezig 
Jan Vriend FR afwezig Louter afwezig 
John Boot Voorzitter Cor vd Sluis 
Anouk Glas Henk Smit 
Marije Francis Fer Smit 
Céline Koster Astrid Westerbaan 
Jan Melman Bill v Wieringen 
Agnes Barsingerhorn Sjaak en Annet de Wit 
Cor en Nel Beentjes Rinus Dees 
Jan Boot Afwezig, met bericht: 
Colinda Brugemann Kees Star 

 

 

1. Opening 

2. Mededelingen 

Enkele weken geleden is er op een prettige manier afscheid genomen van Harry en Jaap. 

Uit het rapport komt dat er geen fouten zijn gemaakt door de HKC.  

3. Ingekomen stukken 

Geen 

4. Actuele zaken 

 Afgelopen zaterdag 6 hengsten goedgekeurd.  

 Binnenkort start de 1e bezichtiging van de jonge hengsten. Indeling is per trainingsstal. En 

per vader. Er is een mogelijkheid om te kijken. Komende week komt er bericht over de 

manier van aanmelden om te komen kijken.  

 Er wordt een nieuwe locatie gezocht voor het stamboekkantoor, in verband met de staat van 

het huidige gebouw.  

 Huidige maatregelen laten het niet toe om de Frisian Proms door te laten gaan. Het is 

onzeker hoe dat verloopt. Ook de voortgang van de HK is onzeker.  

 Per 1 december krijgt het kantoor van Greetje Zwart versterking. Voor de inspectie en 

fokkerijzaken is Arie Hamoen aangesteld om te ondersteunen.  

 



5. a. vaststellen verslag vorige vergadering 

Geen op- of aanmerkingen. 

b. terugkoppeling verslag ledenraad 

John geeft een samenvatting weer over het bewogen jaar 2019/2020.  

       6.    Financiën 

 a. begroting 

2021 is negatief uitgevallen. Voor 2022 is de begroting sluitend. Ella licht toe.  

 b. vaststellen contributie en tarieven 2022 

Ella licht toe. 

Opmerkingen:  

- Is er een mogelijkheid om lidmaatschap en Phryso apart te aan te bieden, zodat een er een 
keuze is en mogelijk.  

- Mooi opgelost om de prijs van inschrijving van een dekhengst omhoog te zetten om zo 
balans te houden. 

        7.   Jaarplan 2022 

Door afwezigheid van Jan Vriend licht Marijke toe.  

Hengstencompetitie 
Fer geeft aan dat de hengstencompetitie geen richtlijn is voor een goede fokhengst, 
Colinda geeft aan, dat als ze hengsten wil zien ze deze wel op een wedstrijd opzoekt. 
Henk, heeft uitgezocht dat hengsten die goede prestaties leveren in de sport dat dit niet de 
betere fokhengsten zijn. 
 
Onderzoek aangeboren afwijkingen 
Hierop zitten diverse werkgroepen. 
John geeft aan, dat nav de recente goedkeuring er op facebook het eea losgaat.  
Oproep aan kfps herhaal en meldt waar je mee bezig bent.  
Marijke geeft aan ze zijn drager, en we hebben een gentest, de nieuwe rapporten komen in 
de volgende phryso incl  
Celine vraagt; waar de publicaties te vinden zijn, van de onderzoeken die op dit moment 
gaande zijn. Updates naar wetenschappelijke tijdschriften.  
Marijke gaat inventariseren hoe ze hiermee naar buiten kunnen komen. 
Bill vraagt of t een optie is om vreemd bloed toe te voegen voor een gezonder ras 
 
Sportgegevens worden 2022 bijgewerkt , nu onderbezetting op kantoor. 
 
De app ‘mijn kfps” wordt eerste kwartaal 2022 opgeleverd. 
 
Structuur regios en fokverenigingen; prio is nu buitenland.  

 

 

 



        8.   Benoemingen 

Geen in onze regio 

        9.   Herformulering KFPS Fokdoel 

Vraag aan Jan Vriend; wat is er nu veranderd en is het specifiek genoeg geformuleerd. Er 
 staan wat termen in die openstaan voor eigen interpretatie.  

Cor vraagt; met de keuring is de ibop belangrijker dan het paard op exterieur beoordelen, de 
cijfers krijgen de  overhand , moeten we nu alleen sportpaarden laten keuren.  

Antwoord; het wordt positief meegenomen. Maar Cor vindt de "mededeling te prominent 
aanwezig. 

Henk, was op een trainingsstal, waar de paarden niet heel vriendelijk waren. En vraagt of het 
 karakter nog echt meegenomen wordt. Abfp scoort ook karakter. 

      10.   Hengstenkeuringsreglement  

 a. Wijziging reglement Hengstenkeuring  

Moet het dragerschap meewegen met de selectie? Marijke zegt populatie wordt te smal.  

 b. Wijziging Huishoudelijk reglement artikel106 

      11.  Registratie reglement: wijziging normering sportpaard 

Sport registratie regelement tekst aanpassen , deze is nog oud.  

Sjaak; CK afschaffen met name om de kosten en je laat de merrie een jaar gust. Met name de 
resultaten van een herkeuring.  

      12.  Keuringsreglement: uitgestelde keuringsdatum zogende ster- en kroonmerries 

Data Exloo “half oktober” moet half november zijn. ( in vergaderbijlage) 

      13.  Evaluatie Keuringsseizoen 2021 

Ontwikkelingen 2022 hangen af van de ontwikkelingen mbt covid-19 

      14.  Rondvraag 

Bill; schrok dat Ids weg ging, en leest er niets meer over.... ook niet dat hij gehuldigd wordt of 
bedankt wordt. Ids wil zelf geen afscheid. Bill vindt dat deze man niet gemist kan worden. 

John geeft nog aan dat het jammer is dat de mensen die afwezig zijn, niet voor vervanging 
 hebben gezorgd op deze vergadering. 

Ella geeft aan dat de openstaande vragen nog voorzien worden van een antwoord.  

      15. Sluiting om 22.50 uur  


