
 
 
Notulen van de regiovergadering van maandag 15 november 2021 te 20.00 uur te Assen 
 
Locatie: Sunrise Stables te Assen 
Afwezig mkg: geen 
Aanwezig vanuit het bestuur: 
Bestuur       Marijke Akkerman en Miel Jansen            
Inspectie:    Piet Bergsma 
 
 
Totaal aantal aanwezige leden: 35 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen welkom 
 
 
Mededelingen 
 
Miel Janssen stelt zich voor. Miel zegt geen verstand van paarden te hebben maar wel van financiën. 
Miel deelt mede dat hij kwijt wil dat volgens het rapport van Mastenbroek iedereen zich aan de regels 
heeft gehouden. Pieter Wijbenga vraagt waarom het rapport dan geheim is als toch niemand iets 
verkeerd heeft gedaan.  
 
INGEKOMEN STUKKEN 
 
Geen 
 
ACTUELE ZAKEN 
 
Het verslag vorige vergadering wordt vastgelegd 
 
De ledenraadsleden delen mede dat er inmiddels twee ledenvergaderingen zijn geweest en uitgebreid 
verslag is gedaan van de besprekingen in de ledenraad. Ook is er uitgebreid stil gestaan bij de 
problematiek van Boet. Als er nog leden zijn van de regio die uitleg willen dan kan dat. Karin Pelder 
geeft aan dat ze ook graag de verslagen wil hebben die de ledenraadsleden maken na elke 
vergadering van de ledenraad. Janet van der Ark geeft aan dat ze daarin gelijk heeft omdat ze 
ledenraadsleden zijn van de regio. Dit gaat geregeld worden. Wel geeft Janet van der Ark aan dat de 
opkomst voor de vergaderingen matig tot slecht is en dat men geen commentaar kan hebben al men 
niet geweest is om mee te stemmen en te beslissen op de vergaderingen. Wil je dus meepraten en 
beslissen dan zal men ook naar de vergaderingen moeten komen of de ledenraadsleden benaderen. 
 
Janet van der Ark vraagt aan Piet Bergsma of de goedgekeurde hengsten nou echt de besten waren 
van de 300 die gekeurd zijn. Ze vindt dit niet best. Piet Bergsma geeft aan dat hij vindt dat de 
goedgekeurde hengsten inderdaad de besten waren van de aangemelde hengsten. Janet geeft aan 
dat ze denkt dat de beste hengsten nog bij de fokkers op stal staan. 
 
-Er zijn 300 aanmeldingen voor de hengstenkeuring eerste bezichtiging. Onderzocht wordt of de HK 
met publiek kan. Er is overleg met de gemeente. 
 



-Er is een vacature uitgezet voor directeur van het stamboek. 
 

- De bedoeling is om weg te gaan uit Drachten met het kantoor. Het gebouw is aan onderhoud 
toe. Er is een commissie samengesteld om de mogelijkheden van huur en koop te 
onderzoeken. Het kantoor blijft in Friesland en de voorkeur gaat uit naar Leeuwarden. 

- Bekeken wordt of de Proms door kan gaan. Eind november is de deadline voor de beslissing. 
HK gaat in elk geval door. Met of zonder publiek. Wel te volgen via de TV. 1e bezichtiging  
kan doorgaan en we gaan naar Harich. Daar zijn 48 boxen en is een binnenbak. 

- Geertje Zwart wordt door het bestuur voorgesteld en ze zal worden ondersteund door de heer 
Harmoen. Wietske Schut is ontslagen per 1 november 2021 en Geertje begint 1 december 
2021 

- De driehoek die de jury gaat controleren en de hengsten gaat bespreken bestaat daardoor uit 
Detlef en Marijke en Piet. 

 
 
FINANCIËN 
 
Miel Jansen geeft uitleg over de financiën en dat er veel geld naar de belasting gaat. De vergadering 
vindt dat men een pand aan moet kopen zodat we geen geld gaan verliezen. Daar wordt over na 
gedacht en is al een commissie mee bezig. Men gaat kijken of kopen beter is dan huren. 
Verder zijn we een gezonde vereniging met een mooie buffer. 
 
Er zijn een paar aanpassingen gedaan zoals het statiegeld. Daar is door de ledenraad op gehamerd 
en de kosten gaan naar beneden. Echter er blijven kosten aan verbonden zitten omdat die worden 
gebruikt voor promotiedoeleinden. De vergadering vindt dat de benaming van die kosten dan anders 
moeten zijn. Dit gaat ongeveer met 10 euro naar beneden. 
 
Ook de kosten van de IBOP gaan naar beneden. Dat gaat 70 euro schelen.  
 
De vergadering wil graag dat de verrichtingskosten nog onder de loep worden genomen daar deze erg 
duur zijn. 
CO is niet kostend dekkend en de HH zouden meer moeten gaan betalen. 
 
Miel geeft aan dat we goedkoper zijn dan het KWPN maar dat gaat pas op bij 100 of meer paarden. 
We moeten mensen motiveren en de IBOP stimuleren. Roel geeft aan dat de IBOP veel te zwaar 
beoordeeld wordt vergeleken bij de cijfers die de aangewezen hengsten hebben gekregen in 2021. De 
vergadering vindt de cijfers niet in verhouding. Er waren veel hengsten die de normale IBOP niet eens 
gehaald zouden hebben. 
 
Miel geeft aan dat we financieel gezond zijn met 4 ton verlies mede door afdracht dekgeld. Pieter 
Wijbenga geeft aan dat er geen rekening is gehouden met het verschil dat er meer paarden gedekt 
worden en dus meer geld binnenkomt als je afdracht doet bij dekking dan wanneer je alleen afdracht 
doet van de geboren veulens. Er is elk jaar een groot verschil tussen de dekkingen en de geboortes. 
 
Jaarplan KFPS 2021 
 
Er staan een paar onderwerpen op de lijst. Deze worden besproken en uitleg over gegeven. Men wil 
graag weer een hengstencompetitie. Dit is de vorige keer geflopt maar men wil het weer proberen. De 
vergadering vindt het een goede zaak . 
 
Benoemingen  
 
De ledenraadsleden  Janet van der Ark en Roel Oldenburger blijven nog zitten. Er komt een vacature 
voor het bestuur. 
 
HERFORMULIERING KFPS FOKDOEL 
 
Deze wordt besproken en men vindt de gezondheid veel belangrijker dan sportaanleg. Mevr. Lohman 
wil meer onderzoek naar erfelijke ziekten. 
De betrouwbaarheid komt ter sprake. We moeten deze voorop stellen. 



 
HENGSTENKEURINGSREGLEMENT 
 
Deze wordt besproken en is iets aangepast na aanleiding van de goedkeuring van de cornage hengst 
Boet. Er zal eerder op cornage worden onderzocht. De wijzigingen staan op de site van het KFPS 
 
REGISTRATIEREGLEMENT 
 
Er zijn wijzigingen doorgevoerd voor het sportpredicaat. Samengesteld mennen kan worden 
toegevoegd. 
 
KEURINGSREGLEMENT 
 
Men wil graag een extra keuring in het naseizoen voor zogende ster en kroonmerries. Deze hebben 
dan na 30 april een veulen gebracht. Vergadering is akkoord. 
 
EVALUATIE KEURINGSSEIZOEN 2021 
 
De keuringen van het afgelopen seizoen worden besproken. Er komen komende jaar weer lokatie 
keuringen maar een stuk minder dan aanvankelijk was gedacht. Het zijn er nu 2 per stal met een een 
minimum van 25 en max 40. Dit gaat plaatsvinden voor de fokdagen. GDC geeft aan dat ze wel 
kunnen stoppen al de fokdagen zodanig worden uitgekleed. 
 
RONDVRAAG 
 
Janet van der Ark wil graag weten hoeveel geld het stamboek moet betalen aan de rechtszaak van de 
DNA. Miel Jansen wil hier geen antwoord op geven. Janet geeft aan dat ze de vraag dan nog een 
keer in de ledenraad gaat stellen. 
 
Pieter Wijbenga geeft aan dat er op neutraal terrein gekeurd moet worden. Er gebeuren nu dingen die 
we liever niet hebben. 
 
Als we achter het KWPN aangaan dan hebben we binnenkort geen fokdagen meer, geen 
veulenkeuringen en telt alleen de sport nog. Het voordeel van een fok dag is dat we dan vergelijken 
kunnen. 
 
 
SLUITING 
 
De vergadering sluit om 22.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


