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KFPS regiovergaderingen voorjaar 2022

De regiovergaderingen zijn voor alle leden van het KFPS toegankelijk, dus ongeacht of u lid bent van een fokvereniging. Het KFPS 
heeft in Nederland tien verschillende regio’s die zoveel mogelijk overeen komen met de gebieden van de fokverenigingen. Hieronder 
vindt u de postcode-indeling per regio. U bent alleen stemgerechtigd als u de vergadering in uw regio bijwoont.

Regio 1.  Groningen Drenthe Combinatie: Postcodes 78, 774,775,776,790-796, 798, 799, 930-935, 936, 937, 938, 939, 94, 95, 96, 97, 980, 
981, 983, 984, 988, 989, 99 

Regio 2. Ta it Bihâld: Postcodes 89, 904- 907, 909, 91, 9210, 9216- 9219, 922, 925- 929, 985, 987
Regio 3.  It Fryske Greidhynder: Postcodes 840, 844, 8465- 8469, 849, 8501, 8510- 8513, 854, 900, 901, 908, 920, 9211-9215, 923, 924, 936, 

982, 986
Regio 4.  It Fryske Hynder: Postcodes 8500, 8502, 8503, 8514- 8519, 852, 8530, 8531, 8532, 8534, 8535, 8536, 855- 859, 86, 87, 88, 902, 903
Regio 5.  Het Friesche Paard Wolvega e.o: Postcodes 797, 83, 841, 842, 843, 845, 8460- 8464, 847, 848, 8504-8509, 8533, 8537, 8538, 8539
Regio 6.  Het Friesche Paard Twente Achterhoek: Postcodes 70, 71, 72, 74, 75, 76, 770- 773, 777, 778, 779, 810- 815
Regio 7.  Het Friesche Paard Midden-Nederland: Postcodes 12, 13, 34- 41, 650- 658, 666-669, 67, 68, 69, 73, 80, 816-819, 82
Regio 8.  Het Friesche Paard Zuid Nederland: Postcodes 32, 33, 42-53, 540, 541, 546- 549, 55, 56, 570, 571, 573, 574, 660-665
Regio 9. Het Friesch Paard Limburg: Postcodes 542-545, 572, 575-579, 58-64, 659
Regio 10. Het Friese Paard in Noord en Zuid Holland: Postcodes 10, 11, 14- 31

Regio Datum Plaats

Het Friese paard  
Midden-Nederland

Maandag 9 mei 
Aanvang 20.00 uur

Nieuwe locatie: 
De Boerewoage 
Meikade 89, Ederveen

Het Friese paard Wolvega & It 
Fryske Greidhynder

Maandag 9 mei 
Aanvang 20.00 uur

Dorpshuis De Bult,  
Idzardaweg 47, 8476 EN Ter Idzard

Het Friesche paard in Zuid Ne-
derland

Dinsdag 10 mei 
Aanvang 20.00 uur

De Schuttershof,  
Dorpsstraat 2 in Esbeek

Ta it Bihâld Woensdag 11 mei 
Aanvang 20.00 uur

Dorpshuis De Balstien, Van Cronenburgweg 1, 
9257 VW  Noardburgum

It Fryske Hynder Woensdag 11 mei 
Aanvang 20.00 uur

Café De Freonskip,  
Vitusdyk 1 te Blauwhuis

Het Friese paard in Noord- en 
Zuid-Holland

Vrijdag 13 mei 
Aanvang 20.00 uur

Nieuwe locatie: 
Stal Melman 
Belmermeer 5 
1028 BA Amsterdam

Groningen Drenthe Combinatie Maandag 16 mei 
Aanvang 20.00 uur

Sunrise Stables,  
Baggelhuizen 2, Assen

t Friesche paard Limburg Dinsdag 17 mei  
Aanvang 20.00 uur

De Hoeberij,  
Kerkstraat 68 in Panningen

Het Friesche paard Twente Ach-
terhoek

Woensdag 18 mei 
Aanvang 20.00 uur

Wapen van Delden 
Langestraat 242 
7491 AN  Delden

Buitenlandse regio’s

Duitsland Donderdag 12 mei  
Aanvang 20.00 uur

Windows Teams

Overige regio’s Vrijdag 13 mei 
Aanvang 9.00 uur (NZ +13 uur)  
+ Aanvang 16 uur 
(Z-Amerika -6 uur)

Windows Teams

FHANA Zaterdag 14 mei 
Aanvang 16.00 uur

Windows Teams

Ledenraadsvergadering vrijdag  20 mei 2022, aanvang 19.00 uur
Locatie: Van der Valk Hotel Zwolle, Nieuwleusenerdijk 1, 8028 PH Zwolle
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Agenda regio- en ledenraadsvergadering najaar 2021

1. Opening
2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen verslag vorige vergadering 
5. Jaarverslag 2021
6.  Financiën 
  Jaarrekening 2021 / Verslag Financiële Commissie* / Vaststelling jaarrekening 2021* /  

Voorstel tot verlening decharge aan bestuur* / Vergoedingen 2022*
7. Benoemingen
 a. Ledenraad
 b. Voordrachten vanuit bestuur*: Commissie van beroep / Tuchtcommissie / Exterieurjury
 c.  Voordracht vanuit vertrouwenscommissie*: Bestuur / College van Appèl /  Integriteitscommissie /  

Financiële Commissie / Vertrouwenscommissie
8. Wijziging statuten en reglementen
 a. Wijziging statuten zittingsduur bestuursleden
 b. Wijziging Gedragscode 
 c. Wijziging Keuringsreglement: Toiletteren
 d. Wijziging Registratiereglement: Risicoparingen waterhoofd en dwerg
 e. Wijziging Registratiereglement: Prestatiepredicaat
 f. Wijziging Reglement Hengstenkeuring: benaming Cornage
9. Actuele zaken
 a. Voorbereiding keuringsseizoen
 b. Structuurcommissie
 c. Discussiepunten fokkerij: 
  -  Stimuleren laagverwantschap
  -  Duurzaamheid
  -  Welzijn
  -  Karakter
10. Rondvraag
11. Sluiting

 *Over deze punten wordt alleen gestemd in de Ledenraad

Agendapunt 4. Vaststellen verslag vorige vergadering

Verslag van de Ledenraadsvergadering van De Koninklijke Vereniging “Het Friesch Paarden-Stamboek (KFPS), op 
vrijdag 26 november 2021 te Zwolle.

Aanwezig
Ledenraad:  Janet van der Ark, Marina Bekx-Boons, Jan Wietse de Boer, John Boot, Tjibbe Bosma, Richard Flier, Doeke 

Hoekstra, Hans Hurkmans, Marit van Ingen Schenau, Peter Kamminga, Mirella van Leeuwen, Gerard 
Lokhorst, Wilbert Lucius, Annemiek Mandemaker, Ben Nijhof, Roel Oldenburger, Sjoerd Ruiter, Fer Smit, 
Paul Tanck, Arno Thomassen, Sjoerd Veenstra, Hanny van Wijncoop, Ferry Wolfswinkel, Age van der Zee

 Via Windows Teams: Janneke Haverschmidt, Gerarda van Harten, Anouk Glas,  Elaine de Boer, Will Bron, 
Ana Maria de Jager, Ted vanderKooi

Bestuur: Roelof Bos, Detlef Elling, Miel Janssen, Jan Raaijmakers, Tineke Schokker, Ella Wiersma
Stamboekkantoor: Marijke Akkerman, Nynke Bakker, 
Notulist: Petra van Hoorn (Hét Notulistenteam)
Afwezig m.k.: Hans-Jürgen Bothmer
Afwezig z.k.: Nadeen Davis, Anders Henriksen

1. Opening
Interim-voorzitter, Detlef Elling, opent de vergadering om 19.00 uur en heet de aanwezigen en de leden die via TEAMS aan de verga
dering deelnemen van harte welkom. Er is een afmelding ontvangen van Hans Jürgen Bothmer.

Vergaderbijlage  |  Voorjaar 2022
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2. Mededelingen
Interim-voorzitter, Detlef Elling, spreekt een in memoriam uit voor Janneke Fennema die op 22 juli is overleden, Joop Veenstra die op 
20 september is overleden en voor Frits de Jong die op 2 november is overleden.

3. Ingekomen stukken
-  Mail van het bestuur over de omvang en de samenstelling van het bestuur. Dit onderwerp wordt behandeld 
 bij agendapunt 8, Benoemingen.

4. Actuele zaken
-  De eerste bezichtiging start op 29 november 2021 in Harich.
-  Er wordt naar een nieuw onderkomen voor het kantoor gezocht.
-  De vacature voor directeur staat nog open tot 1 december 2021.
-  De Friesian Proms gaat in 2022 niet door.
-  Het is nog onduidelijk of de hengstenkeuring met of zonder publiek zal plaatsvinden.
-  Er loopt een zaak bij de Tuchtcommisse en een zaak bij het College van Appèl.

Interim-voorzitter, Detlef Elling, bedankt iedereen voor het vertrouwen in hem en hij draagt het voorzitterschap 
over aan Tineke Schokker.

5a. Vaststellen verslag vorige vergadering

Pagina 8, punt 12: ‘hengstenhouder’ wordt ‘hengsteneigenaar’.
Het verslag van de vorige vergadering wordt met bovenstaande wijziging vastgesteld.

Naar aanleiding van 
- Pagina 4, punt 4: ‘erfelijk’ wordt vervangen door ‘veterinair’.
- John Boot vraag of voor de huisvesting van het kantoor wordt gekeken naar koop of huur. Hij pleit voor koop.
 Voorzitter, Tineke Schokker, antwoordt dat beide een mogelijkheid is, maar dat het nu nog in de oriëntatiefase is.

6. Financiën
a.  Begroting 2022
Miel Janssen meldt dat de financiële situatie van KFPS goed is. De via de vergaderbijlage voorgelegde begroting is inmiddels achter-
haald vanwege de recente coronaontwikkelingen. Zo is inmiddels besloten dat de Friesian Proms geen doorgang zal vinden. Het 
financiële risico met betrekking tot de Friesian Proms wordt gedeeld door KFPS en Stichting Faderpaard. De reeds gemaakte kosten van 
circa € 60.000 betreffen onder andere kosten voor de promotie van het evenement, voorbereidingskosten en de administratiefee op de 
terug te betalen kaarten. De schadepost voor KFPS bedraagt circa € 30.000 en valt in het boekjaar 2021. Wat betreft de hengstenkeu-
ring zijn er op dit moment twee opties die het bestuur wil afstemen met de ledenraad. De eerste optie is doorgaan met de organisatie 
van de hengstenkeuring met publiek in Leeuwarden. Probleem is echter dat er nog geen coronagarantieregeling is vanuit de overheid 
voor evenementen na 31 december 2021. Dit betekent dat er in de periode tot de hengstenkeuring een financieel risico tot € 
500.000,00 kan ontstaan en dit risico wil het bestuur niet nemen. Het bestuur schat de kans laag in dat er medio januari 2022 5000 
bezoekers aanwezig zullen mogen zijn. De tweede optie, tevens de optie die het bestuur voorstelt aan de ledenraad, is een online 
hengstenkeuring zonder publiek in Harich. Dit is minder riskant dan optie 1, maar levert wel een schadepost op omdat een online 
hengstenkeuring geld kost, er al beperkte kosten voor de hengstenkeuring in Leeuwarden zijn gemaakt en er bij een online hengsten-
keuring geen inkomsten van publiek zijn. Het gevolg is dat de begroting dan niet meer neutraal zal zijn, maar een verlies van € 100.000 
zal laten zien. Het WTC wil op 29 november a.s. weten of de hengstenkeuring wel of niet in Leeuwarden wordt gehouden. Als dat dan 
nog niet bekend is, dan zal voor € 125.000 aan verplichtingen worden aangegaan, terwijl dit op dit moment nog maar € 10.000 is.

De cijfers in de begroting inzake de opbrengsten uit registratiegelden kloppen. De afdracht dekgeld uit het verleden wordt vanaf 2022 
toegevoegd aan het registratiegeld van een veulen. Dit leidt niet tot een financieel gat, omdat in het verleden veelal een beroep werd 
gedaan op de gustregeling bij dekkingen die niet leiden tot de registratie van een veulen.

John Boot vraagt of het resultaat van de begroting nog negatiever kan worden dan een verlies van € 100.000 in verband met de nu 
nog verdere aangescherpte coronaregels. Miel Janssen schat in dat deze begroting werkbaar is en hij verwacht eerder meevallers dan 
tegenvallers, omdat er misschien weer een NOW-regeling komt.

Janet van der Ark begrijpt niet waarom ze verkoopadministratiekosten moet betalen als ze haar paard verkoopt.
Miel Janssen zegt dat verkoopadministratiekosten in het leven zijn geroepen als een soort fee om promotionele activiteiten van te 
bekostigen. Janet van der Ark vindt dat deze fee dan anders moet heten.

De begroting 2022 met een verlies van € 100.000 in geval van de online keuring in Harich wordt unaniem aangenomen.
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b. Vaststellen contributie en tarieven 2022
Het bestuur stelt voor de verkoopadministratiekosten te verlagen van ruim € 31,80 naar ruim € 19,90 en de tarieven voor de IBOP van  
€ 159,00 naar € 89,00. Verder wordt voorgesteld om het inschrijfgeld van een stamboekhengst te verhogen van € 784 ,90 naar  
€ 3.772,50, waarbij de nabetaling van € 1.353,40 vervalt. Ten slotte wordt een verhoging met het prijsindexcijfer van 2,6% voorgesteld.

De contributie en tarieven 2022 worden unaniem aangenomen.

7. Jaarplan 2022
Het jaarplan is uitvoerig besproken in de regiovergaderingen. Doeke Hoekstra merkt op dat er tien jaar geleden alleen hengsteneige-
naren, maar geen fokkers en publiek naar een hengstencompetitie kwamen en hij is bang dat die nu ook weinig mensen zal trekken.
Marijke Akkerman geeft aan dat dit idee twee jaar geleden is ontstaan en dat de hengstenhouders positief waren over het idee om de 
jongste twee jaargangen verplicht te laten meedoen aan een competitie op het hoofdpodium van centraal onderzoek en de hengsten-
keuring. Inmiddels zijn de hengstenhouders wat minder positief en de Fokkerijraad wil peilen wat de leden hiervan vinden.
Fer Smit vraagt zich af of de hengsten die hieraan gaan meedoen ook de beste dekhengsten zijn. Als deze hengsten hiermee populair-
der worden leidt dat niet tot het juiste fokresultaat. Detlef Elling wil wel verdergaan met dit idee, waarbij de aangedragen punten 
worden meegenomen.

John Boot brengt zijn complimenten voor het jaarplan over en hij vraagt of de opmerkingen uit de regio’s worden meegenomen. 
Verder merkt hij op dat op social media wat betreft aangeboren afwijkingen vaak de nuance ontbreekt. Het is daarom belangrijk om 
goede informatie te bieden, goed aan te geven waar de KFPS aan werkt en de documenten vindbaar te maken op de KFPS-website.
Roelof Bos geeft aan dat de opmerkingen die in de regio zijn gemaakt in het jaarplan worden meegenomen en dat er een duidelijke 
uitleg in de Phryso komt.

Doeke Hoekstra weet dat in de VS wordt gevraagd om bloedmonsters in te leveren voor onderzoek naar slokdarm- en aortaruptuur, 
terwijl de Nederlandse eigenaren dat officieel niet weten en hij vraagt of al aan dit onderzoek wordt gewerkt. Nynke Bakker licht toe 
dat dit onderzoek loopt bij de Fenway Foundation in Kentucky. Daar wordt het DNA onderzocht van een aantal families waarvan 
bekend is dat dit gebrek daar voorkomt. Er wordt gevraagd of het onderzoek van Bart Ducro over erfelijke afwijkingen aan met name 
de slokdarm ook bij dit onderzoek wordt betrokken Nynke Bakker geeft aan dat Bart Ducro wel onderzoek heeft gedaan, maar dat hij 
niet heeft gevonden waar de afwijking van het DNA zit. Er wordt nu in Kentucky onderzocht of er een gentest kan worden ontwikkeld 
om aan te tonen of een paard drager van een aorta- of slokdarmafwijking is. 

Hannie van Wijncoop vraagt een verbod op het aannemen van geschenken aan het geschenkenbeleid toe te voegen. Jan Raaijmakers 
zegt dat zowel het geven als het aannemen van geschenken in het geschenkenbeleid wordt opgenomen. Dat geldt voor de hele KFPS 
en er zal goed worden gedefinieerd om wat voor geschenken het wel en niet gaat.

Mirella van Leeuwen vraagt of er een planning aan de actiepunten kan worden gekoppeld. 
Roelof Bos zegt dit toe.

John Boot vindt het jammer dat de Structuurcommissie op een laag pitje staat en verder denkt hij dat de hele governance van de KFPS 
moet worden bekeken om tot een integrale aanpak te kunnen komen. Roelof Bos is het ermee eens dat hier een vervolg op moet 
komen. Het streven is om in het voorjaar van 2022 met concrete voorstellen te komen.

8. Benoemingen
Voorzitter, Tineke Schokker, licht het voorstel over de zittingsduur van het bestuur toe. Om de continuïteit en de kennis van het 
stamboek in het bestuur te borgen, wordt voorgesteld de zittingstermijn van Jan Raaijmakers te verlengen tot en met het voorjaar van 
2022, de zittingstermijn van Roelof Bos tot en met het najaar van 2022 en de zittingstermijn van Detlef Elling tot en met het najaar van 
2024. Er is voor deze pragmatische oplossing gekozen omdat een statutenwijziging te veel tijd kost. Ten slotte merkt ze op dat het 
procedureel beter was geweest als de Vertrouwenscommissie dit had opgepakt.

De tolk meldt namens de via TEAMS aanwezige buitenlandse leden dat zij de vergaderstukken niet hebben ontvangen.
Marijke Akkerman geeft aan dat de stukken per mail naar hen zijn verzonden.
Voorzitter, Tineke Schokker, voegt toe dat het bestuur op 29 november a.s., zoals na iedere Ledenraadsvergadering,  
digitaal overleg met de buitenlandse leden heeft.

Paul Tanck vindt verlenging van de zittingstermijn van Jan Raaijmakers en Roelof Bos geen probleem, maar volgens de statuten kan de 
zittingstermijn van Detlef Elling niet worden verlengd. Doeke Hoekstra is het hiermee eens.
Janet van der Ark vindt het jammer dat dit voorstel pas zo laat kwam omdat het daardoor niet in de regiovergaderingen kon worden 
besproken. Ze stelt voor dat Detlef Elling wel aftreedt, maar nog twee jaar met het bestuur meeloopt.
Mirella van Leeuwen vraagt waarom een verlenging met twee jaar wordt voorgesteld.
Voorzitter, Tineke Schokker, antwoordt dat zo nog twee jaar van de aanwezige kennis en ervaring kan worden geprofiteerd.
Arno Thomassen waardeert het dat Detlef Elling nog in het bestuur zit en hij stelt voor dat hij nog een paar jaar in ieder geval als 

Vergaderbijlage  |  Voorjaar 2022
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adviseur aanblijft. John Boot sluit zich hierbij aan. Hij benadrukt dat het niet gaat om het functioneren en de inzet van Detlef Elling, 
maar om het feit dat van de statuten wordt afgeweken. Hij vindt dat dit via de statuten moet worden geregeld. In het voorjaar van 
2022 kan een statutenwijziging worden voorgesteld en die kan dan met ingang van de najaarsvergadering van 2022 ingaan. 
Paul Tanck sluit zich hierbij aan.

Voorzitter, Tineke Schokker, schorst de vergadering

Schorsing

Voorzitter, Tineke Schokker, heropent de vergadering. Het bestuur waardeert de zorgvuldige manier waarop de Ledenraad dit onder-
werp benadert en stelt voor de verlenging van de zittingsduur van Detlef Elling uit het voorstel te schrappen. Ze stelt een stemcommis-
sie in bestaande uit Wilbert Lucius, Doeke Hoekstra en Peter Kamminga en ze schorst de vergadering.

Schorsing

Besloten deel

Voorzitter, Tineke Schokker, heropent de vergadering en maakt de uitslag van de stemmingen bekend.

-   Structuurcommissie 
Sjoerd Ruiter wordt als vertegenwoordiger van de Nederlandse regio’s benoemd. 
Janneke Haverschmidt wordt als vertegenwoordiger van de buitenlanden benoemd.

-    (vice)voorzitter Ledenraad 
John Boot wordt herbenoemd als voorzitter van de Ledenraad. 
Mirella van Leeuwen wordt benoemd als vicevoorzitter van de Ledenraad.

-    Bestuur 
De zittingstermijn van Jan Raaijmakers wordt verlengd tot en met het voorjaar van 2022. 
De zittingstermijn Roelof Bos wordt verlengd tot en met het najaar van 2022.

-    Integriteitscommissie  
H.J. Bodiféé wordt benoemd.

-    Fokkerijraad 
Marc-Peter Spahn wordt benoemd. 
Hans Boersma wordt benoemd. 
Tjitze Bouma wordt benoemd.

-   Verrichtingssjury 
Jos van der Wal wordt benoemd. 
Ito Werkman wordt benoemd.

-   Hengstenkeuringsjury 
Piet Bergsma wordt herbenoemd. 
Corrie Terpstra wordt herbenoemd. 
Reijer van Woudenbergh wordt herbenoemd. 
Ellen van Gastel wordt benoemd.

-   Hengstenherkeuringscommissie 
Sabien Zwaga wordt herbenoemd. 
Jan Hellinx wordt herbenoemd. 
Bart Bax wordt herbenoemd.

9. Herformulering KFPS-fokdoel
Sjoerd Ruiter merkt op dat gezondheid en vitaliteit punt 1 moet zijn.
Annemiek Mandemakers is het daarmee eens. Verder moet Karakter bij punt 2 komen en daarna komen Exterieur en Sportaanleg.
Jan Raaijmakers meldt dat het bestuur voorstelt de volgende volgorde aan te houden: 1. Gezondheid en vitaliteit, 2. Karakter, 3. 
Exterieur en 4. Sportaanleg
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Dit amendement wordt unaniem aangenomen.
Het geamendeerde voorstel over de herformulering van het KFPS-fokdoel wordt unaniem aangenomen.

10. Hengstenkeuringsreglement: integratie diverse reglementen hengstenselectie
 a. Wijzigingen reglement hengstenkeuring
 b.  Wijziging huishoudelijk reglement artikel 106

Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.

11. Registratiereglement: wijziging normering sportpredicaat
Jan Raaijmakers geeft aan dat de tuigpaarden nu onder de stichting Aangespannen Sport vallen en het bestuur stelt voor dat ook de 
winstpunten die daar worden behaald meetellen voor het sportpredicaat.

Dit amendement wordt unaniem aangenomen.
Het voorstel over Registratiereglement wordt unaniem aangenomen.

12. Keuringsreglement: uitgestelde keuringsdatum zogende Ster- en Kroonmerries
Jan Raaijmakers licht dit toe: Merries met een veulen die na 30 april is geboren, vormen een aparte rubriek zogende stermerries en 
zogende kroonmerries op de stamboekkeuringen die na de centrale keuring worden gehouden. De merries die daar een eerste premie 
behalen, kunnen naar de promotiekeuring. Veulenboekmerries die ster met een eerste premie worden op de stamboekkeuringen na de 
centrale keuring, kunnen hier niet naar toe.

Het voorstel over het keuringsreglement wordt aangenomen met 28 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

13. Evaluatie keuringsseizoen 2021
Deze evaluatie wordt in Phryso van december 2021 gepubliceerd.

Janet van der Ark vindt dat met twee kleinere locatiekeuringen de fokdagen erg worden uitgekleed en ze pleit voor één  
locatiekeuring per stal.
Detlef Elling geeft aan dat het bestuur met een voorstel over de locatiekeuringen komt zodra er meer duidelijkheid is over  
de coronamaatregelen. 
Richard Flier merkt op dat kleinere trainingsstallen lang niet aan het minimumaantal paarden komen, waardoor er een monopolieposi-
tie voor de grote stallen ontstaat. Jan Raaijmakers geeft aan dat samenvoegen van 2 locaties op geringe afstand mogelijk zal worden.
Sjoerd Veenstra stelt voor een combinatie te maken van bijvoorbeeld 25 te keuren paarden,  twaalf bij de ene stal en dertien bij de 
andere stal. John Boot vraagt of locatiekeuringen weer worden gestreamd.
Voorzitter, Tineke Schokker, antwoordt bevestigend. Er zijn vier sponsoren gevonden.

14. Rondvraag
John Boot bedankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen als voorzitter van de Ledenraad. Hij spreekt zijn waardering 
uit voor Detlef Elling die waarnemend voorzitter was na een moeilijke periode van het stamboek.
Voorzitter, Tineke Schokker, biedt Detlef Elling namens het bestuur en de Ledenraad een bos bloemen aan.

Mirella van Leeuwen bedankt de Ledenraadsleden voor het in haar gestelde vertrouwen als vicevoorzitter van de Ledenraad. Verder 
merkt ze op dat op de KFPS-website de database, erg traag is en vraagt ze hoe de monitoring van de nakomelingen van Boet loopt.
Voorzitter, Tineke Schokker, meldt dat aan de website wordt gewerkt.
Marijke Akkerman geeft aan dat de monitoring van de nakomelingen van Boet loopt. Er worden in Wolvega al jaarlingen als nulme-
ting getest en in 2022 worden daar ook de nakomelingen van Boet getest, zodat er kan worden vergeleken. 

Doeke Hoekstra merkt op dat er onlangs zes hengsten zijn goedgekeurd, waarvan drie drager van waterhoofd of dwerg zijn. Er zijn 
populaire hengsten die drager zijn en hij maakt zich daarom zorgen over de verspreiding van die genen. Hij wil weten of onderzocht 
wordt of die verspreiding groter wordt en of is vastgesteld dat de helft van de nakomelingen van een hengst die drager is ook drager is.
Marijke Akkerman geeft aan dat een stagiaire in januari 2022 naar dit vraagstuk gaat kijken.

Doeke Hoekstra stelt voor verplicht te stellen dat alle dekkingen voor een bepaalde datum aan het eind van het jaar zijn aangemeld en 
als dit niet gebeurt een DNA-test verplicht te stellen.
Detlef Elling zegt dat vanaf nu twee cycli wordt gehanteerd en dat er anders een boete wordt opgelegd.

Doeke Hoekstra vraagt of er in 2021 meer of minder dekkingen dan in 2020 zijn.
Jan Raaijmakers zegt dat dit er iets meer dan in 2020 zijn, tot en met 13 november 2021 zijn er 4351 dekkingen geregistreerd.

Vergaderbijlage  |  Voorjaar 2022
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Doeke Hoekstra stelt voor voortaan elektronisch te stemmen.
Voorzitter, Tineke Schokker, vindt dit een goed idee.

Hannie van Wijncoop vraagt waarom informatie over het lactaatonderzoek alleen met de hengstenhouders  
en niet met de merriehouders is gedeeld.
Marijke Akkerman geeft aan dat hierover een artikel in de Phryso heeft gestaan en dat er op 9 december  
a.s. een collegetour over dit onderwerp is.

Arno Thomassen vraagt of er iets wordt gedaan met het idee om de fokdagen op neutraal terrein te houden.
Voorzitter, Tineke Schokker, zegt dat dit aan de fokverenigingen zelf is maar het is in de regio’s wel besproken.

Sjoerd Ruiter vraagt hoeveel een verkort onderzoek van een hengst kost.
Voorzitter, Tineke Schokker, antwoordt dat dit ongeveer € 1.800,00 exclusief btw kost. Dit zal in de tarievenlijst worden opgenomen.

Sjoerd Ruiter heeft gemerkt dat als op de site wordt ingevuld dat een hengst met dwerg of waterhoofd voor een dekking wordt 
gebruikt er komt te staan dat er geen risico is dat het veulen een drager is. Hij stelt voor dat er dan komt te staan dat de kans 50%  
is dat een veulen drager is. Verder vindt hij dat op het eindexamen van de hengsten erg hoge punten worden gegeven vergeleken met 
de IBOP voor merries en hij vraagt of dit gelijkgetrokken kan worden.

Marit van Ingen Schenau meldt dat er op 20 augustus 2022 in Duitsland een jubileumshow is en ze vraagt dan niet te veel in Nederland 
te organiseren, zodat hengstenhouders naar deze show komen.

Ferry Wolfswinkel wil dekhengsten weer Friese namen geven. Hij ontving een brief over een hengst die bewust met 26% inteelt is 
gefokt om laagverwantschap te bewerkstelligen, terwijl inteelt groter dan 5% sterk wordt ontraden. De briefschrijver mist een 
duidelijk advies van de Fokkerijraad over hoe moet worden omgegaan met meer dan 5% inteelt.
Jan Raaijmakers geeft aan dat het advies is om een hengst met meer dan 5% inteelt niet goed te keuren als dekhengst en dat hij 
ervanuit gaat dat de hengstenkeuringsjury hier streng naar kijkt.

Ferry Wolfswinkel weet dat mensen zich zorgen maken over het feit dat het percentage verwantschap te snel omhooggaat en hij stelt 
voor dat er een soort aanmoedigingsbeleid voor jonge hengsten met een laag verwantschap komt.

Jan Wietse de Boer merkt op dat in de veulenrapportage sabelbenigheid wordt genoemd, maar dat dit geen raskenmerk moet worden.

Roel Oldenburger vraagt zich af of het goed is om een abonnement voor livestreamen af te sluiten. 

Janet van der Ark vraagt of al bekend is hoeveel er in verband met de rechtszaak over het DNA moet worden betaald.
Miel Janssen wil hier alleen over zeggen dat hiervoor een voorziening in de jaarrekening is getroffen waarvan het bestuur inschat dat 
dit een realistisch bedrag is.

Janet van der Ark wil meer aandacht voor de IBOP-jurering omdat ze heeft gemerkt dat iemand die al een paar keer afscheid heeft 
genomen terugkomt of dat er iemand zit die alleen tuigen zou doen, maar ook dressuur beoordeelt. Ze is blij dat het wordt vermeld 
als sprake is van dwerg en waterhoofd, daar maakt ze zich geen zorgen over, maar wel over de kwaliteit van de gekeurde hengsten.

Will Bron feliciteert Janneke Haverschmidt met haar benoeming in de Structuurcommissie. Hij merkt wel op dat veel Nederlandse 
Ledenraadsleden misschien niet weten wie hij is en veel buitenlandse leden niet wie Janneke is. Als hij had geweten hoe deze stem-
ming zou gaan, had hij van tevoren meer informatie naar de buitenlandse leden gestuurd.

Janneke Haverschmidt bedankt iedereen voor het vertrouwen in haar als lid van de Structuurcommissie. Ze kreeg veel reacties uit 
Duitsland over het feit dat het moeilijk was om aan tickets voor de hengstenkeuring te komen.
Voorzitter, Tineke Schokker, geeft aan dat de manier van ticketverkoop zal worden geëvalueerd.

Voorzitter, Tineke Schokker, neemt afscheid van Tjibbe Bosma als Ledenraadslid en ze overhandigt hem een bos bloemen als dank voor 
zijn grote waarde en inbreng voor het stamboek.

Tjibbe Bosma was weinig aan het woord, maar hij speelde wel eens iets door aan iemand die wel graag achter de microfoon staat.

Detlef Elling vond het een prettige vergadering en hij laat weten dat hij in het bestuur is gebleven omdat hij vond dat hij dat moest doen.

Sluiting
Voorzitter, Tineke Schokker, sluit de vergadering om 22.20 uur.
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Agendapunt 6: Financiën
Jaarrekening 2021
Hieronder ziet u de balans en staat van baten en lasten ontleend aan de jaarrekening 2021, welke in mei ter goedkeuring zal worden 
voorgelegd aan de ledenraad. Bij deze jaarrekening is een goedkeurende controleverklaring van een onafhankelijke accountant 
afgegeven onder het voorbehoud dat deze ongewijzigd wordt vastgelegd en goedgekeurd door de ledenraad. U kunt de volledige 
jaarrekening opvragen via financien@kfps.nl

Balans per 31 december 2021

(voor resultaatbestemming) 31.12.2021 31.12.2020

€ €

Actief

Vaste activa

Materiële vaste activa:

Inventaris 10.893 6.935

Andere vaste bedrijfsmiddelen 19.031 22.839

29.924 29.774

Financiële vaste activa

Latente belastingvordering 23.649 -

Vlottende activa

Voorraden:

Handelsgoederen 91.426 100.798

Vorderingen:

Handelsdebiteuren 166.300 173.553

Belastingen en premies sociale verzekeringen 79.347

Overige vorderingen en overlopende activa 368.235 152.888

613.882 326.441

Effecten 953.661 927.837

Liquide middelen 3.735.806 4.151.335

5.448.348 5.536.185

Passief

Eigen vermogen

Overige reserves 3.606.106 3.790.783

Onverdeeld resultaat -26.703 -184.677

Bestemmingsreserve 434.805 434.805

4.014.208 4.040.911

Voorziening

Stamboekcertificaten 1.021.598 1.004.195

Kortlopende schulden

Leveranciers en handelskredieten 118.075 82.831

Belastingen en premies sociale verzekeringen 65.947 134.027

Overige schulden en overlopende passiva 228.521 274.221

412.542 491.079

5.448.348 5.536.185

Vergaderbijlage  |  Voorjaar 2022
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Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

€ € €

Baten

Contributies 593.029 549.000 578.723

Phryso 244.896 235.000 238.586

Afdracht dekgelden 9.384 5.000 162.164

Keuringsopbrengsten 148.240 144.500 150.632

Baten verrichtingstesten 239.754 265.000 250.451

Baten DNA-en Gentesten 108.612 69.500 112.033

Registratieopbrengsten 476.287 422.000 442.145

Promotiemateriaal 45.376 85.000 84.554

Overige baten 551.979 158.500 1.061.523

Som der baten 2.417.557 1.933.500 3.080.811

Lasten

Personeelskosten 766.321 678.000 651.210

Afschrijvingen materiële vaste 
activa

15.355 15.500 16.835

Huisvestingskosten 67.764 69.000 67.590

Drukkosten 273.997 273.000 296.894

Vergoeding functionarissen & 
vrijwilligers

252.355 260.000 220.493

Keuringen & evenementen 215.337 165.000 747.242

Fokkerijkosten 338.545 279.000 357.470

Verblijfskosten 57.844 97.000 144.695

Kantoorkosten 109.817 92.500 99.332

Overige kosten 556.758 413.500 613.686

Som der lasten 2.654.093 2.342.500 3.215.447

Bedrijfsresultaat -236.536 -409.000 -134.636

Mutatie uit voorziening stam-
boekcertificaten

85.018 67.000 96.589

Saldo financiële baten en 
lasten

64.525 -17.500 -9.130

Resultaat voor belastingen -86.993 -359.500 -47.177

Vennootschapsbelasting -60.290 137.500

Resultaat na belastingen -26.703 -184.677

Staat van baten en lasten over 2021 
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Toelichting jaarcijfers 2021
De activiteiten van het KFPS zijn ook in 2021 sterk beïnvloed door de corona pandemie.
In de begroting van 2021 is reeds uitgegaan van het organiseren van een online Hengstenkeuring zonder publiek 
en de verliezen die hieruit voort zouden vloeien. Om deze reden heeft de ledenraad in het najaar van 2020 inge-
stemd met een begroot tekort van € 200.000 aangevuld met een (eenmalig) begroot tekort van € 160.000 in 
verband met de toevoeging van de afdracht dekgeld aan de tarieven voor de registratie van een veulen. Hiermee 
heeft de ledenraad ingestemd met een begroting voor 2021 van € 360.000 negatief, indien vanuit de overheid 
geen steunmaatregelen beschikbaar zouden worden gesteld. Hiernaast heeft de ledenraad in 2021 aanvullend 
ingestemd met de uitkering van een transitievergoeding aan de algemeen directeur in het kader van de beëindi-
ging van het dienstverband.

Met instemming van de ledenraad heeft het bestuur besloten om de over 2020 ontvangen steunbijdragen terug te 
storten, omdat het KFPS over 2020 slechts beperkte financiële schade heeft geleden als gevolg van corona. Dit 
komt met name doordat de Hengstenkeuring en Friesian Proms in januari 2020 gewoon doorgang hebben gevon-
den met publiek. Voor 2021 en 2022 is dit anders, omdat de Hengstenkeuring en Friesian Proms in deze jaren geen 
doorgang hebben gevonden met publiek. De resultaten uit de Hengstenkeuring en Friesian Proms dragen substan-
tieel bij aan de dekking van de doorlopende personele en vaste lasten van het KFPS. Om deze reden is over 2021 
wel een beroep gedaan op steunregelingen van de overheid. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkge-
legenheid (NOW) ondersteunt ondernemers met personeel die door de coronacrisis in een bepaalde periode omzet 
verliezen. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt om vaste kosten te betalen, zoals huur, pacht, onderhoud, 
verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Het KFPS voldoet aan de voorwaarden van deze regelingen. In 
2021 zijn aanvragen ingediend voor de verschillende NOW-regelingen en is eenmalig een beroep gedaan op de 
TVL-regeling.

Afgezien van de effecten van de verschuiving van de afdracht dekgeld en de bijdragen uit steunmaatregelen zijn 
de opbrengsten in 2021 als gevolg van corona met ongeveer 30% gedaald van circa € 3,1 miljoen zonder corona 
naar circa € 2,2 miljoen met corona. De bijdrage vanuit TVL is omvangrijk als gevolg van de opzet van de regeling. 
De TVL-regeling vergoedt een vast percentage van de opbrengstderving dat is gebaseerd op de branche waarin de 
onderneming op basis van de Kamer van Koophandel inschrijving actief is. Voor het KFPS komt dit gestandaardi-
seerde branchepercentage neer op 34%. Wanneer wordt gekeken welke doorlopende cq. vaste lasten gemoeid 
zijn met de activiteiten waarvoor sprake is van opbrengstderving is dit percentage voor het KFPS lager. De regeling 
biedt echter geen ruimte voor maatwerk. Aangezien sprake is van schade inzake doorlopende vaste lasten als 
gevolg van het uitblijven van de Hengstenkeuring en Friesian Proms met publiek heeft het bestuur besloten om 
eenmalig een beroep te doen op de TVL-regeling. Een frequenter beroep op de TVL-regeling zou evenwel leiden 
tot overcompensatie.

Het financieel resultaat in 2021 na belastingen bedraagt € 26.703 negatief. Een negatief resultaat in 2021 werd 
reeds verwacht als gevolg van de afschaffing van de afdracht dekgeld in 2021. De afdracht dekgeld wordt met 
ingang van 2022 toegevoegd aan het registratiegeld van een veulen. De negatieve effecten als gevolg van corona 
zijn gecompenseerd door de steunmaatregelen. De bijdrage vanuit de NOW-regelingen inzake doorlopende 
personeelslasten bedraagt € 127.137. De bijdrage vanuit de TVL-regeling inzake doorlopende vaste lasten bedraagt 
€ 226.527. De personele lasten zijn € 88.321 hoger dan begroot. De baten uit effecten zijn € 82.273 hoger dan 
begroot. Positief om te melden zijn de stijgende ledenaantallen en het stijgende aantal registraties.
 

Agendapunt 7. Benoemingen
(Her)benoeming leden van de ledenraad
Tijdens de regiovergadering van dit voorjaar zal de (her)benoeming plaatsvinden van de afvaardiging vanuit de 
regio’s in de ledenraad. De afgevaardigden treden af overeenkomstig het vastgestelde rooster van aftreden. In het 
onderstaande schema zijn de ledenraadsleden weergegeven die aftredend zijn en of deze personen wel of niet 
herbenoembaar zijn. Leden die voor een benoeming in aanmerking wensen te komen, dienen zich hiervoor één 
week voor de vergadering aan te melden bij de voorzitter van de betreffende regio.

De correspondentieadressen van de fokverenigingen kunt u vinden op onze website (www.kfps.nl) onder de link 
Het KFPS – Adressen Nederlandse fokverenigingen

Mw. J. van der Ark Aftredend Groningen-Drenthe

Mw. H. van Wijncoop Aftredend Het Friese paard Wolvega

Mw. G. van Harten Herkiesbaar Het Friese paard Midden-Nederland

Dhr. G. Lokhorst Herkiesbaar Het Friese paard Midden-Nederland

Vergaderbijlage  |  Voorjaar 2022
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Nieuwe Ledenraadsleden zullen de eerste LR vergadering vanaf de zijlijn als toekomstig lid bijwonen. Na afloop 
van de vergadering zal er van het aftredende ledenraadslid afscheid worden genomen.  Vanaf dat moment is het 
nieuwe ledenraadslid vertegenwoordiger van de betreffende regio in de ledenraad.

Profielschets KFPS ledenraadsleden

Taakstelling
Aan de ledenraad komen in het KFPS alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de KFPS statuten of 
reglementen aan het bestuur of aan andere organen zijn opgedragen. De ledenraad stelt op voorstel van het 
bestuur het fokdoel en het fok- en selectiebeleid vast.

De ledenraad beoordeelt voorstellen van het bestuur en besluit ter zake:
a.  de operationele en financiële doelstellingen van de vereniging;
b.  de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
c.  de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, waaronder begrepen financiële ratio’s en risico’s;
d.   wijzigingen in het beleid, alsmede beslissingen welke van invloed zijn op de realisatie van de doelstellingen 

van de vereniging;
e.  het meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting;
f.  voor het eerstvolgend jaar het werkprogramma en de begroting van opbrengsten en kosten.

De overige voornaamste taken van de ledenraad zijn:
•    het goedkeuren van de jaarrekening en het verlenen van décharge over het gevoerde beleid; voor zowel 

bestuur als directie, na advies van de financiële commissie;
•  het bewaken van de ethiek, waarden en normen binnen de vereniging;
•  het benoemen en ontslaan van de leden van het bestuur;
•   het evalueren van het functioneren van het bestuur.

Samenstelling, zittingsduur
1.  De ledenraad bestaat uit de afgevaardigden die door de regiovergaderingen uit de leden zijn gekozen.
2.  De ledenraad kent gewone, buitengewone, gewone besloten en bijzondere besloten vergaderingen.
3.   De zittingsduur van de ledenraadsleden vangt aan op het einde van de jaarvergadering van de ledenraad. De 

zittingsduur bedraagt vier jaar. Een ledenraadslid is aansluitend eenmaal herkiesbaar.
4.  Een ledenraadslid treedt onmiddellijk af:
 -  indien en zodra zijn lidmaatschap van het KFPS is opgezegd;
 -  indien zulks zijn besluit is en hij dit aan het KFPS heeft kenbaar gemaakt;
 -  ingevolge een besluit van de leden, bijeen in een vergadering van zijn regio;
 -  bij zijn overlijden.
5.   De ledenraad voorziet zelf in een voorzitter van al de in lid 2 van dit artikel genoemde soorten ledenraadsver-

gaderingen, met dien verstande dat voor bijzondere besloten vergaderingen artikel 15 van toepassing is.

Benoemingsprocedure
De kandidaatstelling geschiedt schriftelijk. De leden kiezen hun vertegenwoordigers uit hun regio’s. De benoeming 
geschiedt voor de duur van 4 jaar met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming van 4 jaar.

Profielschets ledenraadsleden
Algemeen:
De kandidaat dient:
•  meerderjarig te zijn en lid van KFPS
•  niet een werknemer te zijn van het KFPS
•   geen dubbelfunctie te vervullen.

Specifiek:
Voor de kandidaat is het wenselijk dat hij/zij:
•  bij benoeming in de functie geen verstrengelde belangen veroorzaakt
•  een teamplayer is
•  communicatief vaardig is
•  voldoende vaardig is in het communiceren in de Nederlandse en Engelse taal
•  handelt in het algemeen belang
•  beschikt over een bewezen hoger werk- en denkniveau
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•  in staat is de regio te vertegenwoordigen en besluiten naar de regio terug te koppelen
•  capabel is om naast bovenstaande te kunnen handelen met last of ruggespraak
•  beschikt over bewezen bestuurservaring

Agendapunt 8. Wijziging statuten en reglementen

Bijlage 8a

Statutenwijziging zittingsduur bestuursleden 
De zittingstermijn voor bestuursleden is vier jaar met een eenmalige verlenging van vier jaar. De vertrouwenscom-
missie (VC), bestaande uit vijf ledenraadsleden, selecteert kandidaten voor vacante functies in het bestuur. De afge-
lopen tijd zijn er veel nieuwe kandidaten geselecteerd, voorgedragen en benoemd. Er wordt aangegeven dat 
mede uit het oogpunt van continuïteit en het vinden van de juiste kandidaten een uitzondering mogelijk zou 
moeten zijn voor zittende bestuurders. In uitzonderlijke gevallen stelt de VC voor om de zittingstermijn van een 
bestuurslid na een periode van twee keer vier jaar te verlengen met een jaar. Hiervoor dienen de statuten te 
worden aangepast. 

Huidige tekst statuten:
Artikel 21 lid 2
De zittingsduur van een bestuurslid vangt aan op het einde van de vergadering van de ledenraad, waarin de 
verkiezing plaatsvond. De zittingsduur bedraagt vier (4) jaar. Een bestuurslid is eenmaal aansluitend herkiesbaar 
voor een periode van vier (4) jaar.
Artikel 31 lid 5
Benoemingen van leden van de ledenraad, van het bestuur en van de fokkerijraad dienen immer in zittingsduur te 
worden begrensd tot vier (4) jaar met de mogelijkheid van een eenmalige aansluitende herbenoeming van vier (4) 
jaar. Na een beëindiging van een functie kan een betrokkene niet meer in dezelfde functie worden herbenoemd 
binnen een periode van vier (4) jaar.

Voorstel nieuwe tekst statuten:
Artikel 21 lid 2
De zittingsduur van een bestuurslid vangt aan op het einde van de vergadering van de ledenraad, waarin de 
verkiezing plaatsvond. De zittingsduur bedraagt vier (4) jaar. Een bestuurslid is eenmaal aansluitend herkiesbaar 
voor een periode van vier (4) jaar.
In uitzonderlijke gevallen waarbij de continuïteit van het bestuur van het KFPS niet gewaarborgd kan worden, is 
het mogelijk de zittingsduur van een bestuurslid na 8 jaar nog éénmaal met maximaal één (1) jaar te verlengen. Of 
een dergelijk uitzonderlijk geval zich voordoet is voorbehouden aan het (eind)oordeel van de ledenraad. In de 
ledenraadvergadering daarover heeft zowel het bestuur als, het betrokken bestuurslid, als ook de VC de gelegen-
heid het woord te voeren.

Artikel 31 sub 5
Benoemingen van leden van de ledenraad, van het bestuur en van de fokkerijraad dienen immer in zittingsduur te 
worden begrensd tot vier (4) jaar met de mogelijkheid van een eenmalige aansluitende herbenoeming van vier (4) 
jaar, afgezien van de uitzonderingssituatie dat de ledenraad op de voet van artikel 21 lid 2 de maximale zittings-
duur van acht (8) jaar voor een of meer individuele bestuursleden verlengt met nog maximaal één (1) jaar. Na een 
beëindiging van een functie binnen het KFPS kan een betrokkene niet meer in dezelfde functie worden herbe-
noemd binnen een periode van vier (4) jaar.

Conform artikel 35 van de Statuten dienen wijzigingen zes weken voorafgaand aan de Ledenraadsvergadering 
gepubliceerd te worden. Dit is 6 april jl via de website van het KFPS gepubliceerd. 

Vergaderbijlage  |  Voorjaar 2022
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Bijlage 8b 

Wijziging Gedragscode voor functionarissen KFPS

Inleiding
In opdracht van het bestuur is door de heer Mastenbroek in het voorjaar 2021 een onafhankelijk onderzoek 
verricht naar de governance van de vereniging. Naast de vertrouwelijke rapportage heeft de onderzoeker een 
aantal aanbevelingen opgesteld. De aanbevelingen zijn door het bestuur onderverdeeld in negen thema’s welke u 
terug kunt lezen op de website (bericht 19 juni 2021) en in de Phryso van juli 2021. Dit agendapunt gaat in op de 
aanbeveling Geschenkenbeleid. Het aanbieden van geschenken leidt tot een mogelijke (schijn van) belangenver-
strengeling. Het wordt aanbevolen om een algeheel verbod in te stellen op het aanbieden van geschenken aan het 
bestuur, de kantoororganisatie, de hengstenkeuringscommissie en de overige juryleden. Een meldingsplicht voor 
deze organen ten aanzien van ontvangen aanbiedingen of geschenken is hierbij aan te bevelen.

Voorstel wijziging Gedragscode voor functionarissen KFPS
De Gedragscode voor functionarissen KFPS is op dit punt aangescherpt. Tevens zijn in de Gedragscode een aantal 
zaken aangepast in verband met de nieuw opgestarte Integriteitscommissie en de vernieuwde aanstelling van een 
vertrouwenspersoon. Onderstaand de artikelen die zijn aangepast met nieuwe toegevoegde teksten onderstreept. 
De volledige gedragscode is terug te vinden op de website van het KFPS – Het KFPS – Reglementen & Richtlijnen. 

Artikel 3 Belangenverstrengeling
3.1   Het laten ontstaan van (een schijn van) verstrengeling van verantwoordelijkheden binnen het KFPS of verstren-

geling van de algemene KFPS- en eigen belangen, in positieve dan wel negatieve zin, moet worden vermeden. 
Tot de eigen belangen worden ook gerekend belangen voortvloeiend uit een bedrijfsmatige activiteit van de 
functionaris die verband houden met het Friese paard.

3.2   Het is niet geoorloofd persoonlijk voordeel of voorrang te vorderen, te verzoeken of aan te nemen, waar het 
de dienstverlening van of namens het KFPS betreft, hetzelfde geldt voor diensten van derden.

3.3    Een dreigende (schijn van) belangenverstrengeling wordt terstond gemeld. 

Artikel 5 Giften
5.1  Er moet terughoudend met het aanvaarden van geschenken en giften, in welke vorm dan ook, worden omgegaan. 
5.2   Het is niet geoorloofd giften of geschenken, in welke vorm dan ook, met een verplichtend karakter te vorde-

ren, te verzoeken of aan te nemen.
5.3   Het aannemen of aanbieden van kleine geschenken met in hoofdzaak immateriële waarde en een alledaags 

karakter waarmee iemand waardering wil uitdrukken, is toegestaan tot een waarde van €25,-.
5.4   Bij het aanbieden van geschenken boven een waarde van €25,- moet de functionaris dit terstond melden bij 

het Bestuur of de directie.

Artikel 9 Naleving
9.1  De Integriteitscommissie, de vertrouwenscommissie, het Bestuur en de directie van het KFPS kunnen naar 

aanleiding van een schending van de Gedragscode tegenover de betrokkene een ordermaatregel nemen. Betreft 
het een ernstige schending dan kan het Bestuur tegen het betrokken lid aangifte doen bij de Tuchtcommissie 
waarna de aangifte leidt tot een tuchtrechtelijke procedure waarop het Tuchtreglement van toepassing is.

9.2   Wanneer de Gedragscode is geschonden door een lid van de ledenraad, is het Bestuur bevoegd een ordermaat-
regel te nemen. 

9.3   Wanneer de Gedragscode is geschonden door een lid van het Bestuur, is de Vertrouwenscommissie bevoegd 
een ordermaatregel te nemen. 

9.4   Wanneer de Gedragscode is geschonden door een functionaris of de directie, is het Bestuur bevoegd een 
ordemaatregel te nemen.

9.5   Wanneer de Gedragscode is geschonden door een werknemer, is het Bestuur/ de directie bevoegd een orde-
maatregel te nemen.

Artikel 11 Objectief
11.1  Inspecteurs en juryleden stellen zich objectief op. Ze zijn onafhankelijk en onpartijdig. In de besluitvorming 

wordt het algemeen belang alleen gediend. 
11.2  Inspecteurs en juryleden beoordelen geen eigen paarden of nakomelingen van eigen paarden of fokproducten. 

Hetzelfde geldt voor paarden van familieleden tot en met de tweede graad, daaronder begrepen pleegkinderen 
en geregistreerde partners voor zover deze met hen een gemeenschappelijke huishouding voeren. Danwel voor 
paarden van personen waar een andere relatie is waarbij de objectiviteit (in schijn) niet gewaarborgd is.
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Artikel 16 Vertrouwenspersoon 
16.1  De vertrouwenspersoon is degene bij wie men terecht kan als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag op 

het gebied van pesten, agressie, (seksuele) intimidatie en discriminatie.  Hij/Zij heeft een onafhankelijke 
positie ten opzichte van Bestuur, directie, kantoor, inspectie en jurycorps.

16.2  De vertrouwenspersoon bepaalt zelf in overleg met degene die een beroep op hem/haar doet, hoe met de 
ongewenste situatie om te gaan. 

Zijn/haar taken en bevoegdheden zijn:

 • zorgen voor de eerste opvang van de melder die ongewenst gedrag heeft ervaren;
 • verkennen of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
 •  informeren van betrokkene over andere mogelijkheden zoals begeleiding door de vertrouwenspersoon en/

of het starten van een klachtenprocedure;
 • begeleiden van betrokkene desgewenst bij het indienen van een klacht en de vervolgprocedure;
 •  trachten tot een oplossing te komen door middel van het inschakelen van het Bestuur, een deskundige, 

bemiddelaar of mediator;
 • verlenen van nazorg aan de melder;
 • registreren van geanonimiseerde gevallen van ongewenst gedrag;
 •  signaleren van knelpunten in de uitvoering van beleid, verstrekken van informatie ter voorkoming en 

bestrijding van ongewenste omgangsvormen in de organisatie en geven van gevraagd en ongevraagd 
advies op dit gebied aan het Bestuur.

Bijlage 8c

Voorstel wijziging keuringsreglement m.b.t. toiletteren

Inleiding
In 2014 is reeds met elkaar afgesproken dat het toiletteren moet voldoen aan de welzijnseisen. Dit is ook gepubli-
ceerd in de Phryso van 2014. Sindsdien wordt de regel over het algemeen keurig nageleefd. Aangezien welzijn 
hoog op de agenda staat moeten we dit vooral zo houden en daarom zal er sterkere handhaving plaatsvinden 
waarvoor de regels duidelijker omschreven zullen worden. 

Voorstel wijziging keuringsreglement artikel 14 Toiletteren
Het uitscheren van de binnenkant van de oren en het afscheren of afknippen van de tastharen rond oog, neus en 
mond is niet toegestaan. 

Onderbouwing:
Voor het paard zijn de tastharen belangrijk, het paard gebruikt ze om mee te voelen. Ook de haren binnenin de 
oren hebben een functie, ze beschermen tegen ongedierte, kou en vuil. Als je het oor dichtknijpt, mogen alle 
haren die uit de oren steken er wel af. Ook de randen mogen netjes worden bijgewerkt.

Bijlage 8d 

Voorstel wijziging registratiereglement t.b.v. risicoparingen waterhoofd en dwerg

Inleiding
Sinds 2017 is de DNA test voor het bepalen van het dragerschap van waterhoofd en dwerg beschikbaar. Hiermee is 
het mogelijk om risicoparingen te voorkomen. Risicoparingen zijn paringen waarbij zowel de merrie als de hengst 
drager is van het zelfde enkelvoudige recessieve kenmerk, danwel waterhoofd danwel dwerg. Jaarlijks vinden er 
nog ongeveer 10 risicoparingen m.b.t. waterhoofd plaats en ongeveer 20 m.b.t. dwerg. Bij een risicoparingen is er 
25% kans op een lijder van de afwijking waterhoofd of dwerg.

Voorstel wijziging registratiereglement artikel 18 Genetisch onderzoek aangeboren aandoeningen 
Toevoeging aan de tekst:
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Indien er een risicoparing plaatsvindt wordt aan de eigenaar van de merrie op het moment van inseminatie een 
boete opgelegd van € 2.000,-. 
Een risicoparing betreft 
-   een merrie die drager is van het waterhoofdgen of een merrie die niet DNA getest is en ook niet vrijgesteld is 

op basis van afstamming van het waterhoofdgen wordt geïnsemineerd met een hengst welke drager is van het 
waterhoofdgen. 

-   een merrie die drager is van het dwerggen of een merrie die niet DNA getest is en ook niet vrijgesteld is op basis 
van afstamming van het dwerggen wordt geïnsemineerd met een hengst welke drager is van het dwerggen.

Onderbouwing:
In het fokdoel heeft gezondheid een hoge prioritiet. Het minimaliseren van aangeboren aandoeningen is hierin 
zeer belangrijk. In het geval van waterhoofd en dwerg is door middel van DNA testen het uitsluiten van deze 
aangeboren afwijkingen mogelijk. Sinds 2018 worden eigenaren van merries gewaarschuwd bij het maken van een 
risicoparing. Dit heeft geleid tot een daling van het aantal risicoparingen. Deze daling is de afgelopen jaren 
gestabiliseerd maar dient tot nul te worden teruggebracht. De Fokkerijraad heeft daarom het bestuur geadviseerd 
om een sanctie in te stellen.
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Bijlage 8e

Voorstel wijziging registratiereglement: Prestatiepredicaat 

Inleiding:
Het KFPS kent het Prestatiepredicaat toe aan merries die drie nakomelingen hebben voortgebracht met het Sportpre-
dicaat. In 2016 is hier de aanlegtest (ABFP, IBOP, CO) met 75 punten of meer aan toegevoegd. De doelstelling is om 
merries te onderscheiden, die aangetoond hebben over sportaanleg te beschikken op basis van hun nakomelingen.

Voorstel wijziging registratiereglement artikel 13.8 Prestatiemoederpredicaat:
De minimale eis voor de aanlegtesten verhogen van 75 naar 77 punten.

Onderbouwing:
De Fokkerijraad heeft aan het bestuur geadviseerd om de eis te verhogen. Het aantal merries dat jaarlijks het 
Prestatiepredicaat toegekend krijgt groeit vrij snel. Voor de wijziging in 2016 was het aantal zeer gering (0-5), 
afgelopen jaar was het een totaal van 29. De verwachting is dat deze groei doorzet waarbij de Fokkerijraad van 
mening is dat het goed is om deze nu af te remmen. Daarbij geeft de verhoging van de eis een betere aansluiting 
met de aanlegtestpredicaten A, AA en AAA. De grens voor het behalen van een AA predicaat ligt namelijk op 77 
punten. Met de huidige eis van 75 valt deze precies midden in de grenzen van een A predicaat (73-76,5). De 
aansluiting met het AA predicaat geeft meer inzicht en duidelijkheid.

Bijlage 8f

Voorstel wijziging Reglement Hengstenkeuring: benaming cornage

Inleiding:
In 2020 is de indeling van de 4 klassen van cornage toegevoegd aan het reglement. De gekozen benaming van 
klasse 1 sluit niet in zijn geheel aan bij de benaming welke de beoordelingscommissie hanteert. Om verwarring te 
voorkomen wordt voorgesteld om deze gelijk te trekken. Inhoudelijk verandert het niet.

Voorstel wijziging reglement hengstenkeuring artikel 18 Cornage:
Klasse 1 geen bemerkingen aanpassen in Klasse 1 in orde
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