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VOORWOORD
Het doet mij goed om u namens het bestuur van KLN het Jaarboek 2016 te
kunnen aanbieden.
Schreef Jasper Smelt vorig jaar nog in zijn voorwoord dat de tijd snel gaat,
inmiddels zijn wij alweer een jaar verder en is er weer heel veel gebeurd en
veranderd. Zo ook het vertrek van Jasper als voorzitter. Als bestuur vinden wij dat
heel jammer, maar hebben begrip voor zijn besluit. Tijdens de ALV zullen wij hier
op gepaste wijze aandacht aan schenken.
2016 was het jaar van “weer die vogelgriep” die onze hobby in zijn macht hield.
2016 was ook het jaar van de ziekte RHD2. Twee virussen die het uitoefenen van
onze hobby lastig maken en veel van onze aandacht en inzet heeft gevraagd. Dat
wij, als bestuur, het met dit soort zaken nooit iedereen naar de zin kunnen maken,
blijkt uit de vele berichten op sociale media en ook alle gesprekken die zijn
gevoerd. Vooral de berichten in de sociale media werk(t)en niet altijd mee aan de
promotie van onze hobby. Woorden kunnen heel anders over komen dan ze
bedoeld zijn. Houdt hier alstublieft rekening mee als u besluit wat in het sociale
media te plaatsten!
Toch is er ook ruimte voor positief nieuws.
Al het werk dat dit jaar weer is verzet door de vele vrijwilligers is vanaf deze plaats
een groot compliment waard. Dit is promotie voor onze hobby. Er samen voor
willen gaan. Het is terug te lezen in de verslagen die dit jaarboek biedt. Mensen
bedankt hiervoor!
Verder staan natuurlijk de plannen voor 2017, 2018 en zelfs al 2019 in deze
uitgave centraal. Laten we met elkaar het gesprek aangaan over het nu en de
toekomst van onze hobby.
Mensen komen en mensen gaan. Een aantal bestuursleden heeft besloten om te
stoppen of te gaan stoppen met hun bestuurlijke taak. Dat vind ik heel jammer.
Gelukkig zijn er weer anderen die opstaan om de kar rijdend te houden. We doen
het met elkaar. Natuurlijk is het soms een puzzel om de juiste persoon op de juiste
plek te krijgen, maar in het belang van onze hobby komen we vaak tot een juiste
beslissing. Uw feedback hebben wij daarin keihard nodig. Dus kom met suggesties
en ideeën.
Zaterdag 17 juni 2017 is onze ALV. Dit boekje is uw uitnodiging en ik hoop ook u te
kunnen ontmoeten om samen te praten over onze hobby!
Namens het bestuur van KLN,
Ronald Tiemes,
Secretaris a.i.
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AGENDA VOOR DE 9E ALGEMENE
LEDENVERGADERING OP ZATERDAG 17 JUNI 2017
Aanvang om 10.00 uur in De Aker,
Fontanusplein 2 te 3881 BZ Putten, tel. 0341-351887
De zaal is open vanaf 9.15 uur voor het inleveren van de geloofsbrieven.
AGENDA:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Benoeming stembureau
4. Notulen van de algemene jaarvergadering 20 juni 2015
5. Eren en waarderen
6. Jaarverslag secretaris
7. Financiële verslagen van de penningmeester
a. Jaarrekening KLN, NKP en FB 2016 1)
b. Verslag kascontrolecommissie en vaststellen jaarrekeningen
c. Decharge bestuur 2)
d. Benoeming kascontrolecommissie 2)
8. Bespreking verslagen diverse commissies
a. Nederlandse Kleindierenpublicaties BV
b. Standaardcommissies
c. Examencommissies
d. Opleidingen
9. Bespreking overige verslagen
a. Dispensaties
b. Merkenbureau
c. Ringenbureau
10. Bestuursbeleid en Jaarplannen
11. Behandeling bestuursvoorstellen 2)
12. Behandeling voorstellen afdelingen en verenigingen 2)
13. Bestuursverkiezing 2)
14. Rondvraag
15. Sluiting en vaststellen datum ALV 2018
Zie bijlagen. Gelieve eventuele vragen over de jaarrekening uiterlijk 1
week voor de vergadering schriftelijk in te dienen bij de
penningmeester.
1)

2) Zie

voorstellen etc. op pagina 87 en verder.
Leden van KLN kunnen zich tot uiterlijk maandag 12 juni schriftelijk
of per e-mail aanmelden voor de vergadering bij de secretaris en of zij
gebruik maken van de lunch.
De kosten voor de lunch ad € 15,00 zijn voor eigen rekening. Alleen persoonlijk
genodigden, KLN en PA besturen en KLN commissies gebruiken de lunch op
kosten van KLN.
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Voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) worden uitgenodigd:
- provinciale afdelingen;
- plaatselijke verenigingen;
- speciaalclubs;
- erevoorzitters en ereleden;
- leden van verdiensten;
- masterclass;
- commissies KLN;
- keurmeesters;
- keurmeestersvereniging KKV en HKV;
- PR team;
- managementteam NKP;
- redactie Kleindier Magazine en Boerenvee;
- dagelijks bestuur NBS;
- besturen Bondsshows
Bij een vergadering in juni zijn de ledenaantallen per 31 maart bepalend voor het
aantal stemmen. Voor ieder op dat moment geregistreerd lid of jeugdlid kan een
plaatselijke vereniging één stem uitbrengen op de algemene ledenvergadering
(ALV). De plaatselijke vereniging kan deze stemmen alleen voor, tegen of blanco
uitbrengen. Daarnaast hebben de buitengewone leden (speciaalclubs,
keurmeestersverenigingen tentoonstellingsorganisaties, etc.) ieder één stem. Bij
serviceleden is het stemrecht gelijk aan eenhonderdste stemrecht mits zij tot één
week voor de ALV zich daarvoor schriftelijk melden.
De stemmen worden uitgebracht in de ALV. Plaatselijke verenigingen/afdelingen
hebben de keuze om hun stem of op de provinciale vergadering of op de ALV uit
te brengen.
Wanneer de stem op de provinciale afdeling wordt uitgebracht, is het bestuur van
de provinciale afdeling aan de vereniging verplicht deze stem onder overlegging
van de geloofsbrief van de stemgerechtigde afgevaardigde van de plaatselijke
vereniging over te brengen aan de algemene ledenvergadering.
Korte samenvatting van de procedure:
Om de PA te kunnen machtigen, moet de vereniging op de PA-vergadering,
waarin de agenda van de ALV wordt behandeld, aanwezig zijn of moet de
vereniging d.m.v. een volmacht een andere plaatselijke vereniging machtigen
de geloofsbrief te overhandigen.
Een vereniging die niet naar de PA-vergadering komt of welke zijn stemmen
niet d.m.v. een volmacht aan een andere vereniging heeft gegeven, mag nooit
de PA machtigen door de volmacht op te sturen. Dan is deze volmacht
ongeldig!
De PA-afdeling moet altijd een getekende presentielijst opstellen en tekenen
van de PA-vergadering, zodat zij, wanneer dat nodig mocht zijn, achteraf
kunnen aantonen dat de betreffende vereniging ook daadwerkelijk was
vertegenwoordigd op de PA-vergadering.
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Daarnaast mag iedere stemgerechtigde in de ALV (vereniging / speciaalclub /
tentoonstellingsorganisatie etc.) maximaal twee volmachten van andere
stemgerechtigden meenemen. Plaatselijke verenigingen die en de ALV en de
provinciale vergadering niet kunnen bezoeken, kunnen dus ook een andere
vereniging volmacht geven namens hen te stemmen.
Elk lid is van harte welkom op de bondsvergadering. Het bestuur stelt er prijs op
dat de leden de vergadering bezoeken. Dit geeft inzicht in het werk van de bond.
Namens het bestuur,
Ronald Tiemes, secretaris a.i.
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NOTULEN VAN DE 8E ALGEMENE
LEDENVERGADERING OP 18 JUNI 2016
Opening
Voorzitter Jasper Smelt opende de 8e algemene ledenvergadering met een woord
van welkom aan erevoorzitter Hans Puttenstein, de ereleden en de leden van
verdienste, het facilitair bureau met Hendrika Bonder en Cees Mollema, die in de
afgelopen periode ook weer veel werk voor KLN hebben verzet en Arie Hagedoorn
die de plaats van Bert Kremer heeft ingenomen. Verder de leden van de
kascontrolecommissie, de heren Schokkenbroek en De Vries, de afvaardiging van
de Nederlandse Kleindierpublicaties BV Benno Crezee, Piet Bouw en Jan
Meutstege, de redactie van Kleindiermagazine in de personen van Jan Bosch en
Henk de Boer, de afvaardiging van de beide bondsshows de Noordshow, de
Champion Show en van de jeugdbondsshow te Laren Gelderland. Voorzitter
vervolgt zijn welkomstwoord aan alle vrijwilligers die het afgelopen jaar een
bijdrage hebben geleverd aan KLN, aan Thom Laming en de scheidend secretaris
van de NBS Roel Bijkerk en aan Han van Doorn.
Tenslotte een woord van welkom aan Cees Floorijp van het Pluimveemuseum, de
vertegenwoordigers van plaatselijke verenigingen, speciaalclubs en commissies.
Achter de bestuurstafel zijn niet aanwezig Jan Renes (op vakantie naar Amerika)
en Harrie Arts (is voor zijn werk in China).
Terugblik op het jaar 2015
Afgelopen jaar zijn ons 63 leden ontvallen Door het noemen van een vijftal
personen wil voorzitter al deze leden herdenken.
Luuk Hans uit Bennekom. Een Kuifhoender fokker en onder andere schrijver van
het boek Gekuifd.
Piet Verhoef uit Poortugaal bestuurslid van o.a. de provinciale afdeling ZuidHolland,
Jan Swinkels uit Leunen, watervogel en siervogel keurmeester,
Hennie Averdijk uit Delden, winnaar van de KLN fokkersprijs en
Henk Geerts uit Nieuwleusen, hoender en dwerghoeder keurmeester, examinator
en erelid van de KLN.
Met het volgende gedicht worden de ons ontvallen leden staande herdacht.
Hoe onvoorspelbaar is het leven al lijkt het nog zo stabiel
De levensdraad is dun en iel
De zon zal steeds weer opgaan, De wereld draait telkens om zijn as.
Toch voelt elke dag iemand dat het nooit meer wordt zoals het was
Intens geluk of groot verdriet, wat een verschil
Iedere dag opnieuw staat de wereld voor iemand even stil
Ledenverloop KLN 2015 in cijfers
Er hebben zich 475 nieuwe leden aangemeld tegen 533 vorig jaar.
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Het totaal aantal opzeggingen, incl. overledenen, bedroeg 782 tegen 878 vorig
jaar.
Van de opgezegde leden was 42% niet langer dan 5 jaar lid.
22% was niet langer dan 10 jaar lid
36% was langer dan 10 jaar lid.
In 2016 hebben zich t/m 15 juni 308 leden aangemeld ten opzichte van 287 in
dezelfde periode van 2015
Van de huidige leden is 52% langer dan 10 jaar lid, 18% is tussen 6 en 10 jaar lid
en 30% is 5 jaar of korter lid.
Volgens Marjolein Bos moet je een boodschap tenminste 3 maal herhalen wil het
blijven hangen.
Aan de hand van twee voorbeelden hoe je nieuwe leden niet moet behandelen,
geeft voorzitter iedereen de volgende vraag in overdenking: Hoe welkom voelt
een nieuw lid zich in uw vereniging?
PR en beeldvorming
Een groepje personen, bestaande uit Henk Kaspers, Hans Puttenstein, Conno
Vlaardingerbroek, Bert Mombarg en Rolinka Snijders is een visiedocument aan
het ontwikkelen onder de titel; “KLN in perspectief, hoe wil KLN eruit zien in
2020”.
Op initiatief van het bestuur is deze werkgroep aan de slag gegaan. In onze snel
veranderende samenleving is een heroriëntatie met betrekking tot onze identiteit
noodzakelijk geworden. In het belang van de continuïteit van onze vereniging en
de zorgen met betrekking tot het dalende ledenverloop en de moeilijker wordende
inzetbaarheid van vrijwilligers is het noodzakelijk goed na te denken over onze
toekomst.
Parallel hieraan is naar aanleiding van de opening van de Noordshow een groepje
geformeerd die met elkaar discussieert over de binding van nieuwe leden. Hierin
hebben zitting Benno Crezee namens de NKP, Tinus Boomstra namens Arie Blok,
Thom Laming namens de NBS, Han Voerman namens de Champion Show, Gerard
Schenkel namens de Noordshow en Jasper Smelt namens KLN. Eén van de eerste
initiatieven welke we willen ontplooien is de regio in te gaan en met plaatselijke
verenigingen te spreken over de hobby en wat we ze kunnen bieden om leden te
werven en te binden en wat ze nodig hebben om dit te doen. Hierin staat weer de
vraag centraal: Hoe welkom voelt een nieuw lid zich in uw vereniging?
Financiën
De financiële resultaten van het afgelopen jaar vielen niet mee. Terecht dat daar
discussie over is en vragen over zijn vanuit de provincies!
Overgenomen vanuit het NHDB tijdperk heeft KLN er voor gekozen te werken met
een raming welke niet taakstellend is. Aan het bestuur is de vrijheid gegeven om
binnen de kaders van de statuten en het huishoudelijk reglement andere keuzes te
maken. Achteraf is echter altijd de beoordeling door de ALV en kan men het
bestuur aanspreken op het feit of de juiste keuzes al dan niet gemaakt zijn. Dat
proces is aan de orde op deze ALV.
Er zit een grote overschrijding in de post prijzen. Dit heeft te maken met het feit
dat er in 2015 een nieuw prijzenschema van kracht is geworden. De resultaten
Jaarboek over 2016 Kleindier Liefhebbers Nederland
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hiervan worden pas zichtbaar na het laatste kwartaal en ook de kosten voor de
tentoonstellingen in januari worden meegenomen in het voorgaande jaar.
Daarnaast zitten er een aantal eenmalige aanloopkosten in, welke niet begroot
waren, als ook een aantal kosten die zoals gebruikelijk hierop geboekt zijn zoals de
vergoeding voor het merkenbureau en dergelijke en achteraf gezien niet mee
begroot zijn. Het prijzenschema an sich blijft binnen de begroting zoals die vooraf
is opgesteld.
Binnen het bestuur is als eerste de penningmeester verantwoordelijk voor het
financiële reilen en zeilen binnen de vereniging. Facturen en declaraties komen bij
hem binnen en worden door hem als eerste geboekt. Hij is dan ook de eerste welke
signaleert wanneer we op bepaalde posten uit de pas gaan lopen. Dit is
bijvoorbeeld gebeurd bij de post keurmeestersaangelegenheden. In de loop van
het afgelopen jaar meldde de penningmeester tijdens een bestuursvergadering, dat
deze post wel heel erg uit de pas ging lopen en dat dit met name aan de
hoenderkant het geval was. Naar aanleiding hiervan is er door de
portefeuillehouder contact gelegd met de leergroep hoeders. Die groep heeft toen
een begroting gemaakt welke uit de pas liep. In overleg met het bestuur is deze
begroting nog naar beneden bijgesteld en is het bestuur akkoord gegaan met de
overschrijding welke we nu zien. Zoals u ziet vind er wel degelijk een regelmatige
check op de financiën plaats. Ook bijgedragen aan het verlies is de tegenvallende
winst in de NKP. Deze hebben met name te maken met gemaakte juridische
kosten en het overnemen van het abo bestand van Levende Have. Dit is tijdig door
de directie besproken in de vergadering van Stichting Kleindierenbelangen,
waarin het KLN bestuur zitting heeft. Ook hier is door het bestuur een
weloverwogen besluit genomen om hiermee akkoord te gaan. Dit komt namelijk
de continuïteit te goede!
De nagekomen post ten aanzien van de PR 2014. Het blijkt zo te zijn dat door de
NKP jaarlijks naar KLN een Excel overzicht wordt gestuurd, op basis vanwaar er
betaald en geboekt wordt. Onze penningmeester, aangesteld in 2014, was hiervan
niet op de hoogte en was in de veronderstelling dat hier een factuur voor gestuurd
zou worden. Hierdoor zijn deze kosten in 2015 terecht gekomen. Zowel de overige
bestuursleden als het MT van de NKP en de ALV van 2015 hebben dit over het
hoofd gezien. Ook onze accountant had dit absoluut moeten zien! Het feit dat de
post PR in de financiële overzichten van 2014 ver achter bleef op de raming, had
voor iedereen een indicatie moeten zijn. Het is een jaarlijks terugkerende post
welke telkens op ongeveer hetzelfde niveau terug komt. Wist het bestuur dit al in
de loop van 2015? In juli 2015 was het duidelijk, maar het KLN bestuur heeft
helaas verzuimd u via de kanalen die hiervoor beschikbaar zijn, te informeren.
Onze oprechte excuses hiervoor.
Het vermogen van de provinciale afdelingen is in 2015 gedaald met € 12.000.
Omdat de PA’s onder de directe verantwoordelijkheid van KLN vallen, is het
resultaat van de PA’s ook onderdeel geworden van het vermogen van KLN. Het
resultaat van de PA’s, wat het KLN bestuur pas in maart van het volgende jaar ziet,
heeft echter niets te maken met het operationele resultaat van KLN. Wel heeft
onze accountant ons gewezen op een paar hiaten welke in de financiële
verantwoording van een aantal provincies zitten. Dit wordt besproken met de PA’s
die dit aangaat.
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Het bestuur is van mening dat de reguliere kosten uit de reguliere inkomsten
betaald moeten worden. Dit betekend concreet dat het totaal van de uitgaven
exclusief de bijzondere uitgaven gedekt moeten worden door de contributies. Dit
zelfde principe wordt gehanteerd binnen de NKP het blad dient opgebracht te
worden door de abonnee-opbrengsten, dus exclusief de advertentieopbrengsten.
Verzameling Awe van Wulfften Palthe
De Raad van Advies is in 2014 geïnformeerd over de mogelijkheid om samen met
het Pluimveemuseum de historische verzameling van Awe van Wulfften Palthe te
verwerven. Hierover hebben we met regelmaat gesproken met het
Pluimveemuseum, dhr. Palthe en dhr. Simons van het Dutch Poultry Centre.
Belangrijk voor KLN hierin was dat de verzameling van Palthe, die uniek is in de
wereld, bij elkaar blijft en beschikbaar blijft voor KLN en de aan haar gelieerde
verenigingen, omdat de verzameling ontzettend veel naslagwerk en documentatie
over allerlei rassen bevat. Uiteindelijk hebben wij in goede samenspraak met de
heer Palthe en het Pluimvee museum ons terug getrokken uit dit proces met de
toezegging dat we te allen tijde inzagen hebben in de verzameling en we er altijd
uit mogen publiceren. Het laatste moeten we nog wel formeel vastleggen en dat
zullen we doen zodra de heer Palthe zijn verzameling aan het Pluimveemuseum
geleverd heeft, naar verwachting eind augustus. Hiermee is recht gedaan aan de
wens van alle partijen.
Overleg Ministerie van Economische zaken
Ieder jaar in juni worden we door de directeur Dierlijke Agroketens en
Dierenwelzijn, Henri Kool, uitgenodigd op het ministerie van EZ. Bij dit overleg
zijn allerlei groeperingen aanwezig zoals de vereniging van kinderboerderijen
VSKBN, de hobbymatige schapen en geitenhouders, Aviornis en de NBVV. Aan de
orde komen zaken als besmettelijke dierenziektes, dierenwelzijn en door het
ministerie te nemen maatregelen zoals het leewieken.
Net voor dit overleg kregen wij een antwoord op de brief welke de NBVV en KLN
samen naar het ministerie hebben gestuurd om duidelijk te krijgen wat er valt
onder hobbymatige dierhouders en wat onder bedrijfsmatige dierhouders. Het
antwoord was ronduit teleurstellend. We hebben dit op de junivergadering ook
nadrukkelijk aangegeven. De heer Kool realiseerde zich dat het antwoord wat hij
gaf niet aan onze vraag voldeed, maar dat hij hierin afhankelijk is van de politiek.
Zoals het nu geregeld is, zijn we afhankelijk van de persoonlijke invulling van een
inspecteur van de NVWA. Dat is beslist een onwenselijke situatie. We werden
hierin uiteraard gesteund door de NBVV en Aviornis. Ons bezwaar hebben we
nadrukkelijk in de notulen van het overleg laten opnemen. Dus als een fokker geen
BTW nummer heeft en niet ingeschreven is in de Kamer van Koophandel, wil dat
nog niet zeggen dat hij/zij niet bedrijfsmatig is. Het ministerie wil excessen
kunnen aanpakken.
Door Aviornis en ons is nogmaals het leeuwiekverbod per 2018 aan de orde
gesteld en welk dierenleed er achter dit verbod schuil gaat. De heer Kool heeft
nogmaals kennis genomen van onze bezwaren zoals hij dat in een eerder stadium
ook al heeft gedaan. Hij ziet tijdens deze kabinetsperiode geen mogelijkheden om
dit in de wet veranderd te krijgen of om mogelijkheden tot ontheffing in te stellen.
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Op de vraag van Gelderland of wij gekortwiekte dieren gaan toestaan op de
tentoonstellingen is het antwoord positief! Hieraan zal in het septembernummer
een artikel gewijd worden en er zal tevens mededeling over gedaan worden in de
bondsberichten.
RHD2
Op dit moment komen vanaf diverse plaatsen meldingen van RHD 2. Hebt u deze
ziekte in uw stal, dan zullen weinig konijnen dit hebben overleefd. De dieren gaan
over het algemeen binnen een dag dood aan inwendige bloedingen.
Begin mei heeft het KLN bestuur een bericht naar alle verenigingssecretarissen
gestuurd met het dringende advies aan alle konijnenfokkers hun konijnen te laten
vaccineren tegen RHD 1 en 2. Dat is het enige zekere advies wat wij kunnen geven.
De konijnenfokkers worden verwezen naar de bondsberichten, welke al
gepubliceerd zijn en die wellicht nog zullen komen.
RHD komt al ongeveer 30 jaar voor, het nieuwe type 2 is al zo’n 3 jaar in
Nederland. De laatste maanden is extreem veel aandacht gegeven aan deze
besmettelijke ziekte die acuut optreedt en veel sterfte geeft.
Omdat de beide varianten al langer voorkomen en toen ook geen speciale
maatregelen werden genomen, is er nu ook geen reden tot paniek. Hokbezoeken,
jongdierdagen en tentoonstellingen kunnen daarom gewoon doorgaan. Maar
zekerheid kan niemand geven.
Wie zekerheid wil, laat zijn dieren vaccineren, want de ziekte wordt door allerlei
oorzaken verspreid zoals o.a. insecten.
Omdat de ziekte zo acuut optreedt, kan er tot een dag voor het evenement het
bezoek of zelfs het evenement zelf nog afgelast worden.
Elk contact met besmette fokkerijen moet vermeden worden als uw konijnen niet
gevaccineerd zijn.
Via de tatoeëertang kan natuurlijk ook de besmetting overgedragen worden.
Daarom na ieder konijn de tang en nummers goed ontsmetten met alcohol of een
ander desinfectiemiddel en na elke fokker de handen goed met desinfecterende
zeep wassen.
Tatoeëerders zijn meestal ook konijnenfokkers en hebben nu met alle ophef niet
graag veel vreemde konijnen op hun erf. Daarom is tatoeëren bij een kippenfokker
of bij de betreffende konijnenfokkers thuis een betere optie.
De RHD varianten zijn geen meldingsplichtige dierziekten en daarom geldt van
overheidswegen geen vervoersverbod of vaccinatieplicht.
Als tentoonstellingsbestuur kunt u wel eisen dat alle ingezonden konijnen
minimaal 14 dagen voor aanvang van tentoonstelling zijn gevaccineerd tegen
RHD(2). De dierenarts kan een entverklaring afgeven, die op alle bijeenkomsten
met uw konijnen getoond kan worden.
Coryza besmettingen
Er zijn acute snotbesmettingen aangetroffen en de indruk bestaat dat de
hobbydierhouderij hier een rol in speelt. Inmiddels zijn alle besmettingen
getraceerd en blijkt dat besmette overtollige dieren uit de professionele sector in
Duitsland via een handelaar bij liefhebbers in Nederland terecht zijn gekomen.
Die zouden na besmetting weer in het professionele circuit terecht zijn gekomen.
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Hierover is een overleg geweest tussen de sector, KLN en Dibevo en de kans is
groot dat we een onderzoek gaan starten, om te bezien in hoeverre deze en andere
ziekten daadwerkelijk bij onze diergroepen aanwezig voorkomen. De stelling is dat
dit niet het geval is. Maar meten is weten.
De Entente
Ieder jaar in de week van Hemelvaartsdag worden de Europese Entente
vergaderingen gehouden. Zo ook dit jaar. Een drietal zaken werden aangestipt.
1. Hoewel we al een bevestiging van de Sparte voorzitter hadden gehad, is de
toewijzing van het hoender-keurmeesterscongres 2017 aan Nederland nu
definitief geworden. Geri Glastra heeft aangeven dat hij samen met Jan Renes
en Geurt Rooseboom, uiteraard ook samen met Thom Laming van de NBS,
het congres graag wil organiseren. Gezien de ervaring met het
konijnenkeurmeesters congres vertrouwen we hem dat van harte toe.
2. Nederland heeft voor 2027 de Europashow aangevraagd en toegewezen
gekregen. Nu is het zo dat Leipzig die de toewijzing had voor 2021, maar zich
heeft terug getrokken. Oostenrijk had de toezegging voor de show in 2024 en
heeft zich bereid verklaard om de Europashow nu 2021 te organiseren.
Informeel is aan Nederland de vraag gesteld of wij bereid zijn om de show dan
in 2024 te organiseren. Op zich staan we daar niet negatief tegenover. We
zullen op korte termijn met alle stakeholders en de mogelijke locatie in
Maastricht onderzoeken of dit als zodanig haalbaar is. U wordt op de hoogte
gehouden!
3. De Metz-gangers zullen het zeker nog weten. Europashow Metz was bepaald
geen daverend succes. Veel zaken waren slecht georganiseerd. De hoenders en
de watervogels zaten, vanwege het feit dat de hallen dubbel geboekt waren in
grote tenten en we hebben maanden moeten wachten om de prijzen en
verkoopgelden. Dit is uiteindelijk door tussenkomst van de president van de
Entente Gion Gross uitbetaald. Hoewel het volgens Frankrijk aan veel externe
factoren lag waardoor het fout ging, hebben ze tijdens de General
Versammlung van het afgelopen congres excuus gemaakt.
Invulling van het secretariaat
Onze secretaris Geri Glastra stopt per deze ALV als secretaris van KLN. Na lang
zoeken dachten we in Robert Hoornstra een geschikte kandidaat gevonden te
hebben. Hij ziet het achteraf toch niet zitten en heeft zich teruggetrokken. In het
geruchtencircuit gaan ten aanzien hiervan allerlei verhalen rond, als zou hij
geschrokken zijn van het financiële plaatje of dat hij bedreigt zou zijn. Dat is
absoluut niet aan de orde!
In de korte termijn voor de ALV is het niet meer gelukt een andere kandidaat te
vinden. Er is wel hulp toegezegd, maar een definitieve oplossing is er nog niet.
We zullen als bond goed moeten gaan nadenken hoe we dergelijke sleutelfuncties
misschien op een andere wijze kunnen invullen. Niet alleen in het KLN bestuur
maar ook binnen de NKP draait er ontzettend veel om één persoon en zijn we op
dit punt uiterst kwetsbaar. We zullen samen met Benno Crezee een gesprek
aangaan met de NBVV, om te bezien of we bij hun bedrijfsbureau misschien tegen
betaling bepaalde werkzaamheden kunnen laten verrichten.
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Herhaling is de kracht van een boodschap. Voorzitter besluit daarom de opening
weer met de vraag: HOE WELKOM VOELT EEN NIEUW LID ZICH IN UW
VERENIGING?
Ingekomen stukken en mededelingen
Secretaris Geri Glastra neemt de ingekomen stukken door aan de hand van zijn
PP:
- Brief Gedomesticeerde Watervogelvereniging, is verwerkt in
verenigingsvoorstel V1.
- Brief Hollandse krielenfokkers club, is verwerkt in verenigingsvoorstel V2, V3
en V4.
- Brief PA Zuid-Holland : Dhr. J. Ham krijgt hierover het woord.
1. Wat wordt er gedaan om de kosten te drukken? Voorzitter antwoordt dat
er tussentijdse toetsingen gedaan worden. Er is toezicht maar er wordt
geen begroting gemaakt. De raming moeten we in de gaten houden.
2. Als voorstel D niet doorgaat wat gebeurt er dan. Dit komt aan de orde bij
de bestuursvoorstellen.
3. Kosten HAPI staat bij het resultaat NKP, klopt dit? Deze kosten horen op
de buitengewone kosten.
- Brief PA Gelderland. Dhr. H. de Boer krijgt het woord.
1. Hij vraagt namens de PA of de medailles en rozetten hergebruikt kunnen
worden. De rozetten hebben een datum en kunnen niet hergebruikt
worden. De prijzen zijn nu beter verdeeld maar men moet een juiste
opgave van medailles en rozetten doorgeven. Die zijn weer opnieuw te
gebruiken door voor geringe kosten één lias te vervangen.
2. De oormerken worden nu in de catalogus gezet waarmee het
merkenbureau de oormerken controleert voor uitbetaling van de prijzen.
Echter er worden vaak andere konijnen ingestuurd dan in de catalogus
staan en daarom zou die controle niet meer nodig hoeven te zijn.
Secretaris Geri Glastra: De merken van de konijnen worden geregistreerd
net zoals ook de ringen worden geregistreerd. Het uit te betalen
prijzengeld staat geheel los van de vermelding van de oormerken in de
catalogus, mits de oormerken maar bekend zijn bij het merkenbureau.
3. Het FB is voor zowel KLN als NBS. Hoe zit dit met de kosten. Voorzitter
geeft aan dat het FB kostendekkend moet zijn. KLN faciliteert het FB en
de kosten en opbrengsten worden naar rato gedeeld met de NBS.
- Brief Hollandse Krielenclub. De heer H. Kaspers merkt op dat er een tweede
brief is over het voorstel V3. Omdat KLN zelf het initiatief heeft genomen
werd Voorstel 3 teruggetrokken door HKC, maar dat was te laat.
- Brief PA Overijssel. Deze vragen zijn in het voorwoord al beantwoord.
- Helaas hebben een aantal leden van verdiensten geen Jaarboekje ontvangen,
doordat hun adressen niet uit het adressenbestand zijn geselecteerd.
- Afgemeld voor de vergadering hebben zich:
o Jan Renes, Staandaardaangelegenheden en Showondersteuning
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Harry Arts, Dierenaangelegenheden
Albert Kamminga, beoogd lid kascontroleCie, nms Drenthe
Piet Kroon, genodigde
Jan Vijfvinkel, StCie konijnen
Nico van Wijk, StCie S&W
René Hut Hoofdredacteur Kleindier Magazine
Kor Moree, Erelid en vz. Ornithophilia
Jouke v.d. Siepkamp, secr. KL-U
Jos Janssen, LVV en Gelderlandshow
Adrie v.d. Heijden, BKU-club
Jac en Margriet Maas, KL-NB
Toon Selten, Erelid
Bertus Lanting, LVV
Jan ter Horst, Erelid en KL-Gld
Ad Boks, StCie hoenders
Jenne en Geert Meijer, ROC-Nrd
Schelte Boonstra, LVV
Alex Verhelst, Erelid
Harm Timmer, NWC

Benoeming stembureau
De heren Henk de Boer en Ruud Swaap worden gevraagd het stembureau te
bemannen. Er zijn geen bezwaren tegen de benoeming.
Notulen algemene jaarvergadering van 20 juni 2015
Op pagina 23 staat de heer Swaab maar dit moet zijn Swaap.
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen en worden de notulen vastgesteld.
Eren en waarderen
Bert Beugelsdijk
Eind 2013 heeft Bert Beugelsdijk aangegeven om, na 20 jaar de kar getrokken te
hebben van ons bondsblad, het stokje in 2015, uiterlijk in 2016 door te willen
geven. We zijn blij dat we in Benno Crezee een goede opvolger hebben gevonden.
De roots van Bert liggen bij het informatieblad van de NHDB. Na vele
vergaderingen is uiteindelijk de fusie van Fokkersbelangen en Avicultura tot stand
gekomen. Hier heeft hij samen met anderen een belangrijk aandeel in gehad.
Uiteindelijk heeft hij de organisatie NKP neergezet, zoals die nu staat.
Bert heeft een bijzondere prestatie geleverd en daar is KLN hem zeer erkentelijk
voor. Met de NKP is ervoor gekozen een gezamenlijk cadeau voor Bert te laten
maken. Helaas is het cadeau nog niet klaar, zodat hem nu een symbolisch cadeau
overhandigd wordt. Het is een fraaie droge naald ets van Guus Kuit, waarop een
veldrijder staat afgebeeld. Bert gaat graag en vaak over onbegane wegen en zet
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daarop het spoor uit, zodat anderen kunnen volgen. Bert nogmaals hartelijk
bedankt voor je enorme bijdrage in de NKP.
Roel Bijkerk
Voorzitter richt zich vervolgens tot Roel Bijkerk, ook een markante man die echter
geen lid is van KLN maar van de NBS. Roel is iemand met een eigen visie, die deze
heel open met anderen wil delen, die deze visie uitstekend onder woorden weet te
brengen, maar ook goed naar anderen kan luisteren, meningen van anderen weet
te wegen en op basis daarvan zijn mening al dan niet bijstelt.
Roel is van huis uit organisatiedeskundige en weet dus als geen ander, dat je
binnen organisaties af en toe een dwarsligger nodig hebt. Iemand die in staat is
ook de andere zijde te bezien. Dat op het schilderij, wat hem wordt aangeboden,
één vogeltje andersom zit, zal hem daarom vast niet storen.
Voorzitter dankt Roel voor de prettige samenwerking.
Piet Kroon
De volgende persoon die in het zonnetje gezet wordt, is i.v.m. vakantie helaas hier
niet aanwezig. Het betreft Piet Kroon. Piet is een beetje vanachter de schermen.
Een verbinder, een netwerker, bedachtzaam, treed niet graag op de voorgrond
maar heeft op tal van terreinen zijn sporen verdiend. Zo is hij actief betrokken
geweest bij het jaar van de Barnevelder, zit in de redactie van Kleindier Magazine,
is erevoorzitter van de BKU club en voorzitter de Nederlandse Hoenderclub.
Piet is een man die de blik altijd naar buiten heeft gericht en makkelijk contacten
legt, waarbij hij zichzelf niet in het middelpunt stelt. Last but not least hij fokt ook
nog kippen. Brabanters wel te verstaan. Het voorstel om Piet Kroon te benoemen
tot erelid van KLN, wordt met applaus overgenomen.
Jan Vijfvinkel
Ook de volgende man is ook met vakantie. Ook een stille werker. Als secretaris van
de standaard commissie konijnen zorgt hij ervoor dat alles binnen de commissie
op rolletjes loopt en dat alles op de juiste wijze gedocumenteerd wordt. Zorgt er
elk jaar weer voor dat de aanvullingssetjes op tijd op het keurmeesterscongres
zijn. Daarnaast is hij natuurlijk actief als keurmeester.
Het voorstel om Jan Vijfvinkel te benoemen tot lid van verdienste van de KLN
wordt met applaus overgenomen.
Nico van Wijk
Nico is auteur en zeer actief als fotograaf voor Kleindier Magazine. Voorzitter heeft
het over Hij is een water en siervogelman in hart en nieren. Zelfs als hij op
vakantie is in het buitenland, zoekt hij nog sier en watervogels op. Hij bestudeert
ze, prent ze in zijn hoofd en zet ze op de foto. In de omgeving waar hij woont, trek
hij met regelmaat de natuur in om watervogels te bestuderen op hun op hun
uiterlijk en gedrag. Zijn fenomenale kennis van deze diergroepen zet hem binnen
de standaardcommissie op een centrale plaats. Jarenlang is hij hier secretaris van
geweest en afgelopen jaar heeft hij de voorzittershamer van Aart Deetman
overgenomen. Daarnaast heeft hij jaren als bestuurslid van de DFKP club ingezet
waarvan een groot deel in de functie van secretaris. Nico neemt rustig en
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weloverwogen beslissingen met kennis van zaken en fokt niet onverdienstelijk
watervogels, wilde duiven en lachduiven.
De vergadering benoemd met applaus Nico tot lid van verdienste van de KLN.
Martin Kok
Martin is al meer dan vijftig jaar lid van KLN en haar voorgangers. Hij is ook al
een jaar of 20 lid van de NBS. Niet alleen een konijnenfokker maar in het verleden
ook dwerghoenders en siervogels en tegenwoordig heeft hij er sierduiven bij. Hij is
begonnen als lid van het raskonijn in Hilversum maar in latere jaren is hij de
polder ingetrokken en werd hij lid van KDS Oostelijk Flevoland waarvan hij zelfs
voorzitter is geweest.
Martin is wel een heel bezig en gedreven mannetje. Wat hij doet, doet hij met
verve. Hij was bestuurslid en voorzitter KDS Oostelijk Flevoland, hij is
keurmeester sinds 1990, redacteur en auteur van Kleindier Magazine, lid van de
standaardcommissie konijnen, was voorzitter van de Konijnen Keurmeesters
Vereniging, maakte deel uit van de commissie puntenkeuring, sinds twee jaar
voorzitter van de Nationale Polen en Kleurdwergenclub, is docent bij ROC-oost en
tot slot lid van de rastechnische commissies van de NPKC en van de Nederlandse
Hangoordwergenclub. Een druk baasje voor zijn hond Sammie!
Het is voorzitter een genoegen om aan de vergadering voor te stellen Martin Kok
te benoemen tot erelid van de KLN. Applaus!
Dirk de Jong
De PR prijs wordt dit jaar niet toegekend aan een vereniging maar een persoon nl.
Dirk de Jong uit IJsselstein. De verdiensten die hij voor de gehele
kleindierenliefhebberij heeft gehad, zijn niet eenvoudig te beschrijven. Het maakt
hem namelijk niet uit of het nu over duiven, konijnen of kippen gaat. Hij is verzot
op dieren. Hij is niet zo’n tentoonstellingsman, zo’n showman, terwijl hij er toch
graag vertoeft en best goede resultaten behaalt. Misschien is hij wel gekker op de
mensen dan op de dieren. Hij legt makkelijk contacten en is zeer toegankelijk en
maakt makkelijk met iedereen een praatje. Weet zijn mening goed onder woorden
te brengen en laat mensen in hun waarde. Dirk is een echte PR man!
Hij geeft lezingen over kippen en eieren en keurt op eierkeuringen, is actief op een
kinderboerderij, is jaren voor ons op pad geweest met de dierentafel, verleent met
kleindieren medewerking aan speelfilms en denkt in oplossingen.
Dirk maakt zich hard voor de Franse Hoenderrassen en legt hiervoor contacten in
zowel België als in Frankrijk, is o.a. ook nog fokker van de Marans.
Met genoegen wordt Dirk de oorkonde en de plaquette uitgereikt, welke behoren
in de categorie PR, het uitdragen van onze hobby. Dank je wel Dirk!
Henk Smit
De fokkersprijs werd dit jaar toegekend aan Henk Smit uit Wenum Wiesel,
iemand die zijn sporen verdiend heeft bij de konijnen. Hij is bestuurslid van de
Zevenrassenclub en heeft zitting in een bestuur van een
tentoonstellingsorganisatie.
Henk fokt met name rassen in hoge kwaliteit die behoren tot de Zevenrassenclub.
Hij fokt Havanna’s, maar de laatste jaren zet hij zich in om de Gouwenaar, een
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ander Nederlands ras met een hele tere kleur, naar een hoger plan te brengen. Het
resultaat mag er zeker zijn! Hij werd tijdens de Campion Show 2015 kampioen van
de zevenrassenclub en 2e in de groep kleur met het predicaat U. Er is veel
discussie geweest over de kleur van de Gouwenaar. Henk heeft zich hierdoor niet
uit het veld laten slaan en een prestatie van formaat neergezet door dieren te
brengen met de juiste tere kleur en daarbij type en bouw aanmerkelijk heeft weten
te verbeteren. En hij stopt nog niet, want hij heeft zich voorgenomen om de Beige
naar een hoger plan te brengen. Ook een ras met een hele zachte en tere kleur.
Voor deze prestatie en ter aanmoediging kent KLN aan Henk de fokkersprijs toe.
Jaarverslag secretaris
Er zijn geen op- of aanmerkingen en Geri Glastra wordt bedankt voor het vele
werk.
Financiële verslagen van de penningmeester
Jaarrekening KLN 2015
Er zijn verder geen vragen en de jaarrekening werd met ruime meerderheid
goedgekeurd (zie stemuitslagen).
Er zijn wel een aantal vragen en opmerkingen geplaatst over de overschrijding van
diverse posten in de raming 2015. Die zullen zeker door het bestuur meegenomen
worden voor de toekomst. Een van de belangrijkste is, dat het bestuur de raming
nauwgezet gaat bewaken en ook beter rapporteren.
Verslag kascontrolecommissie en vaststellen jaarrekeningen
Dhr. G.D. de Vries (KL-Frieslân) doet verslag namens de kascontrolecommissie,
verder bestaande uit J.E. Schokkenbroek (KL-Groningen). Dhr. H.M.L. Wierts
(KL-Limburg) was met vakantie.
De commissie vraagt zich af wat het doel is van de niet geadresseerde rekening,
waardoor een klein verschil is ontstaan t.o.v. de raming in deze. De commissie
adviseert deze rekening op te heffen.
Na de kascontrole is nagekeken waar deze rekening voor dient. Onder dat
rekeningnummer blijken de bevoegdheden ondergebracht te zijn voor het
toekennen van rechten aan de PA penningmeesters en voorzitters m.b.t. de
provinciale bankrekeningen.
De commissie stelt verder voor om samen met de NBS een kascontrole bij het FB
te houden.
Dhr. P. Bouw vraagt of het FB volgend jaar in het vermogen van KLN wordt
meegenomen?
Voorzitter geeft aan dat transparantie belangrijker is bij het FB dan oppotten.
Samen met de NBS zal gekeken worden hoe we in de toekomst hiermee om gaan
Verder worden alle vragen en opmerkingen van het FB door het DB naar
tevredenheid beantwoord. Alles is correct bijgehouden en de jaarrekeningen kan
worden vastgesteld.
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Decharge bestuur
Het advies van de kascontrolecommissie was door een foutje bij de drukker niet
bij het jaarboek gevoegd. Het verslag is vervolgens nagestuurd naar alle
geadresseerden voor het jaarboek, zodat hier toch vooraf over gestemd kon
worden. Met ruime meerderheid is voor decharge van het bestuur gestemd (zie
stemuitslagen).
Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
De vergadering werd gevraagd dhr. A. Kamminga uit Paterswolde, welke door de
KL-Drenthe werd voorgedragen, als nieuw lid van de kascontrolecommissie te
benoemen.
De vergadering stemde daar met overgrote meerderheid mee in.
Stemuitslagen financiële verslagen van de penningmeester
Onderwerp
Jaarrekening 2015 goedkeuren
Decharge bestuur
Nieuw lid kascontrolecommissie

Voor
3459
3683
4424

Tegen
772
612
0

Onthouding
311
247
20

Volmacht
24
25
23

Bespreking verslagen diverse commissies
Nederlandse Kleindierpublicaties BV
Geen op- of aanmerkingen
Standaardcommissies
Dhr. Van Lune merkt op dat Nederland actief meedoet aan de Entente. Voorbeeld
is de Sallander. De Entente hanteert een afwijkende standaard van de
Nederlandse Standaard. De Sallander is een Nederlands ras dus hoort de
Nederlandse standaard gevolgd te worden. Dhr. Van Lune is van mening dat er
een brief naar de Entente moet om dit duidelijk aan te geven. De Entente is teveel
gericht op Duitsland. De voorzitter geeft aan dat we zowel de formele als informele
weg hierin zullen bewandelen. De heer G. Grooten staat achter het verhaal van de
heer Van Lune. Het verschil zal nog teruggedraaid kunnen worden.
Examencommissies
Geen op- of aanmerkingen
Opleidingen
Geen op- of aanmerkingen.
Bespreking overige verslagen
Dispensaties
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Geen op- of aanmerkingen
Merkenbureau
Geen op- of aanmerkingen
Ringenbureau
Geen op- of aanmerkingen
Verslag FB
Geen op- of aanmerkingen
Bestuursbeleid en Jaarplannen
Geen op- of aanmerkingen
Behandeling Bestuursvoorstellen
In de PA vergaderingen is er goed gediscussieerd over de voorstellen. Het
merendeel van de geloofsbrieven zijn op de PA vergaderingen ingediend en
konden al eerder geteld worden. Enkele geloofsbrieven met één stem, die net voor
aanvang van de vergadering zijn ingeleverd, konden niet meer ingevoerd worden.
Dat heeft echter nauwelijks invloed op de stemverhouding en de verschillen voor
en tegen zijn groot genoeg om een besluit te kunnen nemen. Na de vergadering
werden deze stemmen alsnog geteld en in dit verslag meegenomen. De
stemverhoudingen inzake de bestuursvoorstellen spraken voor zich.

Stemuitslagen bestuursvoorstellen
Bestuursvoorstel
A. Procedurewijziging Statutenwijzigingen
B. Vaststellen KLN-welzijnsleidraad cavia’s
C. Vaststellen KLN-welz. leidraad kl. knaagdieren
D. Fin. terugloop leden en onderst. Bondsshows
E. Wijziging AOC reglement separate indeling
F. TT reglement Internationale shows en klasse
G. Erkenningsregl. Konijnen voorl. erkenning
H. Koppelen abo KM aan lidmaatschap KLN
I. Vaststelling contributies 2017
J. Raming 2016 (herzien) en 2017

Voor
4369
4261
4243
1622
3935
3977
4294
3392
3544
2832

Tegen
27
167
185
2874
442
103
213
1051
891
1224

Ont.
147
114
114
46
166
462
36
100
109
487

Volm.
24
25
25
25
24
25
24
24
23
24

NB:
Voorstel A is qua stemverhouding aangenomen, maar mist het vereiste quorum
voor een statutenwijziging. Er zal dus binnen twee en maximaal vier weken een
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tweede ALV uitgeschreven moeten worden. De datum wordt 14 juli 2016
vastgesteld.
Voorstel J is met ruime meerderheid aangenomen, maar doordat een belangrijk
deel van de inkomsten voor de raming 2017 door het niet aannemen van voorstel
D wegvallen, is de raming niet meer realistisch. Het KLN bestuur is namelijk van
mening dat de reguliere kosten gedekt moeten worden door de reguliere
inkomsten. Alleen bijzondere uitgaven worden gedekt uit de bijzondere inkomsten
(bijv. resultaat KM).
Het bestuur trekt zich daarom 10 minuten terug om de vergadering een voorstel te
kunnen voorleggen hoe hiermee om te gaan. Na beraad legt het bestuur de
vergadering twee opties voor:
1. Akkoord gaan met de raming van 2017 zoals die nu voorligt, minus de
afgestemde inkomsten uit voorstel D zijnde € 31.300 en de bijdrage aan
bondsshows. Er wordt dan wel duidelijk bezuinigd om uiteindelijk binnen de
raming te blijven.
2. Het KLN bestuur legt op de toch al extra te houden ALV een gewijzigde raming
2017 voor, waarin de extra inkomsten en bezuinigde uitgaven zichtbaar worden
gemaakt.
De vergadering kiest voor optie 2. De nieuwe raming 2017 zal tijdens de
vergadering van 14 juli 2016 opnieuw in stemming worden gebracht.
Dhr. H. de Boer vraagt of de raming vooraf toegestuurd kan worden. Dat zal
gebeuren.
Dhr. B. Beugelsdijk: de transparantie voor de PA’s is belangrijk. Verder zijn er
meerdere mogelijkheden om inkomsten te genereren.
Voorzitter merkt op dat iedereen kennis heeft kunnen nemen van de raming en
voorstellen.
Dhr. A. Hagendoorn: als de raming niet taakstellend is, waarom moet er dan
zoveel werk van gemaakt worden.
Dhr. D. Boers (vz. PA Overijssel) is van mening dat indien de twee Bondsshows
ondersteund worden, dit ook moet gelden voor andere landelijke shows.
Behandeling voorstellen afdelingen en verenigingen
De stemuitslagen worden achtereenvolgens op het scherm getoond.
Stemuitslagen verenigingsvoorstellen
Verenigingsvoorstel
V1. Verhoogd opstellen kooien sier en watervogels
V2. Statuten KLN lidmaatschap via speciaalclubs
V3. Brainstormen over de toekomst van KLN
V4. Geformaliseerde contacten met wetenschap

Voor
4059
1024
1946
992

Tegen
252
3348
2210
3090

Onth.
225
170
388
450

Volm.
31
25
23
35

Voorstel V1:
De heer E. v.d. Waerdt PA Utrecht merkt op dat je de grote kooien van 2 meter
hoog e.d. niet moet gaan verhogen omdat men dan problemen krijgt met het inJaarboek over 2016 Kleindier Liefhebbers Nederland
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en uitkooien van de dieren. Het gaat hier echter om kooien, bijvoorbeeld van 1 x 1
meter en niet om volières.
Voorstel V2:
Dhr. H.J.P. Okkersen PA Limburg vraag hoe speciaalclubs het tatoeëren van de
konijnen en het enten van hoeders hadden moeten regelen als dit voorstel
aangenomen zou zijn. Zij kunnen dan lid worden van een plaatselijke vereniging
als ze willen tentoonstellen. Bij bepaalde speciaalclubs zijn veel leden die dat niet
doen.
Voorstel V3:
Dhr. H. Kasperts: de Hollandse krielenfokkersclub meldt had dit voorstel terug
willen trekken, omdat KLN al met een commissie bezig is om tot een plan voor de
toekomst te komen. Dat bleek te laat te zijn.

Bestuursverkiezing
Secretaris Geri Glastra is aftredend en niet herkiesbaar. Voorzitter deelt mee dat
de heer Hoornstra zich op het laatste moment heeft teruggetrokken als kandidaat
voor het secretariaat. Hij heeft zich verkeken in de inhoudt van de functie. Op dit
moment is er nog geen nieuwe kandidaat maar er zal naar een oplossing gezocht
worden.
Men heeft evengoed massaal voor Robert Hoornstra gestemd, maar het bestuur
trekt dat voorstel terug.
Stemuitslagen bestuursverkiezing
Voorstel
1. Robert Hoornstra, Secretaris
2. Herkiesb.: Harry Arts, Dierenaangelegenheden
3. Herkiesb.: Arie Tieleman, Keurmeesterszaken

Voor
3874
4519
4496

Tegen
52
0
22

Onth. Volm.
578
63
25
23
25
23

Harry Arts en Arie Tieleman worden dus herkozen en gaan door met de
portefeuille die hen was toebedeeld.
Vervolgens richt voorzitter zich tot Geri Glastra. Een spin in het web is iemand die
vanuit een 'strategische' positie alles overziet, goed kijkt en luistert, en snel
reageert op ontwikkelingen. Hoewel ik weet dat het soms negatief wordt uitgelegd,
is dat hier wat mij betreft in het geheel niet aan de orde. Ik bedoel dit zeer positief.
Een spin heeft acht poten en kan zich zelfs staande houden op één poot terwijl hij
met de andere 7 allerlei andere dingen aan het doen is. Dat lijkt Geri wel. De
meeste spinnen hebben 4 paar ogen. Dus in totaal 8. De een iets beter ontwikkelt
dan de ander, maar ze zien wel erg veel en krijgen erg veel mee. Het lijkt Geri wel.
Geri je bent altijd goed geïnformeerd. Je bent hierin denk ik de ogen en oren
geweest van menig portefeuillehouder en anders wel van mij! De meeste spinnen
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hebben een dubbel uitgevoerd zenuwstelsel. Het gevolg hiervan is dat de
linkerkant iets heel anders kan doen dan de rechterkant. Geri, je bent en was met
veel zaken tegelijk bezig en dat deed je graag en dat deed goed, want je bleef en
blijft het geheel overzien. Als we kijken naar het web dan bestaat deze veelal uit
lange draden. Dat ben je af en toe wel. Wat langdradig. Maar het web had ook een
ander doel, je voelde alles en weet en wist precies wat er speelt en speelde en wist
daar ook precies op in te spelen. Geri, je hebt ongelofelijk veel voor de hobby
betekend. Je bent en blijft nog steeds redacteur van Kleindier Magazine. Je bent
auteur. Je hebt leidinggegeven aan de PR commissie. Je bent bestuurlijk actief
binnen de EPV Ede. Je hebt voorzitter van de Nederlandse Leghornclub. Je bent
keurmeester en dan was je ook nog secretaris van KLN. Hiervan neem je nu
afscheid. En dat valt je niet mee, want je doet het zo graag. Je hebt het ons de
afgelopen periode meerdere keren laten weten. Toch staat je besluit vast omdat je
nu toch ook echt wat meer tijd aan je vrouw en kinderen wilt besteden en terecht.
Ik ben blij dat je ons nog wat wilt blijven ondersteunen en je in ieder geval het
keurmeesterscongres nog op poten wilt zetten.
Voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met het voorstel om Geri Glastra
tot erelid van de KLN te benoemen. De vergadering stemt met een applaus in.
Rondvraag
Dhr. A. Glas van de PR commissie vraagt naar de geloofwaardigheid van het
Kleindier Magazine. Hij was van mening dat het Thrianta konijn in de oorlog is
ontstaan als een oranje konijnen in Drenthe als stil proces tegen de Duitsers. In
KM staat een heel ander verhaal van de heer R. Verhelst. Wat is er nu waar? Dhr.
Verhelst verwijst met een glimlach en een knikje dat verhaal naar het land der
fabelen.
Mevr. A. Vermeulen meldt dat de Campbelli dwerghamster erkend is. Tevens
vraagt zij het bestuur een besluit te nemen over de erkenning van dieren van leden
van de Standaardcommissie. Dat is nu met dieren van haar aan de orde. Jan
Renes zal contact met Anneke opnemen.
Tevens vraagt ze of er na de cursus startende konijnenfokker en hoenderfokkers
ook een cursus voor beginnende cavia- en kleine knagersfokkers komt. Ze geeft
aan dat de noodzaak van de wetgeving werd gemist in de cursus voor beginnende
konijnenfokkers. Geri geeft aan dat dit zeer wel mogelijk is, als deskundigen zich
beschikbaar stellen om de cursus op te zetten en te geven.
Dhr. R. Bijkerk bedankt KLN voor de goede samenwerking en kijkt met plezier
terug op een fijne tijd samen.
Dhr. B. Beugelsdijk: na het neerleggen van zijn functie als algemeen directeur van
de NKP blikt hij kort terug op de vele taken die hij binnen de NKP heeft bekleed en
ook hij kijkt terug op een hele mooie tijd en bedankt iedereen voor de ruimte die
hij gekregen heeft.
Geri Glastra bedankt de lange rij van KLN commissies, de NKP, de externe
bonden zoals de NBS en NBvV voor fantastische samenwerking en de fijne tijd die
hij als secretaris heeft gehad. Vanuit de commissies waren de contacten niet
zelden hartverwarmend. Hij snapt niet waarom het zo moeilijk is om een opvolger
te vinden. Het is een fantastisch job en de collega’s zijn daarbij een bijzonder fijne
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stimulans. Tja, het kost alleen wel wat veel tijd. Zo lang er geen opvolger is zal Geri
het secretariaat a.i. blijven waarnemen.
Dhr. T. Laming complimenteert Jasper voor de kritische en efficiënte
vergadering. Hij bedankt de heren Bert Beugelsdijk en Geri Glastra voor hun inzet.
Arie en Harrie gefeliciteerd hij met hun herbenoeming. Hij wenst het bestuur veel
wijsheid en succes voor de komende tijd.
Sluiting en vaststellen datum ALV in 2016.
Voorzitter bedankt allen voor het vertrouwen en de prettige vergadering. We
hebben een opdracht meegekregen. Hij hoopt dat het bestuur een begroting kan
presenteren die draagvlak heeft.
De begroting zal naar de verenigingen gestuurd worden waarna de die in de PAvergaderingen behandeld kan worden.
Voorzitter sluit af met bewuste de zoveelste herhaling: “Hoe welkom is een nieuw
lid in uw vereniging”
De extra ALV is vastgesteld op donderdag 14 juli 2016 om 20.00 uur in De Aker.
De ALV 2017 is op zaterdag 17 juni 2017 om 10.00 uur in De Aker.
.

NOTULEN EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING
14 JULI 2016
Opening
De voorzitter Jasper Smelt opent deze extra vergadering en heet allen van harte
welkom. Deze vergadering staat vooral in het teken van de statutenwijziging maar
er moet ook gestemd worden over de nieuwe raming voor het jaar 2017 en een iets
aangepaste bijgestelde raming 2016.
Een bijzonder woord van welkom voor onze erevoorzitter Hans Puttenstein, de
ereleden en de leden van verdienste. Ook een warm welkom voor de afvaardiging
van het facilitair bureau, de afvaardiging van de Nederlandse Kleindierpublicaties
BV, Thom Laming van de NBS en tenslotte de vertegenwoordigers van de
provinciale afdelingen, de plaatselijke verenigingen, de speciaalclubs, de
commissies van KLN en de aanwezige leden.
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Voorzitter is te gast geweest bij de vergadering van PA-Overijssel en heeft daar wat
verteld over beeldvorming, dus hoe er naar ons gekeken wordt, hoe we ons
belachelijk kunnen maken, hoe de KNVB naar verenigingen kijkt, hoe het
ledenverloop is, en het belangrijkste, hoe een verenigingsbestuur hierin een rol
kan spelen en vooral hoe een lid hierin een rol kan spelen. Hoe welkom is een lid
binnen uw vereniging. De opkomst was hoog en er is een goede discussie gevoerd.
Het bestuur heeft de opdracht gekregen de raming aan te passen en er is een
inhoudelijk discussie gevoerd met de bestuursleden om tot keuzes te komen. Niet
iedereen is het altijd eens met wat er gezegd wordt maar in grote lijnen waren we
het eens met elkaar.
Het is jammer dat niet alle PA’s de moeite hebben genomen om een vergadering te
houden waardoor veel stemmen verloren zijn gegaan omdat men niet op de
vergadering aanwezig is.
Het KLN bestuur is blij dat de EPV Ede, de VPKV Veenendaal en de
standaardcommissie hoenders vooraf schriftelijk vragen hebben gesteld, voordat
ze hun standpunt wilde uitspreken.
Ingaande op de vragen van de EPV stelt voorzitter dat KLN en haar voorgangers
altijd ramingen hebben gemaakt op basis van ervaringscijfers. Deze was voor het
bestuur niet taakstellend, maar ook voor de commissies niet. Daarnaast vond er
niet of nauwelijks afstemming plaats met de commissies, hoewel buitengewone
uitgaven in de bestuursvergaderingen wel met de desbetreffende portefeuille
houders werden en worden besproken. Het bestuur zal in de komende periode met
alle commissies en geledingen in gesprek gaan, hoe de raming en de
desbetreffende deelramingen wel taakstellend gemaakt kunnen worden, zonder
dat hiermee aan bestuurlijke slagkracht in te boeten.
Voorstel EPV: verhoging ringenprijs om de tekorten te compenseren. Het bestuur
heeft daar bewust niet voor gekozen. Het KLN bestuur vindt het niet de juiste weg
om in plaats van een opslag op het ringen en merkengeld de ringenprijs te
verhogen. In de discussies tijdens de (eerste) ALV is van meerdere kanten
aangegeven, dat er niet alleen bezwaren waren tegen de opslag maar ook tegen het
ondersteunen van de bondsshows. Ook is er niet voor gekozen omdat je dan alleen
de “veren fokkers” belast en niet de “harenfokkers”, wat een stukje
rechtsongelijkheid inhoudt.
Vraag EPV: waarom zijn de accountantskosten hoger dan in 2012. Dit komt
doordat vroeger alles door de penningmeester gedaan werd. De accountant hoefde
alleen maar de jaarrekening te beoordelen. Nu worden de boekingen gedaan door
de penningmeester maar wordt de jaarrekening nog gemaakt door de accountant
en vind de beoordeling plaats door de accountant. Daarnaast worden nu de 11
jaarverslagen van de provinciale afdelingen in de beoordeling meegenomen, wat
ook zijn tijdsbeslag heeft. Ook voor dit jaar wordt een stijging verwacht, maar we
gaan hierover nog in gesprek met onze accountant. Overigens, zonder
toestemming van de ALV kunnen we niet zomaar van accountant wisselen.
Afhankelijk van het gesprek kan er volgend jaar hierover een voorstel komen.
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Vraag EPV: Waarom zijn de algemene organisatiekosten toch weer zo hoog
begroot? Dit heeft onder andere te maken met de juridische kosten in de zaak
Kamps. In overleg met u hebben wij de heer Kamps gedagvaard en deze zaak is
nog onder de rechter. Ook hiervan is nog ongewis wat de uiteindelijke kosten
zullen zijn.
Opmerking: Westdorpe e.o.: De contributieverhoging doorvoeren via de tweede
ALV is formeel qua aankondigingstermijn niet de juiste weg. Dat klopt, maar het
bestuur heeft op de ALV van 18 juni gevraagd om akkoord te gaan met de manier
waarop we het nu doen. Daar waren we het met elkaar over eens, ondanks het feit
dat aankondigingstermijn in deze niet helemaal correct is.
Ook merkte deze vereniging op dat de raming van de contributie niet correct is.
Dit is door het bestuur gecontroleerd en onze berekening is correct. Er moet
namelijk rekening gehouden worden met een ledendaling van 4,5% en het feit dat
ereleden en leden van verdiensten geen contributie betalen.
Nieuwsbrief Heerlen e.o.: Een nieuwsbrief is op zich een mooi initiatief, maar er
staan helaas een aantal onjuistheden in. Als zij, zoals andere verenigingen dat
deden, hun vragen aan het bestuur hadden voorgelegd, dan waren de vragen
beantwoord geweest. Ook wordt gesteld dat de raming is afgewezen. Dit is niet het
geval. De goedgekeurde raming voor 2017 is door het bestuur teruggetrokken,
omdat een belangrijk deel van de begrootte inkomsten was weggevallen.
Verzoek AKV Amersfoort: om haar mail inzake de uitbreiding van hun
clubgebouw en hun concurrerende prijzen tijdens deze vergadering voor te lezen.
Voorzitter leest de mail voor en besluit met de opmerking dat dit zo gesteld is door
de AKV.
Voorzitter benadrukt dat we ons goed moeten realiseren, dat de ledendaling
momenteel ca. 4,5% is en dat heeft in percentage jaarlijks dezelfde invloed op onze
raming. Dat betekent twee dingen:
1. We moeten eraan werken deze dalende trend om te buigen naar een stijging,
door de leden beter aan ons te binden, m.n. de nieuwe leden. Ongeveer 50%
van de nieuwe leden is binnen 4 jaar weer weg.
2. We zullen de tering naar de nering moeten zetten. Het bestuur realiseert zich
terdege dat niet iedereen het eens is met de keuzes die we nu gemaakt hebben.
Maar welke keuze er ook gemaakt wordt, het raakt altijd de fokker. Dat kan
financieel zijn door het prijzenschema te wijzigen of een contributie
aanpassing. Dat kan in kwaliteit zijn van de keuring als het opleidings- en
examensystemen aangepast wordt, of niet meer te investeren in
softwaresystemen enz.
Het is echter de ambitie van het bestuur om samen te werken aan de juiste
oplossingen.
Deze week is KLN bij het ministerie geweest. Hier hebben we samen met de
andere bonden, die namens de overheid ringen voor beschermde soorten mogen
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uitgeven, een gesprek gehad met Drs. Annegien Helmens, ir. Theo de Gelder,
handhaver namens de Raad voor ondernemend Nederland en een jurist welke zich
bezighoud met de nieuwe natuurbeschermingswet.
Graag zouden ze zien dat de bonden hierin ook als handhaver zullen gaan
optreden. Gelukkig hebben we duidelijk kunnen maken dat dit onze rol niet is, dat
we hiervoor de bevoegdheden niet hebben en dat we hierin ook tegen een aantal
problemen in de sfeer van wetgeving aanlopen.
Gelukkig is het plan van het ministerie om zelf ringen uit te gaan geven i.p.v. de
bonden voorlopig in de ijskast gezet.
De aanleiding waarom we uitgenodigd werden, heeft te maken met het feit er door
een aantal politieke partijen met enige regelmaat Kamervragen worden gesteld.
Voorzitter leest een enkele vragen van de lijst Kamervragen voor. Hiermee wordt
geïllustreerd dat we te maken hebben met suggestieve vragen waarmee partijen
ons in een kwaad daglicht zetten. Gelukkig worden we nog steeds uitgenodigd
door het Ministerie om over dit soort zaken te praten.
Ingekomen stukken en mededelingen
-

-

-

-

-

-

Mail van VKPV Veenendaal waarin zij hun zorgen uiten over de steeds lager
wordende inkomsten, waardoor geen ruimte meer is voor nieuwe
ontwikkelingen en stellen voor voorstel H om te zetten in
contributieverhoging. De brief is schriftelijk beantwoord.
Brief van de EPV Ede met de vraag waarom niet gekozen is voor verhoging van
de ringenprijs i.p.v. extra contributieverhoging. Verder nagekomen vragen
over de jaarrekening. Deze vragen en nog enkele andere worden door dhr.
Bouw voorgelezen
Mail van Standaardcommissie Hoenders. Zij zijn bezorgd dat de gemaakte
afspraken met het KLN-bestuur over de opvolging van enkele commissieleden
in gevaar komen door de nieuwe raming. Hierop is al geruststellend
geantwoord.
Brief van AKV, deze is voorgelezen door de voorzitter tijdens de opening.
Brief van secretaris Nationale Vlaamse Reuzenclub met de argumenten in
detail waarom zij tegen de nieuwe raming 2017 hebben gestemd.
Brief van Westdorper e.o. deze vragen zijn in het voorwoord behandelt.
Mail van PA-Gelderland over telefonisch stemmen van een zestal verenigingen.
Helaas is telefonisch of schriftelijk stemmen niet mogelijk. Statutair is alleen
stemmen op de PA-vergadering of de ALV mogelijk. Men kan ook een
machtiging afgeven en dit is uiteindelijk ook gebeurd. Ditzelfde geldt ook voor
de PA’s Drenthe en Noord Holland.
Verder diverse afmeldingen voor deze vergadering:
Han Voerman, vz. Champion Show
Bert Kremer, Keurmeester
Jogchum IJpma, Erelid
Uilke Hoekstra, E&W cat. fokkerij
Jan Vijfvinkel, StCie konijnen
Kor Moree, Erelid en vz. Ornithophilia
Herman Nijhuis, N&S Oldenzaal
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Kees Mollema, FB en Erelid
Ruud Swaap, NCC
Wim Voskamp, Erelid, StCie, ExCie, HKV
Henk Kasperts, HKC
Ger Brouwer, Nijmeegse PV
Raymond van Loo, Eys
Het samenstellen van het stembureau
De heren Martin Kok en Hans Tenbergen worden voorgesteld het stembureau te
bemannen. Er zijn geen bezwaren tegen de benoeming van deze twee heren.
Behandeling bestuursvoorstel A. Procedurewijziging
statutenwijziging
Dit voorstel behelst het verlengen van de termijn van vier weken naar vier
maanden voor de tweede stemming aangaande statutenwijziging bij te weinig
quorum tijdens de eerste stemming.
Uitslag van de stemming is 3418 voor, 122 tegen, 0 onthoudingen en 92 blanco
volmachten. Daarmee is het voorstel aangenomen.
Behandeling bestuursvoorstel J sluitende financiële exploitatie,
waarin begrepen:
-

extra contributieverhoging (met ingang van 2017);
contributieverhoging voor verenigingen (met ingang van 2017)
aanpassing KLN prijzenschema (met ingang van 2016);
besparingen organisatiekosten (met ingang van 2017);
herziene raming 2016;
nieuwe raming 2017.

De schriftelijke vragen van Dhr. P. Bouw namens de EPV Ede betreffende de
Jaarrekening 2015 zijn al schriftelijk beantwoord. Hij heeft toch nog een aantal
vragen betreffende de Jaarrekening 2015.
Er is ongenoegen over het financiële beleid van KLN. De raming is fors
overschreden en er is naar zijn mening te weinig toelichting gegeven op de
overschrijdingen.
De posten Ereprijzen en onderscheidingen; zoveel extra medailles en rozetten
zijn er toch niet uitgegeven? Zijn hier door de accountantskosten op geboekt
van 2014?
Zo ook de KLN-prijzen in 2015, deze zijn twee keer in hetzelfde boekjaar
geboekt.
Bij de keurmeesteraangelegenheden is geen toelichting gegeven op de
overschrijding bij de konijnen.
In de Raming van 2017 waren opbrengsten opgenomen voor de ringen en
tatoeëergelden, maar in de nieuwe raming kan men wel bezuinigen en wordt
er een extra contributieverhoging voorgesteld.
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-

Dhr. Bouw geeft aan dat hij het jammer vindt dat het stembiljet vooraf
ingeleverd moet worden zodat er nu geen inhoudelijke discussie gevoerd kan
worden tijdens de ALV. Voorzitter legt uit dat daar twee kanten aan zitten. Er
kan zojuist wel een open discussie gevoerd worden in de verenigingen en PAvergaderingen en dat zo bijvoorbeeld niet een hele ALV van zijn
oorspronkelijke standpunt afstapt door een goede speech van één persoon.
Overigens, als de stemming alleen tijdens de ALV gehouden wordt, krijgen we
nog niet de helft van de stemmen.
Hij vindt het jammer dat alleen voor of tegen de raming 2017 gestemd kon
worden en er geen alternatieven mogelijk zijn. Die zijn volgens hem wel
mogelijk. Verhoog de ringenprijs voor niet leden van € 0,60 naar € 1,00,
gelijk aan Aviornis. Dat kan hetzelfde bedrag opbrengen als de extra
contributieverhoging. Hiervoor is geen toestemming nodig van de leden.
Voorzitter heeft dat al uitgelegd in zijn openingswoord en gaat ten koste van
onze concurrentiepositie bij enkele grote afnemers.
De Raming 2016 wordt opnieuw aangepast waarbij op de KLN-prijzen gekort
wordt. De post algemene organisatiekosten wordt niet verlaagd wat naar de
mening van de heer Bouw wel mogelijk is. Voorzitter: Er worden, zoals al
eerder aangegeven, nog juridische kosten verwacht vanwege de zaak Kamps.
In 2015 worden de eenmalige juridische kosten verwerkt en een post voor het
EE-keurmeesterscongres, wat vreemd is omdat deze in 2014 is gehouden. Als
deze post verlaagd wordt dan hoeft er niet gekort te worden op de KLN
prijzen. Voorzitter: Het keurmeesterscongres betreft het congres voor de
konijnenkeurmeesters in 2014 is ook in 2014 geboekt. De nu opgenomen
kosten zijn voor het hoender-keurmeesterscongres in 2017. Verder bezoeken
jaarlijks, zoals gebruikelijk, een aantal keurmeesters de keurmeesterscongressen van de Entente, zo ook de congressen in 2015 in Metz.
Ook kan er zeker bezuinigd worden op de accountant. De penningmeester kan
de Jaarrekening maken en de taak van de accountant kan beperkt worden tot
het controleren van de cijfers. Voorzitter: Daar werken we in 2016 ook
naartoe.
Naast korten op de KLN-prijzen zou er ook bezuinigd kunnen worden op de
overige ereprijzen zoals de rozetten en medailles voor de Provinciale
Bondsshows. De Provincies krijgen al geld van KLN en zouden deze zelf
kunnen betalen. Voorzitter: Als de PA’s deze prijzen bekostigen, komt dat
uiteindelijk toch weer voor rekening van KLN.
Dhr. P. Bouw merkt op dat er geen opmerkingen over overige ereprijzen en
andere boekingen staan en vraagt wat er bedoeld wordt met overige
boekingen. Penningmeester Geurt Rozenboom geeft aan dat de “Overige
boekingen” daar niet hoort te staan.
Tot slot merkt de heer Bouw op dat het uitbesteden van de financiële
werkzaamheden aan derden geen succes is. Belangrijk is dat de cijfers op de
juiste posten geboekt worden en derden hebben hier te weinig inzicht in. De
heer Bouw adviseert het bestuur om in de toekomst belangrijke afwijkingen in
de Raming te delen met de leden, zodat veel onrust voorkomen kan worden.
Voorzitter: het bestuur is het daar roerend mee eens, maar het was niet uit
luxe dat we hiervoor naar de accountant gingen. Bij het aantreden van vorige
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penningmeester Henk de Klein was die zonder werk. Eenmaal in het bestuur
aanvaarde die een mooie maar zeer drukke baan, zodat we met de financiële
administratie ver achterop raakten. Bij gebrek aan een betere oplossing is
toen onze accountant ingeschakeld. Nu zijn we dat aan het afbouwen. Dit jaar
zal Geurt Rozenboom de jaarrekening maken met behulp van Evert v.d.
Waerdt. Deze jaarrekening zal dan voorgelegd worden aan de accountant. De
kosten die dit jaar gemaakt worden zullen dan ook op dit jaar geboekt worden.
De voorzitter merkt op dat de heer P. Bouw met heel veel cijfers is gekomen en
geeft aan dat de KLN-prijzen zoals ze geboekt zijn kloppen. De ereprijzen zullen
nog nagekeken worden.
Ook zal er een gesprek plaatsvinden met en over de accountant.
De vereniging Frisia Dokkum onderschrijft de opmerkingen van de EPV Ede.
Dhr. B. v.d. Vlis geeft aan dat er teveel geld uitgegeven is en dat dit niet
onderbouwd wordt en er geen controle is op de betreffende portefeuilles. Hij vindt
de toelichting op de cijfers is flinterdun. De vraag is, als de accountant de
jaarrekening opmaakt, wie beoordeelt dan het beleid, wie beoordeeld of de
uitgaven juist zijn? We zouden creatiever moeten zijn om te zoeken naar
oplossingen door kostenreductie.
Ook het LOP heeft de kosten overschreden, zo ook meerdere commissies.
Voorzitter: De meeste overschrijdingen waren reis- en verblijfkosten. Het LOP is
overigens het totaal opleidings- en examenorgaan voor de konijnenkeurmeesters.
De heer V.d. Vlis ziet graag dat de kosten apart worden geboekt. De voorzitter
geeft aan dat dit ook nu in het jaarboek is gebeurd.
Voorzitter zeg met de penningmeester in gesprek te gaan met de diverse
commissies die de raming hebben overschreden.
Dhr. A. Hagedoorn vindt het vreemd dat een Raming niet taakstellend is. Hij
meldt dat er een voorstel in deze naar het KLN bestuur is gestuurd voor de
volgende ALV. De voorzitter meldt dat de brief behandeld zal worden in de Raad
van Advies eind oktober.
Dhr. Evert v.d. Waerdt merkt op dat je voorzichtig moet zijn met een taakstellende
raming. Er moet bestuurlijke armslag zijn en die ruimte moet in de raming blijven
en zeker niet te taakstellend. In de statuten ligt vast wat de grens is.
Dhr. Ham van PA Zuid-Holland vraagt waarom er een contributieverhoging moet
komen, deze opmerking heeft hij ook meer gehoord vanuit de verenigingen?
Er wordt bespaard op de vrijwilligersavond en in dat kader vraagt hij wie daarvoor
uitgenodigd worden. Waarom worden de PA-bestuursleden daarvoor niet
uitgenodigd? Hij geeft de ook voorkeur aan een begroting.
Op de vraag hoe het bestuur denkt te bezuinigen op de ereprijzen, meldt voorzitter
dat er met bezuinigingen bedoeld wordt om nog slimmer te gaan inkopen en
misschien moeten er delen uit het prijzenschema geschrapt worden.
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Dhr. Steverink is van mening dat je geen winst noodzakelijk is aan het einde van
het jaar. De herziene raming geeft aan dat er geen bergen met geld over blijven of
weg gegooid worden.
Bijzondere inkomsten van NKP, waarom doen we hier zo moeilijk over terwijl er
genoeg geld is, als je beter begroot en dit taakstellend doet.
De voorzitter legt uit dat de kosten van KLN opgebracht moeten worden door de
contributies. Met de winst van Kleindier Magazine kunnen we extra dingen doen.
De winst op Kleindier Magazine komt hoofdzakelijk uit de advertenties. Als de
adverteerders wegvallen, dan willen we toch het blad nog kunnen uitgeven.
Daarom moeten we verstandig omgaan met de winst van KLN.
Dhr. B. Beugelsdijk geeft aan dat de voorzitter nu wordt aangesproken omdat hij
de vergadering leidt maar dit is niet correct. Het hele bestuur wordt hierop
aangesproken.
De NKP moet uiterst transparant zijn. Er wordt winst gemaakt, doordat er veel
vrijwilligers aan het blad meewerken, maar het aantal abonnees loopt hard
achteruit waardoor er steeds minder binnenkomt.
Dhr. A. Weerstand: de NKP heeft een klein stukje winst en er komt geen dividend
binnen. Dhr. Beugelsdijk geeft aan dat de winst wordt meegenomen. Dividend of
geen dividend maakt niets uit.
Stemuitslagen voorstel J
Na deze discussie wordt de uitslag beken gemaakt: Voor de aangepaste Raming
2017, zoals het bestuur die nu opgesteld heeft, zijn 1709 stemmen voor, 1828
tegen, 3 onthoudingen en 92 blanco volmachten. Dit betekend dat de bijgestelde
Raming 2017 niet is aangenomen.
Dhr. B. Beugelsdijk vraagt wat we nu kunnen gaan verwachten. Voorzitter geeft
aan dat we geen grote uitgaven zullen doen en we kijken wat we kunnen
bezuinigen.
Het grootste gedeelte van de van uitgaven vallen in het 4e kwartaal waardoor het
moeilijk is om dan nog op de raming bij te sturen.
Dhr. A. Rijs vraagt of er nog extra inkomsten zijn en of er in de RvA in oktober de
stand van zaken voorgelegd kunnen worden. KLN krijgt geen subsidies en heeft
ook geen sponsors. KLN is volledig selfsupporting. De rapportage op de RvA is al
toegezegd.
Eren en waarderen
Piet Kroon
We willen graag de heer Piet Kroon in het zonnetje zetten. Hij kon niet aanwezig
zijn op de ALV van 18 juni, vanwege zijn vakantie, maar nu wel. Voorzitter
herhaalt in het kort de verdiensten van Piet, waarom de ALV besloten heeft Piet te
benoemen tot Erelid van KLN.
Nu is er gelegenheid om het erespeldje en de oorkonde uit te reiken en tot slot een
bos bloemen voor thuis.
Jaarboek over 2016 Kleindier Liefhebbers Nederland

Pagina 33

Ook de heren Piet Bouw en Jan Bosch krijgen een bos bloemen voor hun
betrokkenheid bij KLN.
Laatste stand ontwikkelingen rond RHD 2
Portefeuillehouder dierenaangelegenheden Harrie Arts geeft de laatste stand van
zaken weer betreffende RHD 2. Hij is naar het wereldcongres in China geweest en
het blijkt een wereldwijd probleem te zijn.
In Nederland is enten nog niet verplicht maar hij raadt alle konijnenfokkers
dringend aan om hun dieren te enten. In Duitsland is enten wel verplicht, als men
dieren wil insturen op tentoonstellingen. De ziekte zit onder zowel de tamme als
de wilde konijnen en hazen en komt voor bij liefhebbers en fokbedrijven voor
vleeskonijnen. Het is een zeer besmettelijk virus en de incubatietijd blijkt ook heel
kort te kunnen zijn (soms minder dan een dag). Dat houdt in dat wanneer één ziek
dier naar een show gebracht wordt, de volgende dag al een vele dieren op de show
kunnen sterven en de dag erna weer meer!
Als men dode dieren heeft adviseert Harry om deze te laten onderzoeken wat
eraan mankeert. De dieren kunnen voor autopsie opgestuurd worden naar de GD
in Deventer of Nijmegen. Ook jonge konijnen van 3 á 4 weken zijn al gevoelig voor
deze ziekte.
Vanuit het bestuur zou er een advies gegeven moeten worden. Wat gaan we doen?
Als men dode dieren heeft, dan kunnen de hokken ontsmet worden met
gloorfomaline of crezol, Dettol of halamid. De tatoeëertangen en letters moeten
iedere keer ontsmet worden in een bak met spiritus.
Advies is om volwassen konijnen minimaal eenmaal per jaar te gaan enten. Dieren
die jonger dan 10 weken zijn, kunnen de eerste keer tweemaal gevaccineerd
worden.
Dhr. Schenkel doet een dringende oproep naar de tentoonstellingsorganisaties om
alleen geënte dieren toe te laten.
Dhr. J. Meutstege geeft aan dat er best een dilemma is. Als we fokkers vragen met
verplichte enting, dan is de kans groot dat er weinig konijnen komen omdat men
niet wil enten. Doet men dit niet, dan komt men niet i.v.m. mogelijke besmetting.
Dhr. B. Beugelsdijk stelt dat als je geen konijnen vraagt op de tentoonstellingen,
dit wel een hardgelag is voor de fokkers.
Voorzitter vraagt aan Harry wat hij rekent voor het enten, maar daar geeft hij geen
antwoord op. Dierenartsen hebben een vrij beroep en kunnen vragen wat ze
willen.
Dhr. Steverdink geeft aan dat hij zijn dieren collectief heeft kunnen laten enten
voor € 2,50 per dier met voorrijkosten van € 25,00.
Toelichting op nieuwe prijzenschema
Dit punt is niet behandelt i.v.m. het late tijdstip.
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Rondvraag
Dhr. A. Weerstand merkt op dat er Nieuwsbrieven en e-mails worden
rondgestuurd die onze hobby verzieken. Geef de mensen de kans om een mooie
hobby te hebben.
Dhr. R. Schothorst vindt het jammer dan het punt over het nieuwe prijzenschema
niet behandeld wordt. Hij stelt voor om op de rozetten geen jaartal te laten zetten.
Men kan ze dan eventueel hergebruiken. Hergebruiken is ook mogelijk door voor
geringe kosten alleen de lias met opschrift te vervangen.
Dhr. C. Vlaardingerbroek geeft een compliment aan het bestuur voor haar
betrokkenheid. Cijfers dwingen ons om anders te gaan kijken naar onze hobby en
dat is volgens hem ook mogelijk.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en wenst allen een goede reis naar huis.
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JAARVERSLAG SECRETARIS
Secretariaatswisseling
Net op het einde van het verslagjaar 2016 werd Ronald Tiemes bereid gevonden
het secretariaat ad interim over te nemen van Geri Glastra, die vanaf de ALV 2016
demissionair was en de functie a.i. waarneemt. De wisseling is inmiddels per 1
maart 2017 ingegaan.
Vernieuwingen in dit jaarboek
Bij het vluchtig doorbladeren van de jaarboeken lijkt deze inhoud veel op de
voorgaande. Dat komt onder andere door de vaste rubrieken. Tja, en soms gaan
veranderingen moeizaam of lukken nooit. Dat is in andere organisaties niet
anders.
Lees je echter die vaste rubrieken aandachtig door, dan verandert er jaarlijks best
wel het een en ander. Soms zijn de veranderingen voorspelbaar. Zo zien we helaas
een trend van het teruglopende ledental en verenigingen die ophouden te bestaan.
Daarmee verdwijnen ook weer tentoonstellingen. Het enige wat min of meer
constant blijft, is het aantal speciaalclubs. Al hebben de meeste ook te kampen met
een dalend ledental, het aantal clubs neemt niet af, ook hun activiteiten niet.
Speciaalclubs worden ook uitgenodigd voor de vergadering van de Diertechnisch
Raad om over technische beleidszaken mee te praten. In dat opzicht staan
plaatselijke verenigingen niet aan de kant. Het zijn deze verenigingen die met hun
leden een besluit nemen over hetgeen de Diertechnische Raad of in de Raad van
Advies door de Provinciale afdelingen is voorbereid.
Dus denkt u niets nieuws in dit jaarboek te vinden, lees dan in ieder geval de
bestuursvoorstellen en verenigingsvoorstellen goed door. Als u daar niets nieuws
vindt….
ALV 2016
In 2016 werden weer veel voorstellen aan de ALV voorgelegd en die werden door
het systeem van vooraf stemmen vlot afgehandeld. Voor het voorstel om de
statuten te wijzigen, zodat er meer tijd beschikbaar komt om een tweede ALV uit
te schrijven, moest een tweede ALV belegd worden. Het voorstel werd vlot
aangenomen, maar op deze vergadering werden nog veel nagekomen vragen over
de tekorten in de Jaarrekening over 2015 gesteld.
Bestuursvergaderingen
De agenda’s voor de bestuursvergaderingen zijn steeds overvol. Daarom wordt de
reservevergadering in juli inmiddels al 6 jaar standaardmatig gehouden. Hierdoor
hoeven veel zaken niet te wachten tot na de zomervakantie.
Er waren 11 vergaderingen gepland en daarvan is er één door omstandigheden
moeten vervallen.
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Vergadering van de Raad van Advies
Het overleg met de provinciale afdelingen via de twee RvA vergaderingen loopt
goed en de opkomst is prima. Jammer dat heel vaak steeds één en dezelfde
provincie niet aanwezig is.
Het aantal ingebrachte voorstellen door de PA’s was dit jaar niet zo groot.
Evengoed werden door het HB en diverse commissie genoeg stof tot vergaderen
ingebracht.
Het geven van achtergrondinformatie over de voorstellen op de ALV aan de
verenigingen tijdens de voorjaarsvergadering van de PA was zeer wisselend. Het
merendeel van PA’s deden dat goed tot zeer goed, sommige helaas nauwelijks.
Vergadering van de Diertechnische Raad
Het beeld van deze vergadering is ongewijzigd gelijk aan 2015. Diverse
speciaalclubs van hoenderrassen en de NCC en NKV waren aanwezig. Helaas zien
we nog steeds veel te weinig konijnenspeciaalclubs, terwijl hier toch onderwerpen
worden behandeld die het erkennen, keuren en tentoonstellen aangaan. Heel
breed en technisch, ook interessant voor de speciaalclubs van konijnenrassen.
Ook deze vergadering kende een volle agenda en werd met enige reserve, zoals
genoemd, goed bezocht.
Afronding EE-show Metz 2015
De financiële afronding van de Europashow in Metz verliep uiterst moeizaam. De
oorkondes bleven uit, evenals het prijzengeld. Maar nog erger, ook de gelden van
de verkochte dieren, want dat vertegenwoordigde een bedrag van rond de
€ 5.000,00.
Op mails werd niet gereageerd en ons telefoonnummer was ook bekend, zodat ook
niet werd opgenomen. We hebben de voorzitter van de Entente in moeten
schakelen om uiteindelijk te krijgen waar we recht op hadden. We zaten toen al
goed in 2016. We waren blij met het begrip van onze KLN deelnemers hiervoor.
De collectie Palthe
Er waren plannen om samen met het Pluimveemuseum de collectie Palthe aan te
kopen. Inmiddels heeft het Pluimveemuseum Barneveld besloten met hulp van
sponsors de collectie helemaal zelf te kopen. Via dhr. Awe van Wulffte Palthe is
wel vastgelegd dat KLN en aan haar gelieerde organisaties zoals de NKP als
uitgever van Kleindier Magazine en Boerenvee gebruik mogen maken van deze
collectie voor publicatie.
Enten tegen RHD2
Tijdens de Europashow in Metz in november 2015 was er al enige ongerustheid
over RHD2 besmettingen in Zuid-Frankrijk. Vanuit de Diertechnische Raad van
de Entente was er toen nog geen reden tot bezorgdheid en vanuit de deelnemers
aan Metz zijn toen ook naderhand geen problemen in deze gemeld.
Anders werd het toen in het voorjaar ook in Nederland de infecties onder de
fokkers werden gemeld. De hoop was toen nog, dat deze variant van RHD wel
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weer gauw tot rust zou komen. Die hoop werd helaas niet bewaarheid, zodat er
tijdens de extra ALV n.a.v. de voorgestelde statutenwijziging erg veel aandacht
voor deze ziekte was. Daarom werd een extra vergadering van de Diertechnische
raad bijeen geroepen. De opkomst van de konijnenspeciaalclubs maakte met 11
verenigingen een aardige stap voorwaarts, maar de opkomst van de plaatselijke
verenigingen was met 88 geweldig! Er is daar zeer zinvol gediscussieerd, waardoor
er een zeer duidelijk draagvlag ontstond voor enten tegen RHD2. Slechts enkele
verenigingen stemde tegen. Dat de konijnenfokkers, die bijna principieel tegen
enten zijn, zo’n enorme draai zouden maken, had niemand kunnen voorspellen.
Het bestuur heeft op basis daarvan in de week erna het besluit genomen om het
enten tegen RHD2 voor tentoonstellingsdieren vooralsnog voor twee
tentoonstellingsseizoenen verplicht te stellen.
Daartegenover heeft KLN met een aantal dierenartsen, verspreid over heel
Nederland, afspraken gemaakt over een maximaal te hanteren prijs voor het enten
per konijn bij collectieve enting door de plaatselijke verenigingen.
Sommige konijnenfokkers bleven hardnekkig ageren tegen het enten en dat dit de
nekslag voor onze hobby zou betekenen. Die zorg dat dit leden zou gaan kosten,
werd door het KLN bestuur ook gedeeld, maar ook op dat punt werden we
aangenaam verrast. Bij onze ledenadministratie is niet bekend wie haren of
verenfokker is, maar het beeld is dat de teruggang van het aantal leden daardoor
zeker niet groter is geworden.
Bondsshows
Het is gebruikelijk om in het jaarverslag ook te berichten over de twee KLN
bondsshows, die jaarlijks zo fantastisch georganiseerd worden door de Noordshow
en de Champion Show. Het valt niet mee om bij zo goed geoliede organisaties nog
iets origineels te roepen over die shows. Maar helaas nu wel!
Hoe anders was 2016 door de hoog pathogene vogelgriep dan 2015, toen er totaal
geen uitbraken waren. Half november 2016 begon idem dito aan november 2014
met de eerste uitbraken van HPAI, meteen gevolgd door een
tentoonstellingsverbod voor pluimvee. Helaas deze keer niet zoals in 2014, toen
net voor de Kerstdagen het verbod weer ingetrokken kon worden en de
Bondsshows volledig door konden gaan.
Deze keer was de besmetting zo groot en langdurig, dat gesteld kon worden dat de
hele natuur besmet was en het tentoonstellingsverbod het hele
tentoonstellingsseizoen van kracht bleef, met grote gevolgen voor het overgrote
deel van onze provinciale shows én de Bondsshows. De bondsshows en enkele
provinciale shows gingen alleen door voor de haren en sierduiven.
Gelukkig kon de Jeugdbondsshow in Laren nog wel doorgaan. De belangstelling
was weer als vanouds zeer goed en het extra programma voor de jeugd ook.
KLN is veel dank verschuldigd aan deze drie organisaties.
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Bestuursverkiezing
Volgens rooster waren aftredend Geri Glastra, secretaris (niet herkiesbaar) Harry
Arts, Dierenaangelegenheden (herkiesbaar) en Arie Tieleman,
Keurmeestersaangelegenheden (herkiesbaar).
De beoogde secretaris Robert Hoornstra uit De Pol trok zich kort voor de ALV
terug, zodat Geri Glastra a.i. het secretariaat bleef waarnemen tot 1 maart 2017.
Harry Arts en Arie Tieleman werden praktisch met algemene stemmen
herbenoemd.
Directiewisseling Nederlandse Kleindieren Publicaties
Vanaf de oprichting van de NKP in 2000 was Bert Beugelsdijk als directeur daar
de trekker van, ook gedurende diverse periodes als hoofdredacteur. Enerzijds dus
leidinggeven en anderzijds soms ook met de laarzen in de klei.
Na de fusie van Fokkersbelangen met Avicultura in 2005 ging een periode in van
overeengekomen deelname door Deltapress (Avicultura) voor de realisering van
het gecombineerde nieuwe blad Kleindier Magazine. Die overeenkomst liep eind
2015 af. Dat moment zag Bert Beugelsdijk als een geschikt moment om zijn functie
als directeur neer te leggen.
KLN is van mening dat zij in Benno Crezee een uitstekende opvolger hebben
gevonden en we kijken wat dat betreft met een prima gevoel terug op 2016.
Keurmeesterscongres hoenders en S&W 2017
Na onderzoek met de NBS werd een geschikte locatie in Doorn gevonden en deze
na onderhandelingen gecontracteerd.
Tevens werd samen met de StCie Hoenders en de StCie S&W een commissie
gevormd om het congres technisch te leiden en onderwerpen en inleiders
vastgelegd. De voortgang loopt min of meer volgens planning, alhoewel het
voorgenomen fotograferen op de Noordshow voor de presentaties door de HPAI
niet door kon gaan.
De kosten werden begroot en in de Jaarrekening gebudgetteerd.
Het Ringenbestelprogramma DigiRing
DigiRing is al weer een paar jaar in gebruik. Het loket voor de fokkers was vanaf
de ingebruikname in 2014 klaar en is nadien nauwelijks veranderd.
Achter de schermen moest nog wel het e.e.a. geautomatiseerd en geoptimaliseerd
worden. Dat is begin 2016 afgerond.
Aan de gebruikerskant is alleen het bestellen van de ringen volgens de ringenlijst
voor de beschermde soorten aangepast. Dat mogen van overheidswegen geen
adviesmaten meer zijn, maar zijn nu voorgeschreven maten. Dit hebben we te
danken aan de zwanendrifters, een beroep dat overigens sinds 2016 verboden is.
Ringen beschermde diersoorten
KLN is van overheidswege officieel ringenverdeler, officieel voor de verkoop van
ringen voor de beschermde diersoorten. Groeperingen en individuen die opkomen
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voor dierenbelangen, beschuldigden KLN voor het feit dat zwanendrifters
misbruik maakten van KLN ringen.
Daarop vatte de overheid het plan op om ringen voor beschermde diersoorten zelf
te gaan verdelen. KLN heeft in een paar gesprekken op het ministerie de overheid
ervan kunnen overtuigen dat ten eerste KLN niet de bevoegdheid heeft om
handhavend op te treden en ten tweede dat door de verkoop van de ringen door de
overheid het misbruik niet voorkomen kan worden. Alleen een gerichte
handhaving van de regels kan misbruik bestrijden. Vooralsnog blijft KLN officieel
ringenverdeler.
KLN prijzenschema
Het KLN prijzenschema is uitgebreid geëvalueerd en bijgesteld. Het is qua opzet
aangepast, zodat we verwachten dat het nu beter begrepen wordt. Ook zijn grote
prijzen voor diergroepen, waar er maar kleine aantallen worden ingezonden,
vervallen.
De om bezuinigingsredenen afgeschafte rozetten zijn toch weer deels terug.
Winnaars van een rasprijs bij minimaal 15 dieren krijgen ook weer een rozet.
De aangekondigde wijziging van de KLN geldprijzen wordt voor het komende
showseizoen geëffectueerd als de ALV daarmee akkoord gaat. De KLN geldprijs
geldt dan weer voor 20 dieren (€ 5,00).
Rapport KLN op weg naar 2019
Een werkgroep heeft kritisch naar onze organisatie gekeken en in een rapport
“KLN op weg naar 2019” gerapporteerd wat goed ging en voorstellen gedaan wat
verbeterd zou moeten worden. Met veel dank aan de commissie, gaan er nu
werkgroepen aan de slag die de wenselijkheid, haalbaarheid en betaalbaarheid
gaan onderzoeken.
Verloop verenigingen
Dit jaar zijn helaas wat meer verenigingen opgeheven dan vorig jaar en er kwam
maar één speciaalclub en één tentoonstellingsvereniging bij. Per saldo dus toch
acht plaatselijke verenigingen minder.
Het KLN bestuur bedankt de gestopte verenigingen voor de fijne samenwerking en
hoopt dat ook nu weer de overgebleven leden een goede plek bij de andere
verenigingen in de buurt hebben gevonden.
Opgeheven verenigingen in 2016:
A09
PKV Grijpskerk-Oldehove e.o.
B02
KPV V.I.O.S. - Andel
B06
P&SV Boxtel e.o.
H08
Dubbeldamse PKV - Dordrecht
OT3
Stichting Zwolse Kleindierenshow
U04
Rijn en Vechtstreek - Breukelen.
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Nieuwe verenigingen in 2016:
122
Ned. Rasvereniging Vosdwerg Konijn
De nieuwe vereniging van harte welkom en we hopen u lang binnen onze
gelederen te mogen hebben!
Nu echt mijn laatste jaarverslag
Vorig jaar dacht ik nog dat het jaarverslag van 2015 mijn laatste jaarverslag zou
zijn en maakte van die gelegenheid gebruik om u allen hartelijk te bedanken voor
de prettige en soms zelfs hartverwarmende samenwerking. Het lijkt mij gepast dit
na nog bijna een jaar ad interim gefunctioneerd te hebben, dit bij deze nogmaals
te doen. Hartelijk dank voor de fijne samenwerking met de KLN commissie, de
PA’s, plaatselijke verenigingen en speciaalclubs, de keurmeestersverenigingen en
niet te vergeten de NBS en de NBvV.
Ik wens nu Ronald Tiemes bijzonder veel succes in deze functie en wens hem
daarbij net zoveel plezier en fijne contacten toe, als ik heb mogen ondervinden.
Geri Glastra , Secretaris KLN a.i.
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LEDENAANTALLEN
KLN 31-12-16
Provincie

Senior

Jeugd

Combinaties

Serviceleden etc

Vereniging

TTO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113
113

16
21
17
30
50
9
26
43
5
34
17
67
337

1
0
2
3
3
2
2
3
1
1
1
0
19

Groningen
394
36
9
Friesland
551
53
13
Drenthe
464
44
17
Overijssel
823
122
30
Gelderland
1.350
154
57
Utrecht
202
23
3
Noord-Holland
496
51
18
Zuid-Holland
833
98
39
Zeeland
99
7
2
Noord-Brabant
675
64
12
Limburg
274
24
9
Diversen/spec.cl
21
4
0
Eindtotaal
6.182
680
209
Totaal leden
: 6.975 (excl. combinaties)
Totaal verenigingen:
356
KLN 31-12-15
Provincie

Senior

Jeugd

Combinaties

Serviceleden etc

Vereniging

TTO

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Diversen/spec.cl
Eindtotaal

425
572
487
854
1.382
214
512
876
92
695
284
14
6.407

38
54
38
125
164
27
48
116
11
72
28
2
723

12
12
19
31
61
3
22
41
2
12
10
0
225

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104
104

17
22
18
30
53
9
26
43
5
35
17
65
340

1
0
2
3
3
3
2
3
1
0
1
0
19
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Het aantal in de Algemene Ledenvergadering uit te brengen stemmen is gebaseerd
op het aantal leden per die op 31 maart 2016 hun contributie hebben voldaan
KLN 31-03-17
Provincie

Senior

Jeugd

Combinaties

Serviceleden etc

Vereniging

TTO

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Diversen/spec.cl

358
495
423
755
1.267
170
444
760
94
622
257
22

26
39
36
99
130
18
46
87
5
48
15
4

9
13
16
29
55
3
16
37
1
9
10
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96

15
21
17
30
50
8
26
42
5
32
17
69

1
0
2
2
3
2
2
3
1
1
1
0

Eindtotaal

5.667

544

198

96

332

18

Voor een goed vergelijk van dit overzicht van 31-03-17 moeten de aantallen
vergeleken worden met het overzicht van 31-03-2016 (zie hieronder).
KLN 31-03-16
Provincie

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Diversen/spec.cl
Eindtotaal

Senior

Jeugd

Combinaties

Serviceleden etc

Vereniging

TTO

384
541
454
819
1.317
199
486
826
93
661
268
20

33
46
40
111
137
21
46
88
7
61
23
2

9
13
17
28
55
3
20
38
2
13
8
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102

16
21
17
30
50
9
26
43
5
34
17
66

1
0
2
3
3
2
2
3
1
1
1
0

6.068

615

206

102

334

19
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JAARVERSLAG NEDERLANDSE
KLEINDIERENPUBLICATIES
De Nederlandse Kleindierenpublicaties B.V. vervult diverse taken in het belang
van de KLN en de kleindierenliefhebberij in het algemeen. De belangrijkste taken
die de Nederlandse Kleindierenpublicaties B.V. voor haar rekening neemt zijn:
de uitgifte van Kleindier Magazine, het bondsblad van zowel KLN als NBS;
de uitgifte van Boerenvee, een magazine voor liefhebbers van boerderijdieren;
de uitvoering en realisatie van de gezamenlijke PR voor de
kleindierenliefhebberij;
het verzorgen van digitale informatie en voorlichting over onze liefhebberij;
de leden- en abonnementenadministratie en inning van contributies.
Elk kwartaal legt het managementteam van de vennootschap (financieel)
verantwoording af aan de Stichting Kleindierenbelangen. In deze Stichting hebben
zowel afgevaardigden van KLN als de NBS zitting.
Kleindier Magazine, het bondsblad van KLN en NBS
Het aantal abonnees ten opzichte van 2015 is helaas met 2,6% gedaald. Dit hangt
nauw samen met de ontwikkeling van de lidmaatschappen binnen de beide
bonden. Dat is wel een zorg naar de toekomst, aangezien de exploitatie van een
‘hard copy’ magazine steeds moeilijker te realiseren zal zijn. Mogelijk zal op enige
termijn toch naar een digitale uitgave van het Kleindier Magazine over gegaan
moeten worden om het betaalbaar te houden.
Dit jaar zijn de advertentie inkomsten helaas met 11,8% gedaald, ook leveranciers
bezuinigen op hun advertentie budgetten in moeilijke economische tijden.
Het is een hele prestatie dat er iedere maand weer een mooi bondsblad op de mat
ligt. Het redactieteam mag daar met recht trots op zijn. Daarbij mogen we niet
vergeten dat ons bondsblad geheel door vrijwilligers wordt gemaaakt. Hierdoor
zijn de kosten van ons bondsblad relatief gezien erg laag. De redactie streeft er
altijd naar om voor alle leden een mooi bondsblad te maken. Daarbij kun je het
natuurlijk nooit iedereen honderd procent naar de zin maken. Voor goede
suggesties staat de redactie altijd open.
Boerenvee
Boerenvee is meer gericht op de beleving van het houden van dieren en de
liefhebberij rond boerderijdieren in het algemeen.
Ook in 2016 was er druk op het vasthouden van de abonnee-aantallen. Op lange
termijn zullen we moeten inzetten om de dalende trend te voorkomen.
Op externe evenementen waar de PR informatiestand staat, wordt Boerenvee goed
ontvangen door het bezoekend publiek. De groei van het aantal abonnees van
Boerenvee zal veel energie en middelen vragen. Samenwerking met andere
uitgevers van bladen in hetzelfde segment is mogelijk een optie voor verdere groei
van abonnees De advertentiemarkt voor Boerenvee is ook gevoelig voor
economische tijden en is 2016 met 19,6% gedaald.
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De gezamenlijke PR-activiteiten
De uitvoering van de gezamenlijke PR en de bewaking van het overeengekomen
budget ligt bij de Nederlandse Kleindierenpublicaties B.V. De PR-commissie
coördineert en voert de verschillende PR-activiteiten uit. Zij regelt de bemensing
voor de verschillende externe- en interne evenementen, zoals bijvoorbeeld op de
bondshows. De commissie heeft leden uit alle geledingen van onze hobby en heeft
ook de intentie om die diversiteit met het oog op de toekomst te waarborgen,
zodat de kennis van de diverse diergroepen en rassen ondersteund blijft in de PRcommissie. Als hobby mogen we blij zijn dat deze commissie onze liefhebberij
extern op een enthousiaste wijze, positief onder de aandacht brengt.
De gezamenlijke PR wordt aangestuurd door de PR-stuurgroep, waarin
vertegenwoordigers van KLN en de vennootschap zitting hebben. Deze stuurgroep
bespreekt en stemt af waar het PR-budget voor gebruikt gaat worden.
Op diverse externe en interne manifestaties is onze PR-commissie het afgelopen
jaar actief geweest. Vooral het onder de aandacht brengen van onze hobby, het
adviseren en beantwoorden van vragen over verzorging, aanschaf e.d. en promotie
van onze bladen ‘Kleindier Magazine’ en ‘Boerenvee’ is hier speerpunt. De
dierentafel met aaibare levende dieren van diverse diergroepen is een zeer
gewaardeerd onderdeel van onze presentatie. Het is dan ook niet vreemd dat de
gezamenlijke PR-commissie veel gevraagd wordt om op externe evenementen
aanwezig te zijn. Waar nodig wordt daarbij een beroep gedaan op de Provinciale
afdelingen voor ondersteuning.
Centrale Ledenadministratie
In 2016 heeft de vennootschap, net als in eerdere jaren, de ledenadministratie en
inning van de contributies voor de landelijke bonden verzorgd. Door de koppeling
met de abonnementen-administratie is de ledenadministratie betrouwbaar en
efficiënt.
Financieel resultaat
In 2016 heeft de vennootschap een positief resultaat voor belasting behaald van
€ 62.706, hetgeen een verbetering van circa € 27.000 ten opzichte van vorig jaar
betekent.
Deze resultaatverbetering is globaal als volgt te verklaren:
meer opbrengsten abonnementen: € 8.800
meer opbrengsten inning contributies € 6.500
minder algemene en commerciële kosten: € 21.700
minder opbrengsten advertenties: € 10.000
Net als in voorgaande jaren is door het continue kostenbewust zijn, in 2016 op
financieel gebied het kostenniveau van de algemene kosten laag gebleven. De
meeropbrengst abonnementen is veroorzaakt door wijziging van de
abonnementsperiode bij Boerenvee naar 1 januari t/m 31 december. Door
teruglopend ledental zal het moeilijk worden om in 2017 dit resultaat te
handhaven.
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Tot slot
Tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders op 13 april 2016 is Bert
Beugelsdijk afgetreden als algemeen directeur en opgevolgd door Benno Crezee.
De hierboven beschreven initiatieven en activiteiten zijn door een grote groep van
vrijwilligers geheel belangeloos tot stand gebracht. Deze groep is een bont en
gemêleerd gezelschap van dierenliefhebbers, die niet schromen hun steen(tje) bij
te dragen aan de kleindierenliefhebberij en de activiteiten van de vennootschap.
Wij willen dan ook bij deze alle vrijwilligers die aan deze resultaten hebben
bijgedragen bedanken voor hun betrokkenheid en enthousiaste inzet.
Het Managementteam van de Nederlandse Kleindierenpublicaties BV,
Piet Bouw
Benneo Crezee
René Hut
Berrie Klein Swormink
Jan Meutstege

VERSLAG STANDAARDCOMMISSIE KONIJNEN
Het verslag loopt van 1 maart 2016 t/m 28 februari 2017.
Samenstelling standaardcommissie
Voorzitter:
Secretaris:
Leden:

R. Schraa
J. Vijfvinkel
M. Kok
P. van Lune
H. van Weelden

Het rooster van aftreden is:
2018
J. Vijfvinkel
2019
P. van Lune en R. Schraa
2020
M. Kok en H. van Weelden
Bijeenkomsten
De standaardcommissie kwam het afgelopen jaar tweemaal bijeen. Tussentijds
werd er over diverse zaken ook digitaal overleg gevoerd.
In het onderstaande overzicht is globaal weergegeven welke zaken o.a. tijdens de
bijeenkomsten zijn behandeld.
Op 27 december 2016 kwam de standaardcommissie voor de 1e maal bijeen. Na de
gebruikelijke agendapunten werden de voorstellen van o.a. diverse speciaalclubs
besproken.
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Voor de Papillondwerg werd het voorstel gedaan om de gewichtsmarge te
verruimen door het toelaatbare maximumgewicht te verhogen. Dit voorstel werd,
geargumenteerd met het is een dwergras en nog maar kort definitief erkend,
afgewezen.
Diverse andere voorstellen, een verlaging van het maximumgewicht voor de
Angoradwerg en kleine inhoudelijke en tekstuele aanpassingen voor wat betreft de
nuance beoordeling bij verzilverde dieren, werden op grond van geen toegevoegde
waarde en de bestaande conformiteit met de Europastandaard afgewezen. Vanuit
de standaardcommissie zelf worden er diverse wijzigingen m.b.t. fouten bij pels en
duimnagels doorgevoerd. De hieruit voortvloeiende standaardaanpassingen zijn
inmiddels gepubliceerd.
Andere behandelde onderwerpen zijn hierna bij de betreffende noemer
weergegeven.
Erkenningsaanvragen
Wederom werd erkenning aangevraagd voor de Rex Hangoor in wit blauwoog. De
ingediende concept standaardbeschrijving werd besproken en waar nodig
aangepast.
Nieuw was de aanvraag voor erkenning van de Blauwe Holicer. Ook hier werd de
conceptbeschrijving besproken en op diverse punten aangepast. Beide genoemde
rassen zijn Europees erkend en hierbij is met het samenstellen van de
conceptbeschrijvingen rekening gehouden.
Voor de Engelse Hangoor werd erkenning aangevraagd in de kleur blauwgrijs.
Championshow 2017
Nadat op 27 januari 2017 in de ochtend de keuring van de ter erkenning
ingeschreven dieren werd gedaan, werd ‘s middags de 2e commissiebijeenkomst
van het seizoen gehouden. Er werd door de standaardcommissie een besluit
genomen over de aanvragen voor erkenning en de voorlopige erkenningen. Deze
zijn gepubliceerd en worden opgenomen in de standaardaanvullingen.
Voorlopig, voor een periode van drie jaar, erkend wordt de Blauwe Holicer.
Definitief erkend wordt de Engelse Hangoor in blauwgrijs en blauwgrijs-bont.
Afgewezen voor erkenning werd de Rex Hangoor, wit blauwoog. De voorlopige
erkenning van de Kunder Hangoor wordt met een jaar verlengd.
Voor de Papillondwerg was, na afwijzing van een eerder voorstel, nu een verzoek
gedaan om deze in de bovenste klasse van de gewichtsschaal (1660-1750 g) 10
punten te geven.
Dit verzoek werd op grond van uniformering (dwergras) afgewezen.
Besproken werden o.a. aandachtspunten bij diverse rassen nadat deze in de
praktijk waren bekeken. Vooral de pelsstructuur bij de Witte en Zwarte Nieuw
Zeelander is zorgelijk, hier zal o.a. via de betreffende speciaalclub specifieke
aandacht voor worden gevraagd.
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Europese zaken
Diverse onderwerpen m.b.t. de Europese Standaard kregen ook dit jaar de
aandacht.
Het significante verschil in de kleurbeschrijving voor het ras Sallander tussen de
Nederlandse en de Europese standaard is nog niet opgelost. Het bestuur van KLN
zal hierin actie ondernemen.
Aan het Congres Europese Entente (EE) is door omstandigheden niet
deelgenomen
Aan het EE keurmeesterscongres, gehouden in het eerste weekend van april
(2016) te Munsbach, Luxemburg), is namens de standaardcommissie
deelgenomen door H. van Weelden en P. van Lune.
In 2017 wordt het EE keurmeesterscongres in Oostenrijk gehouden.
Algemene zaken
De richtlijnen voor erkenning zijn aangepast en gepubliceerd.
Er is een aangepaste Leidraad puntenkeuring verschenen. Deze is gepubliceerd op
de website van KLN en de keurmeesters hebben deze inmiddels ontvangen.
Voor zover mogelijk werden de KLN vergaderingen door één of meerdere
commissieleden bezocht.
Vanaf komend seizoen zal getracht worden meer keurmeesters- en fokkersdagen
van speciaalclubs te bezoeken.
J. Vijfvinkel
Secretaris standaardcommissie

VERSLAG STANDAARDCOMMISSIE CAVIA'S EN
KLEINE KNAAGDIEREN
.
Onderstaand verslag gaat over de periode van 1-1-2016 t/m 31-12 2016.
De samenstelling van de commissie was als volgt;
Voorzitter: dhr. G.E.A. Grooten (2018)
Secretaris: mevr. A.M. Vermeulen-Slik (2020)
Lid en EE-zaken cavia’s: dhr. J. Schop (2019)
Lid: mevr. A. Bennink-Schilder (2019)
Erkenningen 2016.
Afdeling Cavia’s def. erkend per 0 1-04-2016
De kleur otter
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Afdeling kleine knagers def. Erkend per 01-04-2016
Tamme rat kleur Russische blauw
Dumbo rat, in alle in Nederland erkende kleuren
Campbelli dwerghamster grijs-wildkleur
Voorlopig erkend per 01-04-2017
Tamme rat Russisch blauw verzilverd
Syrische hamster kleur donker-grijs
Campbelli dwerghamster blauw-wildkleur
Voortzetting voorlopige erkenning tot 01-04-2017
Syrische hamster chocolade licht en donker.
Voorlopige erkenning ingetrokken per 01-04-2016
Kleurmuis driekleur
Standaard.
Het bijwerken van de Nederlandse standaard is door ziekte achtergebleven, maar
zal in 2017 weer opgepakt worden. De commissie is 2x bijeen geweest en heeft
verder via de mail of telefoon overleg gehad.
Aly Bennink is door het bestuur in de standaardcommissie als lid benoemd. Er is
werk verricht bij het nakijken van de EE-standaard cavia’s.
Jan Bosch helpt met het verwerken van de veranderingen in de standaard en de
bijlage per jaar.
Bijscholing.
Tijdens de KKV-vergadering te Putten werd voor deze groep een deel van de
bijscholing gedaan van de nieuwe erkende rassen. Bovendien kwam er dit jaar een
aparte dag voor de bijscholing van de cavia’s en kleine knagers. Dit werd als
positief ervaren en we zijn de KKV dankbaar voor de extra avond.
Voor de EE-bijscholing waren 6 keurmeesters afgereisd naar Zweden te weten,
Gerrit Grooten, Anneke Vermeulen, Jan Schop, Bertus van Dijk, Aly Bennink en
Carla Swaap. We hebben dit positief ervaring en een verslag hiervan heeft in het
Kleindier Magazine gestaan. Ook hebben we dit meegenomen naar de
Nederlandse bijscholing. Volgend jaar is deze bijscholing in Zwitserland.
Anneke Vermeulen-Slik
Secr. Standaardcommissie Cavia’s en Kleine knagers.

VERSLAG STANDAARDCOMMISSIE HOENDERS,
DWERGHOENDERS EN SERAMA’S
Het jaar 2016 was voor onze commissie een jaar waarin veel gebeurd is. Frans van
Oers handelde de erkenningsprocedure januari 2017 af en pakte ook nog 'even' het
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uitgeven van het aanvullingssetje voor de standaard mee. Een klus die hem de
nodige zeer korte nachten heeft bezorgd.
Op het keurmeesterscongres 2016 behandelde Frans de nieuwe erkenningen, zijn
laatste formele optreden als secretaris van onze commissie. In 2015 had hij
aangegeven dat het tijd werd voor een opvolger. In juli 2016 heb ik het stokje van
hem overgenomen wat betekende dat ik met een kofferbak vol aan documentatie
uit het Limburgse naar de Betuwe ben gereden.
Als commissie maar ook als KLN zijn we een groot woord van dank verschuldigd
aan Frans voor zijn inzet en betrokkenheid in de vele jaren dat hij het secretariaat
onder zijn hoede heeft gehad. Gelukkig blijft Frans tot eind 2017 nog lid van onze
commissie, een goede overdracht van het secretariaat is daarmee geborgd.
In overleg met het KLN-bestuur is vooruitlopend op de pensionering van Frans
een nieuw commissielid aangesteld. Hendrik Timmer is medio dit jaar ingestapt.
Zijn kennis maar ook zijn digitale vaardigheden zijn meer dan welkom.
Voortvarend heeft hij een aantal tekeningen van Van Gink digitaal bewerkt zodat
zij met behoud van hun originele uitstraling het huidige beeld van het ras prima
weergeven. De Welsumerclub en de Minorcaclub zijn de eerste die hebben kunnen
proeven van deze nieuwe aanpak; een manier van werken die ook nog eens
kostenbesparend is.
In het voorjaar heeft onze commissie overlegd met het KLN-bestuur over beleid en
initiatieven. Een prima gesprek waarin gesproken is over een modernisering van
de erkenningsprocedure, het zichtbaar zijn binnen de Entente en het
internationale keurmeesterscongres, dat in september 2017 in Doorn gehouden
zal worden. De resultaten van deze afspraken zijn op de Diertechnische Raad in
maart 2017 in beeld gebracht.
Het afgelopen jaar heeft onze commissie een vijftal keren vergaderd en is er in
december een vruchtbaar overleg geweest met onze regiovertegenwoordiger
binnen de Entente, de heer A. Verelst. KLN en onze commissie willen aangesloten
blijven bij de processen die in Europa plaats vinden en dat vraagt om goede
communicatie met onze regiovertegenwoordiger.
Opvallend groot is het aantal aangevraagde erkenningen. Veel nieuwe kleurtjes
zien het licht, wat betekent dat het hobbymatig fokken van pluimvee gelukkig nog
lang niet dood is. Bij het schrijven van dit verslag staan er nog 98 (!!!) aanvragen
voor erkenning open. Voor ons als commissie, maar ook voor de keurmeesters,
zijn deze kleuren vaak een uitdaging. Bruin, Khaki en Chocolade doen in meerdere
rassen hun intrede maar ook de verdunning van kleuren door het inbrengen van
parelgrijs zien we meer en meer. Het beschrijven van de juiste kleurdiepte is best
een uitdaging maar een must om de keurmeesters de juiste richting te wijzen.
Samenwerking met de betrokken speciaalclubs is in dit proces onontbeerlijk.
Meestal is er voldoende steun vanuit de clubs maar soms merken we dat
deskundigheid over de nieuwe creaties binnen een club ontbreekt en daarmee de
betrokkenheid bij het begeleiden van het proces. Een wens vanuit onze groep is
dat KLN op dit signaal zou kunnen acteren door het instellen van een
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deskundigheidsplatform waarop fokkers en speciaalclubs een beroep kunnen
doen.
Het bekijken van dieren in de erkenningsklasse vormde dit seizoen een uitdaging.
Als gevolg van de uitgebroken vogelgriep viel de Noordshow uit en schoven we de
erkenningsklasse door naar de Championshow. Deze show pakte deze extra
uitdaging prima op waarvoor onze dank, maar moest uiteindelijk ook besluiten dat
het pluimvee niet ingezonden mocht worden. In samenspraak met het KLNbestuur was in januari al een noodscenario opgezet wat nu in gang is gezet. In
maart 2017 krijgen de aanvragers van erkenningen een kans om hun dieren op een
zaterdag aan onze commissie te laten zien mits alle beperkingen met betrekking
tot de vogelgriep zijn opgeheven. We gingen er van uit dat drie keer organiseren
nu echt één keer scheepsrecht is. Zoals u weet was dat helaas ook niet het geval.
Aad Rijs
Secr. standaardcommissie hoenders, dwerghoenders en Serama’s
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VERSLAG STANDAARDCOMMISSIE SIER- EN
WATERVOGELS
Helaas konden door de maatregelen tegen de vogelgriep geen sier- en watervogels
worden ingezonden op de Noordshow en konden daar dus ook geen erkenningen
plaatsvinden. We hebben nog getracht deze te verplaatsen naar de
Championshow, maar ook daar deed de vogelgriep ons de das om. Het plan was
om in maart nog een 3e poging te wagen, maat ook toen was het samenbrengen en
dan weer verspreiden van hoenderachtigen en watervogels nog steeds verboden.
Het jaar 2016 heeft in het teken gestaan in de heruitgave van de
Siervogelstandaard deel 2. Hier zijn we behoorlijk mee gevorderd en het is de
bedoeling dat deze in 2017 zal uitkomen. Hierna zullen ook de andere standaarden
worden aangepakt.
Nieuw in de commissie is André Broers. André is een specialist in de wilde duiven
en de oorspronkelijke siervogels. We zijn blij dat iemand met zoveel kennis onze
commissie is komen versterken.
De commissie zag er in 2016 als volgt uit:
Nico van Wijk voorzitter.
Johan Albada secretaris.
Bep Jansen lid.
Aart Deetman lid.
Koos van Loe lid.
André Broers lid.
Bep Jansen is gestopt met keuren en heeft de standaardcommissie per 1 januari
2017 verlaten. Wij zijn Bep veel dank verschuldigd voor het vele werk wat hij voor
de commissie heeft gedaan
Namens de commissieleden willen wij het bestuur van KLN bedanken voor de
prettige samenwerking in het afgelopen jaar.
Johan Albada
Secretaris standaardcommissie S&W
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OPLEIDINGEN PELSDIEREN
Leergroep Opleiding Pelsdieren (LOP)
De LOP organiseert het samenstellen van voorlichtingsmateriaal, lesstof en
cursussen voor konijnen-, cavia’s- en kleine knaagdieren keurmeesters. De LOP
doet ook algemene voorstellen en aanbevelingen tot verbetering van de scholing
en opleiding zodat de opleiding aantrekkelijk blijft en gerelateerd is aan de
ontwikkelingen in het onderwijs en inspeelt op veranderingen binnen de huidige
maatschappij.
Samenstelling LOP
Arie Tieleman
Adri Hertogh
Henk de Klein
Jan Schop
Jenne Meyer
Peter Oude Groothuis
Tonnie Oomen

K.L.N. bestuur, keurmeestersaangelegenheden.
Coördinator LOP, R.O.C. landelijke en West.
R.O.C. Zuid en lid examencommissie
Docent en vertegenwoordiger Cavia’s en KK
Coördinator R.O.C. Noord
Voorzitter K.K.V. en lid examencommissie
Docent R.O.C. Leerboek afdeling konijnen en
secretaris examencommissie

De LOP kwam in 2016 twee maal bijeen, steeds na de vergadering van de
examencommissie pelsdieren. Een belangrijke taak is de jaarlijkse update van het
leerboek konijnen was weer in handen van Tonnie Oomen en Henk de Klein.
Inmiddels is de digitale versie van het Leerboek opleiding keurmeester
raskonijnen niet meer weg te denken uit de opleiding. De ieder jaar bijgewerkte
versie is op aanvraag steeds beschikbaar voor een ieder die eenmaal de eerste keer
de betaalde versie heeft aangeschaft. Anneke Vermeulen is nog bezig eenzelfde
digitale versie van het leerboek cavia’s en kleine knaagdieren te ontwikkelen.
Digitalisering is binnen de LOP-vergaderingen een steeds terugkerend onderwerp
van discussie. Unaniem zijn we het eens over de noodzaak niet alleen de
leerboeken maar ook de standaarden van de verschillende diergroepen digitaal
beschikbaar te maken. Veel kosten, zoals bijvoorbeeld die van de jaarlijks
terugkerende aanvullingen van nieuwe erkenningen, kunnen daarmee worden
voorkomen.
Een ander punt van aandacht is de mogelijkheid op de landelijke shows examens
af te nemen. De kortere duur van de shows legt een grotere druk op het
inroosteren van de examens. In de toekomst zal er naar oplossingen gezocht
moeten worden en bij de LOP wordt onder andere daarover gediscussieerd.
Promotie voor het keurmeestersambt
Nieuwe aanwas keurmeesters vraagt om aandacht! Ook in 2017 zullen de
opleidingscentra in de maanden september en oktober een open cursusavond
organiseren. Potentiële cursisten worden benaderd door docenten en
coördinatoren, maar het resultaat blijft mager. Aanvullende promotieactiviteiten
als open cursusavonden leveren hopelijk nieuwe cursisten op. Ook vragen wij
Jaarboek over 2016 Kleindier Liefhebbers Nederland

Pagina 53

iedere fokker om ondersteuning. Hebt u iemand in het vizier dan horen wij het
graag van u. Zowel de opleiding als het vak van keurmeester is een boeiende
vrijetijdsbesteding! De opleiding vraagt naast veel tijd, energie, geduld en
doorzettingsvermogen ook een financiële investering. De opbrengst is moeilijk te
verwoorden, deze zult u moeten ervaren in de contacten met collega keurmeesters
en de fokkers waar u de dieren van beoordeelt. Als een paal boven water staat dat
een dagje keuren een feest blijft. Plezier tussen mens en dier, de basis van onze
prachtige liefhebberij!
Samen sterk.
De LOP en met name de K.K.V. voeren open discussies over verschillende facetten
m.b.t. het keurmeesterschap en de opleiding. De LOP bestaat uit mensen welke
uiteenlopende functies bekleden binnen onze liefhebberij. Zo worden er bruggen
geslagen en creëren wij mogelijk draagvlak voor aanpassingen, of veranderingen.
Positief samenwerken blijft een belangrijk issue. Als laatste dank aan een ieder die
op welke wijze dan ook de opleiding mogelijk maakt!
Namens de LOP,
Adri Hertogh (coördinator) en Arie Tieleman
(keurmeestersaangelegenheden HB).
Jaarverslagen 2016 landelijke Regionale Opleiding Centra
Contactpersonen
R.O.C. Noord
R.O.C. Oost
R.O.C West
R.O.C Zuid
R.O.C Centraal cavia’s en KK

Jenne Meyer
Ineke Bosch
Adri Hertogh (coördinator)
Anja van Drongelen
Manuele Eilander

De opleiding keurmeester pelsdieren wordt verzorgd op vier bovenvermelde
regionale opleiding centra. De opleiding cavia’s en kleine knaagdieren wordt
centraal in het land gehouden.
Het leerboek speelt een belangrijke rol bij genoemde opleidingen. Inmiddels is het
leerboek opleiding keurmeester konijnen digitaal verkrijgbaar. Middels het
leerboek kan voor het overgrote deel theorie zelfstandig thuis worden voorbereid.
Ieder jaar wordt het leerboek geüpdatet. Uiteraard blijft het e.e.a. mensenwerk.
Fouten welke worden waargenomen door cursisten en/ of docenten worden
doorgegeven aan de R.O.C.-coördinator. Vervolgens worden deze beoordeeld door
de secretaris van de examencommissie en indien noodzakelijk aangepast in het
leerboek.
Om het traject van C tot A-keurmeester te verkorten of op zijn minst gelijk te
houden biedt K.L.N. de mogelijkheid rassen te combineren. De keuze van
zogenoemde combinatierassen wordt door een aantal cursisten gebruikt om als Ckeurmeester voor een groter aantal rassen examen te doen. Zo kan een CPagina 54
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keurmeester momenteel voor acht rassen examen doen. Een B keurmeester heeft
de mogelijkheid om voor tien rassen examen te doen.
In de praktijk zien we gemiddeld iets tegenvallende resultaten wanneer men voor
acht of zelfs tien rassen praktisch examen doet. Er is al gesproken over opsplitsing
van het praktisch examen over twee momenten wanneer een kandidaat in meer
dan zes rassen praktisch examen doet. Rooster technisch zal dit nog verder
moeten worden onderzocht.
Plezier en voldoening beleven aan de opleiding is het belangrijkste! Een ieder volgt
de opleiding in zijn of haar eigen tempo. Zoals bijna altijd kost het leveren van
kwaliteit tijd.
Een feit: het aantal rassen en kleuren neemt nog steeds toe. Nemen we genoegen
met een steeds langer durende opleiding? Behaalt een keurmeester binnen tien
jaar het A keurmeesterschap dan kan deze prestatie als Fraai worden beoordeeld.
Mening van ondergetekende is duidelijk. Houdt de opleiding aantrekkelijk en
speel in op de ontwikkelingen van onze maatschappij. Cursisten neem niet te veel
hooi op de vork! Het aantrekkelijk houden van onze opleiding valt onder de
verantwoording van ons allen. Ook hier geldt: SAMEN STERK!
In toenemende mate worden de cursusavonden gevuld met praktijkuren. Hiervoor
zijn uiteraard dieren nodig. Namens de R.O.C. dank ik alle fokkers welke de
verschillende rassen beschikbaar stellen. Er zijn zelfs fokkers bereid met dieren de
cursusavonden bezoeken, chapeau! Tevens dank aan die fokkers welke ons
gedurende de opleiding gastvrij ontvangen om met het beoordelen van hun dieren
praktijkervaring op te doen. Sommige rassen zien we zelden op onze
tentoonstellingen. Bezoek aan fokkers is zeker dan een ware must. Naast de
cursusavonden organiseren de opleidingscentra waardevolle proefexamens. Dank
aan die tentoonstellingsorganisaties welke de examens en proefexamens mogelijk
maken!
De communicatie tussen de R.O.C.’s onderling verloopt goed en voor een groot
deel via de mail en telefoon. Na zowel het theorie als het praktijkexamen evalueren
alle R.O.C. coördinatoren tijdens de eerst volgende cursusavond het examen. De
coördinator stelt hiervan een verslag samen, gericht aan de examencommissie.
Genoemd verslag geeft de examencommissie een goed beeld van de wijze waarop
cursisten het examen hebben ervaren. Men kan hier mogelijkerwijs op in te
spelen.
Namens alle coördinatoren en cursisten dank ik onze docenten voor een
voortreffelijke inzet en beschikbaar stellen van tijd! Tevens dank aan allen die
hebben bijgedragen de opleidingen te realiseren. Keurmeesters in opleiding wens
ik succes, doorzettingsvermogen, enthousiasme en bovenal plezier toe!
Adri Hertogh, tijdelijk coördinator landelijke R.O.C.
ROC Noord
Dit jaar hebben vier kandidaten namens ROC Noord actief deelgenomen aan de
opleiding. Helaas moest de vijfde kandidaat vanwege drukke werkzaamheden dit
jaar verstek laten gaan.
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Van de vier kandidaten was dit jaar één nieuw, die uiteindelijk met succes op de
Noordshow examen heeft gedaan. Ook de andere kandidaten hebben prima
examen gedaan. Met een slagingspercentage van ruim 86 % kunnen we als ROC
Noord met succes terug kijken op het afgelopen cursusjaar.
Ook dit jaar heeft ROC Noord er voor gekozen om meerdere proefexamens te doen
onder leiding van de docenten Gerrit Grooten en Gezinus Dermois. Gezinus is
gestopt als keurmeester, maar op verzoek van ons ROC heeft hij zich beschikbaar
gesteld als docent.
Op verschillende tentoonstellingen hebben we de mogelijkheid gehad om per ras
meerdere dieren te bekijken en daarmee ook goed de verschillen te kunnen
onderscheiden. Op deze shows kregen we alle medewerking van de verschillende
organisaties, waardoor wij ongestoord proefexamen konden doen.
Ook zijn we, individueel of met één van de docenten, bij verschillende fokkers
langs geweest om dieren te bekijken.
Ten tijde van het schrijven van dit verslag worden de keuzes gemaakt voor de
rassen, waar de cursisten zich het komende jaar weer op willen storten. Ook lijkt
het erop dat we komend seizoen in ieder geval één nieuweling in onze groep
mogen gaan begroeten. ROC Noord gaat weer met veel enthousiasme verder.
Jenne Meijer
Coördinator R.O.C. Noord
ROC Oost
In cursusjaar 2016 – 2017 namen allereest zes cursisten (waaronder gastcursist
Jenne Meijer) deel aan het theorie-examen in Amersfoort in april 2016. Er werd
examen gedaan voor 21 rassen en onze nieuweling Henk-Jan Ekkelboom ging op
voor Algemene theorie en slaagde voor de vijf onderdelen.
In september vervolgden we onze cursus met het praktisch oefenen van de
examenrassen en sloten twee nieuwe cursisten zich bij onze opleiding aan;
mw. Aly Bennink – Schilder A-keurmeester Cavia’s
dhr. Johnny Leeflang A-keurmeester Sierduiven.
Dit jaar hadden we, naast de acht cursusavonden, slechts één proefexamen in
Kampen tijdens de Hanzeshow. Hier werden de puntjes op de i gezet.
Daarnaast bezochten cursisten gezamenlijk enkele fokkers die de examenrassen in
de hokken hadden. Tijdens het praktijkexamen op de Noordshow werd een
aspirant keurmeester geadviseerd om niet door te gaan met de opleiding. Aspirant
keurmeester Henk-Jan Ekkelboom slaagde mondeling voor vijf rassen en in de
praktijk wist hij er vier met goed resultaat te behalen, zodat we dus weer een
nieuwe C-keurmeester in ons midden hebben.
We vervolgen de opleiding bij ROC. OOST met vier C-keurmeesters en de beide
nieuwelingen die staan te trappelen om in april 2017 het algemene theorie examen
te gaan doen.
Onder de fantastische begeleiding van de docenten Hannes van de Steeg en
Martin Kok worden, zoals gebruikelijk, ook nu weer de cursusavonden op de
Pagina 56

Jaarboek over 2016 Kleindier Liefhebbers Nederland

maandagavond gehouden in het Duivensportcentrum aan de Prinses Beatrixlaan
te Apeldoorn.
Ineke Bosch,
Coördinator ROC Oost.
ROC West
R.O.C. West kan terugblikken op een goed jaar. De cursusavonden en
proefexamens werden goed bezocht. De resultaten van het theorie examen waren
prima. De resultaten van het afgelopen praktijkexamen waren wisselend. De
invulling van de cursusavonden bevat in hoofdzaak praktijk. Theorie is voor een
groot deel thuisstudie. Het inmiddels digitale leerboek Opleiding Keurmeester
raskonijnen maakt studie van het theorie gedeelte veel eenvoudiger. Het
bijeenbrengen van de benodigde rassen dragen we samen. Onze waardering voor
de fokkers welke dieren beschikbaar stelden.
Volgens een roulatiesysteem verzorgen onze cursisten tijdens de regionale KKV
bijeenkomsten een rasbespreking. Deze bijeenkomsten staan onder leiding van
Piet Huygens. Zowel het voorbereiden als uitvoeren van een raspresentaties en de
besprekingen wordt als zeer leerzaam ervaren.
Diverse cursisten bezochten weer fokkers, die examenrassen fokken. Deze
hokbezoeken zijn onmisbaar! Theorie beheersen is één, maar ervaring is
onmisbaar voor het praktijkexamen en de keuringen in de praktijk.
Adri Hertogh, Coördinator R.O.C. West
ROC Zuid
Onze vijf C keurmeesters en één B keurmeester in opleiding hebben dit jaar
uitbreidend examen gedaan en zijn voor totaal 30 rassen geslaagd. Helaas hebben
zich dit jaar in deze regio geen nieuwe kandidaten aangemeld.
Per lesavond werd per kandidaat bekeken met welke rassen geoefend zou worden
en er werd voor gezorgd dat die rassen ook daadwerkelijk op de lesavond aanwezig
waren. De dieren worden door de kandidaat gekeurd en besproken met de
begeleider.
Vaak zijn er op deze lesavonden ook fokkers met hun dieren aanwezig. Zij ervaren
zo’n opleidingsavond ook als zeer leerzaam. Op deze manier proberen wij ook
nieuwe kandidaten te werven, want mond op mondreclame werk toch het best.
Het afgelopen cursusjaar hadden we acht lesavonden en twee proefexamens op
een grote tentoonstelling. Het eerste proefexamen was in Nieuw Lekkerland en het
tweede in Wijchen op de Gelderlandshow.
Onze speciale dank gaat uit naar deze tentoonstellingsorganisaties die dat voor
ons mogelijk maakten.
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De lesavonden worden als vanouds gehouden in het clubgebouw NKPV,
Veerweg 2, Nieuw-Lekkerland.
De keurmeestersopleiding staat onder leiding van A.G. Oomen en P. Bakker en
H. van Weelden is onze reserve docent.
Anja van Drongelen
Coördinator R.O.C. Zuid
ROC Cavia’s en Kleine knaagdieren.
Tijdens de theorie-examens in april 2016 gingen 4 caviakeurmeesters op voor
uitbreiding en 1 nieuweling ging op voor de algemene theorie cavia's en 1 voor de
algemene theorie ratten.
De 4 caviakeurmeesters deden theorie-examen voor 11 rassen en voor de
satijnbeharing. Eén examen is daarvan niet behaald. Ook degene die opging voor
de theorie Ratten is gezakt. Helaas heeft de nieuweling die opging voor algemene
theorie Cavia's zich op de dag voor het examen afgemeld.
In September 2016 zijn we weer in IJsselstein met dezelfde docenten gestart.
Naast de 4 caviakeurmeesters die praktijklessen hadden, volgden 2 nieuwelingen
de algemene theorie cavia's, waaronder degene die geen examen had gedaan. Ook
de degene die gezakt was voor de ratten begon opnieuw voor zijn theorie.
In januari zijn we onder begeleiding van Anneke Vermeulen- Slik met een groep
op hokbezoek geweest en hebben we diverse langhaarrassen gezien en besproken.
Tijdens de Championshow 2017 werd er door 4 kandidaten praktijkexamen
afgelegd, samen in totaal voor 13 rassen en de groepen tekening/uitmonstering en
satijn. Vier rassen zijn daarvan niet behaald. Eén keurmeester is bevorderd tot B
keurmeester.
Docenten bedankt voor jullie inzet.
Manuela Eilander
R.O.C Centraal cavia’s en kleine knaagdieren

Tenslotte
Tot slot dank aan allen die hebben bijgedragen aan de keurmeestersopleidingen
en ook de tentoonstellingsorganisaties, die het mede mogelijk hebben gemaakt dat
praktische examens konden worden afgenomen of dat er proefexamens konden
worden gedaan.
Mede namens de ROC’s,
Arie Tieleman, keurmeestersaangelegenheden.
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OPLEIDINGEN PLUIMVEE
Verslag Leergroep Opleidingen Hoenders (LOH)
Het jaar begon initiatief- en leerrijk. Naast de opleidingsdag en expertmoment op
de Championshow, hielden we twee gezellige en leerzame bijscholingsdagen, één
met als onderwerp de BKU-rassen plus Appenzellerspitskuif en vervolgens de
Serama.
Beide dagen vonden plaats in Tiel en zijn bezocht door ruim 30 enthousiaste
keurmeesters. Zonder actieve medewerking van speciaalclubs zijn deze dagen niet
te realiseren en we zijn dan ook blij met deze samenwerking die ook de
speciaalclubs in de gelegenheid stellen hun dieren als leerobjecten aan de
keurmeesters te presenteren. Beide partijen hebben te winnen en dat zijn ze zich
ook wel degelijk bewust.
De groep cursisten zijn een relatief grote groep, evenals de meeste leerjaren in de
afgelopen decennia. We zijn zo met een 10 á 12 personen in opleiding (Hoenders
en dwerghoenders) en dat stemt hoopvol wat aanvulling en opvolging betreft
binnen het keurmeesterskorps.
De sier- en watervogel keurmeestersopleiding trekt minder belangstellende en het
is lastig om voor twee of drie mensen een opleiding op te tuigen die aan dezelfde
verwachtingen en kwaliteiten voldoet als bij overige veren. Naast reguliere
expertmomenten neemt hier Nico van Wijk de cursisten mee naar grote
handelaren in sier en watervogels waar veel te zien is en in de praktijk te leren
valt. Cursisten kijken met plezier op deze dagen terug.
Ook vindt er een enkel expertmoment tijdens de vogelshow te Apeldoorn plaats,
waar oorspronkelijke duifjes zitten. Goede zaak om buiten het eigen gezichtsveld
actief te zijn. Qua opleiden valt er wellicht een hoop samen met de vogelbond te
realiseren, we gaan dat zeker onderzoeken.
Dan hebben we natuurlijk veel last van de vogelgriep gehad tot op de dag van
vandaag. Expertmomenten die niet doorgingen waardoor die voorbereidingen op
examens achterwegen bleef. Of die examens er komen was ook nog een vraag en
inmiddels weten we dat die ook niet door konden gaan.
Expertmomenten in relatie met vogelgriep gaan we dan ook zeker tegen het licht
houden en bekijken wat er structureel aan aanpassingen mogelijk zijn.
Afgelopen jaar is besloten dat het kleurexamen, dat gepland was na een
gecomprimeerde opleiding van twee jaar, wordt omgezet in een periode van vier
jaar. Concreet houdt dit in dat de cursisten in vier jaar tijd klaar gestoomd worden
in kennis omtrent alle kleurslagen en dat de leden van de examencommissie die
vertegenwoordigd zijn binnen de LOH een examen afnemen betreffende die
kleurslagen. Vervolgens hoeft er dan tijdens de mondelinge examens niet veel tijd
aan examinering rond kleurslagen plaats te vinden. Het voorkomt bovendien dat
je b.v. vijf jaar achter elkaar over dezelfde kleurslagen vragen krijgt.
Dan komt er een opleiding voor Seramakeurmeesters die in 1 jaar afgerond kan
worden met een examen. Dit om specifiek voor deze doelgroep een korte opleiding
mogelijk te maken. We gaan dit in nauw overleg met de bij KLN aangesloten
Serama Speciaalclub Nederland opzetten. Het gaat om vier
opleidingsdagen/expertmomenten die we in overleg gaan aanbieden.
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Opgeven kan bij Johan Albada, die ook hier de cursusleider is.
Erkende kleurslagen zijn bij de Serama geen standaardeis en dus is de vererving
van diverse kleurslagen veel minder relevant. Erfelijkheidsleer als examenvak zal
dan ook niet over kleurvererving gaan en wat minder diepgaand behandeld en
geëxamineerd worden dan bij overige rassen. Mocht een cursist vervolgens willen
opgaan voor reguliere examens in overige rassen, dan gaat wel vooraf een
uitbreidend examen met aanvullende leerstof en examinering betreffende
erfelijkheidsleer.
Waar we regelmatig over nadenken en filosoferen is het onderwerp aanwezigheid
tijdens opleidingsdagen en bijscholing. Enerzijds wil je mensen afleveren met
kennis en praktische ervaring, anderzijds wil je geen politieagent spelen die
handhaaft en sanctioneert in welke vorm dan ook.
Het huidige MBO onderwijs is vandaag de dag behoorlijk vrijblijvend en geeft veel
ruimte in al dan niet aanwezig zijn mits een minimum aantal studie-uren gehaald
wordt. Misschien moet we ook nog eens kijken hoe plezier en gezelligheid zich
verhouden tot verantwoordelijkheid en permanente verplichte bijscholing binnen
een hobby als de onze.
Nieuwe leden en keurmeesters trek je immers niet met harde sancties en
handhaving maar wel met een uitnodigend goed en plezant programma. Dus daar
gaan we als L.O.H nog maar eens goed voor zitten.
Conno Vlaardingerbroek.
Coördinator L.O.H. Groep

VERSLAG EXAMENCOMMISSIE PELSDIEREN
Samenstelling van de examencommissie
Th. van ‘t End (voorz), A.G. Oomen (secr.), H.G.M.de Klein (penningm),
J. v/d Steeg, P.E.A. Huygens, P.J.T. Oude Groothuis, P.A. Bakker, A.A. Verrijdt en
Mw. A.M. Vermeulen.
Volgens rooster aftredend de heren G. Dermois en G. Pals. Beiden doen nog de
praktijkexamens 2016 en de heer G. Dermois doet ook het theorie-examen april
2017 nog mee. De voorzitter bedankt hen voor hun inzet van de afgelopen jaren en
overhandigd beiden een attentie.
Als nieuwe commissieleden zijn aangesteld de heren H.G.M. de Klein en P.J.T.
Oude Groothuis Beiden doen in februari 2016 hun intrede in de
examencommissie.
Na de gebruikelijke procedure zijn zij door het HB benoemd.
Algemeen reserve examinator: Dhr. K.J. Cats.
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Algemeen
In het jaar 2016 is de examencommissie twee keer bijeen geweest om de zaken
rond de examens te bespreken. Deze cyclus is gebruikelijk, beginnend met de
voorbereidingen en eindigend met de evaluatie van de examens. Hierbij worden
de eventuele voorstellen van uit de ROC’s meegenomen en zo nodig ingevoerd als
deze kunnen leiden tot verbetering.
Positieve reacties waren er zowel van de kandidaten als vanuit de ROC’s.
Algemeen komt de commissie tot de conclusie dat kleurenkennis door veel
kandidaten als een struikelblok wordt ervaren. Ook concludeert de commissie dat
de kandidaten zich veel beter moeten voorbereiden door zelfstudie en het
bezoeken van fokkers.
Voor de kleine knagers en cavia’s geldt hetzelfde, waarbij opgemerkt werd dat de
eisen iets aangescherpt zullen gaan worden om de kwaliteit te waarborgen.
Nascholing van het keurmeesterkorps zal een aandachtspunt moeten blijven.
Het blijkt dat een praktijkexamen voor tien rassen uitvoerbaar is, maar voor
slechts een enkeling is weggelegd.
Examens
Konijnen
Het schriftelijke examen is gehouden op 9 april 2016 in "De Open Hof" te
Amersfoort. Voor het tweede theorie-examen, te houden op 9 september 2016 te
Amersfoort, waren geen aanmeldingen en is dus dit jaar helaas niet doorgegaan.
Voor het theoretische examen is wederom veel gebruik gemaakt van de leerstof die
ontwikkeld is door de werkgroep Leergroep Opleiding Pelsdieren (LOP).
Ook dit jaar is het gemaakte examen direct nagezien, wat veel voordelen heeft voor
de onderlinge communicatie tussen de examinatoren.
Het praktische examen is op 6 en 7 januari 2017 gehouden tijdens de Noordshow
te Assen en op 27 januari 2017 tijdens de Championshow te Nieuwegein.
Cavia’s
Het schriftelijke examen is gehouden op 9 april 2016 in "De Open Hof" te
Amersfoort.
Het praktische examen is gehouden op 27 januari 2017 tijdens de Championshow
te Nieuwegein.
Kleine Knagers
Het schriftelijke examen is gehouden op 9 april 2016 in “De Open Hof “ te
Amersfoort.
Het praktische examen is gehouden op 28 januari 2017 tijdens de Championshow
te Nieuwegein.
Diergroep konijnen
Schriftelijk examen:
Voor het schriftelijke examen hebben 4 B en 16 C-keurmeesters zich opgegeven
voor uitbreiding van hun bevoegdheid.
Daarnaast hebben zich 3 nieuwelingen aangemeld.
Jaarboek over 2016 Kleindier Liefhebbers Nederland

Pagina 61

De uitslag voor uitbreiding van de rassen is als volgt:
4 B-keurmeesters slaagden voor 12 van de 12 rassen.
16 C-keurmeesters slaagden voor 57 van de 60 rassen.
1 C-keurmeester heeft afgezegd voor het theorie-examen.
3 nieuwelingen deden examen voor het algemeen gedeelte en slaagden voor alles.
Praktisch examen:
5 B-keurmeesters gingen op voor 30 rassen en slaagden voor 24 rassen (80,0%).
15 C-keurmeesters gingen op voor 78 rassen en slaagden voor 55 rassen (70,5%).
4 aspirant keurmeesters slaagden voor 14 van de 18 rassen (77,7%).
1 B-keurmeester heeft zich wegens ziekte afgemeld voor het praktisch examen.
2 C-keurmeesters hebben zich wegens ziekte afgemeld voor het praktisch examen.
Op de Noordshow te Assen zijn de kandidaten voor 73,9% geslaagd.
Op de Championshow te Nieuwegein zijn de kandidaten voor 73,6% geslaagd.
Deze percentages zijn aanzienlijk beter dan het jaar hiervoor.
Bevorderd en aangesteld:
Aangesteld tot A-keurmeester konijnen: dhr. E. Maas en Dhr. A.A. Verrijdt.
Aangesteld tot B-keurmeester konijnen: dhr. B. v.d. Vlis.
Aangesteld tot C-keurmeester konijnen: dhr. G.J.H. Ekkelboom, Dhr. A. van
Leeuwen en dhr. G.M. de Vries.
Diergroep cavia’s
Schriftelijk examen:
Voor het schriftelijk examen hebben zich 3 C-keurmeesters opgegeven voor
uitbreiding. Deze C-keurmeesters slaagden voor 8 van de 8 rassen.
Ook een B-keurmeester voor 4 variëteiten en slaagde er voor 3.
Eén nieuweling had zich aangemeld voor het algemeen gedeelte, maar heeft zich
op het laatste moment ook weer afgemeld.
Praktisch examen:
3 C-keurmeesters slaagden voor 9 van de 12 variëteiten (75%).
1 B-keurmeester ging op voor 3 variëteiten en slaagde er voor 2 (66,6%).
Bevorderd en aangesteld:
Aangesteld tot B-keurmeester cavia’s: Mw. P. Kraaijeveld.
Diergroep kleine knaagdieren.
Voor deze diergroep heeft zich het afgelopen jaar 1 kandidaat aangemeld om
examen te doen. Deze persoon heeft toch gemeend om geen praktisch examen te
doen.
Bij deze groep dus dit jaar geen bevorderingen of aanstellingen. We hopen dat er
voor het komende jaar weer enkele kandidaten zullen zijn.
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Helaas hebben bij de diverse diergroepen ook dit jaar weer een aantal kandidaten
zich zonder gegronde reden afgemeld. De ROC’s hebben voor deze personen veel
werk voor niets gedaan, wat ook geldt voor de examencommissie pelsdieren.
Verder kom ik tot de conclusie dat zich voor het examenjaar 2016 ongeveer het
zelfde aantal personen heeft aangemeld als voor het examenjaar 2015.
Hulpexaminator.
Bij de diergroep konijnen heeft ook keurmeester K.J. Cats gefungeerd als
examinator, waarvoor uiteraard onze hartelijke dank.
Wegens ziekte van ons commissielid P.J.T. Oude Groothuis heeft hij geen
praktische examens mee af kunnen nemen. Keurmeester M.L.J.M. Kok heeft hem
vervangen tijdens de examens op de Noordshow en keurmeester R.H. Meijer heeft
hem vervangen tijdens de examens op de Championshow. Ook deze personen
willen wij namens de examencommissie hartelijk dank zeggen voor hun
medewerking.
Gecommitteerden.
Gecommitteerden zijn bij de theoretische en praktische examens aanwezig om als
klankbord voor de kandidaten beschikbaar te zijn en namens het bestuur van de
KLN de procedures te bewaken.
Voor het theorie-examen op 9 april te Amersfoort was de heer H. Houpst
aangesteld als gecommitteerde. Ook voor het tweede theorie-examen op
9 september te Amersfoort was de heer H. Houpst aangesteld, maar door
uitblijven van aanmeldingen is dit examen niet doorgegaan.
Bij het eerste praktijkexamen op de Noordshow te Assen was de heer K. Mollema
als gecommitteerde aanwezig en op de tweede dag de heer H. Beerling.
Op de Championshow te Nieuwegein waren op vrijdag de heren H. Houpst en C.
Korsuize als gecommitteerden aanwezig bij de examens voor de konijnen en
cavia’s.
Vanaf deze plaats wil de examencommissie de heren bedanken voor hun
ondersteuning van de kandidaten tijdens de examens.
Tot slot.
Op beide shows waren 4 tot 5 rassen, waarvoor examen moest worden gedaan,
niet ingeschreven. Deze rassen zijn op een later tijdstip, voorzien van entbewijzen,
alsnog ingebracht. Ook hier een woord van dank naar de fokkers van deze rassen
voor hun medewerking.
Rest mij nog het landelijk bestuur van de KLN, evenals de
tentoonstellingsbesturen
van de Noordshow en de Championshow hartelijk dank te zeggen voor hun
medewerking voor en tijdens de examens.
A.G. Oomen
Secretaris examencommissie Pelsdieren.
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VERSLAG EXAMENCOMMISSIE HOENDERS ETC.
2016 was een jaar om snel te vergeten, maar helaas kan dat (nog) niet.
Groepsgewijze examens
Tijdens de Noordshow in januari 2016 werd voor het eerst een groot deel van de
rassen in groepen geëxamineerd. Voor 45 grote hoenderrassen en voor 47
dwerghoenderrassen hebben we combinaties gemaakt met als uiteindelijk doel dat
de keurmeesters sneller door alle rassen heen kunnen. Een talent zou nu in ca. 8
jaar bevoegdheid voor alle erkende rassen (ca. 90 groot en 90 dwerg) moeten
kunnen behalen. Deze vorm van examineren is goed bevallen en levert zeker ook
tijdvoordeel op bij het examineren, omdat niet alles uitgebreid per ras aan de orde
hoeft te komen.
Eén examendag minder
Omdat de Noordshow in 2016 had besloten vanaf januari 2017 een dag minder te
gaan showen had dat gevolg voor onze commissie. Door de grote hoeveelheid
rassen, waarin we examens moeten afnemen konden we niet zonder die dag extra.
We waren dan ook genoodzaakt een extra locatie te zoeken voor het praktisch
examen. Oneto wilde dit graag inlossen, waarmee we erg blij waren.
De commissie heeft vervolgens aan de kandidaten meegedeeld wie waar praktisch
examen zou moeten doen. Uitgangspunt was hierbij het zo in te delen dat voor de
kandidaten de rassen zoveel als mogelijk aanwezig zouden zijn op de show. Voor
Oneto waren met name die kandidaten ingeroosterd die voor algemeen
voorkomende rassen en vechthoenderrassen examen zouden doen. De kandidaten
met meer bijzondere rassen werden ingedeeld bij de Noordshow.
Theorie-examens
Op 14 mei deden we de theoretische en mondelinge examens in Bilthoven. De
koppels examinatoren zijn vanaf heden geen vaste koppels meer maar deze
rouleren per examen met het doel zo van elkaar te kunnen leren, wat uiteindelijk
de uniformiteit ten goede komt.
Voor twee kandidaten was dit de eerste keer en dus moesten zij ook het algemeen
theoretisch examen doen. Dit gold voor Gert Riezebos en Hanno Dijkhorst. Ze
slaagden met uitstekende cijfers voor het theoretisch gedeelte.
Dit examen is met 7 koppels examinatoren afgenomen (Voor één kandidaat vond
dit later in het seizoen plaats). Er hadden zich 42 kandidaten aangemeld. 2
hiervan hadden al eerder het mondeling examen gedaan, maar omdat de dieren
tijdens de praktijk er niet waren was de bevoegdheid nog niet bijgeschreven.40
kandidaten deden werkelijk mondeling examen in totaal 341 rassen (of
rasgroepen). Voor 52 rassen of ras groepen werd een onvoldoende gegeven. Het
slaginspercentage was daarmee 85 %. Het gemiddelde cijfer was een 6,53. Een
prima resultaat al zijn de percentages jaren boven de 90% geweest.
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Voor een tweetal keurmeesters betekende dit examen tevens dat ze gereed waren
met een diergroep en dat de commissie aan KLN zou voorstellen ze te bevorderen
tot A-keurmeesters. Dit kan omdat we vanaf 2015 werken met een “rode lijst”
waarop de bedreigde rassen staan. Een ras komt op deze lijst als het op de
bondsshow de laatste drie jaren niet ingezonden is. Het aantal rassen wat
zodoende op deze lijst komt was in 2015 elf rassen grote hoenders en vijf rassen
dwerghoenders. Daarnaast staan hier op twaalf rasgroepen siervogels en veertien
rasgroepen watervogels. De keurmeesters hoeven voor deze bedreigde rassen
uitsluitend een mondeling examen afleggen. Men mag voor deze groep examen
doen als voor alle overige rassen of groepen uit de diergroep al examen is gedaan.
Dit gold in 2016 voor Johan Albada die hiermee De A- bevoegdheid voor
siervogels heeft gekregen en voor Ronnie Siemes die nu ook de A-bevoegdheid
heeft voor de grote hoenders. Beide heren willen we hier nogmaals van harte
feliciteren met het prachtige resultaat.
Tijdens het keurmeestercongres worden examens afgenomen voor rassen die
nieuw zijn in onze standaard en door de standaardcommissie in het dan voorbije
seizoen zijn erkend. Het betrof ditmaal het ras Aarschotse kriel. Alle keurmeesters
zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Voor de mensen die niet aanwezig
konden zijn is er een herkansing uitgeschreven. Een beperkt aantal hebben
aangegeven hiervan geen gebruik te willen maken. Voor een zestal keurmeesters
moet deze herkansing nog ingevuld worden, omdat dit door de vogelgriep nog niet
plaats heeft kunnen vinden. Keurmeesters die nog in de opleiding zitten kunnen
wel slagen voor een dergelijk ras, maar krijgen de bevoegdheid pas bijgeschreven
zodra men na de opleiding een positief advies heeft gekregen om zelfstandig
verder te gaan met de opleiding. Keurmeesters die een A-bevoegdheid hebben,
maar aan dit bijscholingsexamen niet hebben deelgenomen krijgen een notitie dat
men voor de Aarschotse kriel geen examen heeft gedaan. Van deze verplichting
zijn de leden van de standaardcommissie vrijgesteld, omdat zij het nieuwe ras
hebben moeten erkennen en derhalve al de kennis hebben. In de praktijk blijkt
echter dat ook leden van de standaardcommissie (voor zover men aanwezig kan
zijn) meedoen met dit aanvullend examen.
Praktische examens
Aansluitend zouden we voor een grote groep kandidaten de eerste praktische
examens afnemen tijdens Oneto in begin december 2016. Helaas kon dit geen
doorgang vinden omdat er inmiddels vogelgriep was uitgebroken en het showen
verboden was. Deze examens werden door mij na overleg met de Championshow
verplaatst naar de vrijdag van de Championshow eind januari 2017.
Tijdens de Noordshow zou vervolgens een grote groep praktisch examen doen op
de vrijdag van deze show. Helaas was er nog steeds een showverbod en moesten
we ook hier de examens voor de hoenders, dwerghoenders en sier- en watervogels
afgelasten
Oorspronkelijke duiven waren er wel. Voor René van de Kerkhof betekende dit dat
hij wel zijn examen kon doen. Hij slaagde voor Groep 60: Oorspronkelijke
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Tortelduiven, alle streptopelia soorten en voor Groep 61: Overige oorspronkelijke
duiven, alle columba duiven soorten. René scoorde tweemaal een acht.
Voor de kandidaten die geen examen konden doen werden de examens verschoven
naar de zaterdag van de Championshow. Nagenoeg alle examinatoren konden hier
ook zijn, zodat we in de herkansing gingen. De medewerking van de
Championshow was fantastisch. We kwamen natuurlijk zo maar binnen, maar in
alles kregen we medewerking.
Lang was er hoop dat deze show wel doorgang zou vinden, want de
Championshow had goede contacten met het ministerie en die hadden de
procedure toegelicht. Groot was dan ook de teleurstelling dat we op de dinsdag
voor de show te horen kregen dat het andermaal geen doorgang kon vinden. Alles
was in kannen en kruiken. De kandidaten hadden alle rassen al voorbereid en er
waren al heel veel rassen die meegenomen zouden worden.
Samen met de standaardcommissie had ik een dikke week voor de examens een
overleg aangevraagd. We wilden namelijk graag eind maart/begin april nogmaals
een poging doen om examens af te nemen en de erkenningen geregeld te krijgen.
KLN was akkoord en afspraken werden vastgelegd met de hal in Veenendaal. Toen
dan ook bleek dat de Championshow geen doorgang kon vinden werd aan alle
kandidaten gemeld dat ze nogmaals een herkansing kregen op vrijdag 24 en
zaterdag 25 maart. Wel moesten de kandidaten dan zelf zorgen voor alle dieren.
Van ieder ras minimaal 2 hennen en een haan. Wat daarna gebeurde was best wel
bijzonder en geeft aan hoe gedreven de kandidaten zijn om examen te willen doen
en vooruit te willen.
Er werden meerdere vervoerslijnen opgezet en met elkaar zorgden ze voor:
52 van de 59 dwerghoender rassen
29 van de 54 hoenderrassen
2 van de 5 groepen siervogels
7 van de 9 rassen gedomesticeerde watervogels
5 van de 6 groepen oorspronkelijke watervogels.
Veel fokkers uit het land en ook speciaalclubs (Franse hoenderclub) hadden hier
dieren voor beschikbaar gesteld.
Natuurlijk was de teleurstelling groot toen we ook dit examen moesten afgelasten
medio 10 maart. Alle mensen die dieren beschikbaar hadden gesteld wil ik hierbij
hartelijk dank zeggen voor de medewerking.
Hoe nu verder is nog niet duidelijk.
Eind maart zal de examencommissie vergaderen en een voorstel voor het KLN
bestuur formuleren.
De nieuwe examens (theorie en mondeling) staan al weer gepland voor 6 mei.
Nogmaals een herkansing zoals eind maart zit er dus gewoon niet in.
Tenslotte
Het theoretisch en mondeling examen werd dit jaar afgenomen op het nieuwe
lyceum in Bilthoven. Een prima locatie, waar we van alle gemakken voorzien zijn
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Al eerder schreef ik dat de opleiding om bevoegd keurmeester te worden in 2015 is
aangepast. Het doel is competente keurmeesters “af te leveren”. Sinds 2015 is de
studiebelasting gedurende de eerste vier jaar daardoor toegenomen. Niettemin
zien we dat er meerdere fokkers zijn die graag beginnen aan deze studie. In totaal
zitten nu 18 mensen in de opleiding voor keurmeester. Onder normale
omstandigheden duurt dit traject vier jaar.
Twee van de achttien waren al bevoegd voor de diergroepen hoenders, maar willen
zich nu ook bekwamen in andere diergroepen.
Van de 18 mensen zijn de meesten nog bezig om het leerboek door te werken. Vier
zijn al bevoegd voor een aantal rassen en twee zouden afgelopen jaar voor het
eerst praktijkexamen gaan doen.
Heb je ook interesse vraag dan eens wat informatie op en ga het proberen!!! Dit
kan bij: A. Tieleman m.b.t. alle vragen over keurmeesteraangelegenheden, bij
J. Albada m.b.t. cursusinformatie, bij H.L. Timmer m.b.t. vragen over het examen
en uiteraard kun je ook de bondssecretaris benaderen. Het mag niet zo zijn dat
kandidaten al in het begin afhaken omdat ze niet de juiste info krijgen. Voor de
juiste telefoon- en adresgegevens adviseer ik u de website van Kleindier
Liefhebbers Nederland te raadplegen.
Als gedelegeerde waren dit jaar Adrie van Gent en Co Korsuize actief op 14 mei.
Beide wil ik hartelijk dank zeggen voor de genomen moeite. Het is niet eenvoudig
om een dag lang geconcentreerd te blijven en op te letten of alles wel “volgens de
regels van het spel” verloopt.
Rest mij de mede commissieleden Willem Voskamp (voorzitter), Harmen Hoving,
Nico van Wijk, Bert Frenken, Frans van Oers, Jan Steenbakkers, Evert Visser,
Johan Albada, Elze Zwama, Aad Rijs, Tallinus Boschma, Ide Meijering, Ronnie
Siemes , en onze portefeuillehouder Arie Tieleman dank te zeggen voor de prettige
samenwerking in het afgelopen seizoen.
Hendrik Timmer
Secretaris Examen Commissie “veren”
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VERSLAG RINGENBUREAU
In 2016 was er een lichte stijging van het verkochte aantal ringen ten opzichte van
2015, maar wel beduidend lager dan 2014. We hadden gezien de stand op 23/02 (zie
jaarboekje 2015) een hogere eindstand verwacht. Wanneer we kijken naar de
tussenstand van vandaag 14 april 2017, zijn 14.000 minder ringen verkocht dan vorig
jaar op hetzelfde tijdstip. Hieruit blijkt dat de vogelgriep een grote impact heeft op het
aantal verkochte ringen en wellicht dus ook op het aantal gefokte kuikens. Wij hebben
er alle vertrouwen in, dat het bestuur er alles aan zal doen om er voor te zorgen dat we
kunnen blijven showen met onze dieren.
Ik wil het bestuur bedanken voor de samenwerking in de afgelopen periode.
Wilma Smelt
Ringenbureau KLN

Totalen per jaar over de afgelopen 8 jaar
2016
202853

2015
200490

2014
217.354

2013
216.877

2012
234.959

2011
226.165

2010
2009
222.789 219.070
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Aantal ringen per ras in 2015 en 2016
Ras

2016

2015

Ras

2016

2015

Ras

2016

2015

Bosfazant

17466

17765

Lakenvelder

981

1105

Rhode Island Red

481

447

Wyandotte kriel

13779

14713

Sussexkriel

866

1103

Harlekijn kwartel

207

430

Hollandse kriel

9453

9298

Marans

1009

1095

Vorwerkkriel

361

418

Serama

7534

6674

Drentse kriel

1134

1085

Gele Fluiteend

234

413

Barnevelderkriel

5297

4951

Hollandse hoenkriel

801

1054

Amrockkriel

514

408

Barnevelder

4208

4226

Groninger Meeuwkr.

1126

1050

Grubbe Baardkriel

486

404

Cochinkriel

4506

4161

Drents hoen

1079

1029

Bahama Pijlstaart

358

399

Brahma

4322

3982

Oud Engelse Vechtk.

1105

1021

Roodhalsgans

510

393

Antwerpse Baardkriel

3719

3700

Leghornkr. Ned.+Am

1012

1021

Cal. Kuifkwartel

0

387

Sebrightkriel

3415

3584

Twents hoen

877

985

Chili Smient

551

372

Wyandotte

3789

3515

Shamo

764

954

Ukkelse Baardkr.

541

370

Onbekend ras

2401

3418

Chinese dwergkwartel

533

871

Braekel

218

366

Zijdehoenkriel

2812

2996

Bielefelderkriel

488

861

Kaneeltaling

309

365

Javakriel

2644

2976

Rhode Island Redkr.

690

858

Brabanter

339

357

Chabo

2343

2749

Hollands Kuifhoen

788

840

Ned. Uilebaard

607

356

Zijdehoen

3124

2717

Hollands hoen

1531

836

Nrd-Hollandse Kr

497

353

Ned. Sabelpootkriel

2742

2676

Roodschoudertaling

1271

827

Altsteirerkriel

283

350

Mandarijneend

2907

2573

Bassette

773

827

Lakenvelderkriel

453

338

Australorp

2297

2237

Diamantduif

693

803

Jersey Giant

215

322

Australorpkriel

1793

2087

Plymouth Rockkriel

777

743

Koningsfazant

400

319

Leghorn (Ned.+Am)

1012

2083

Groninger Meeuw

808

736

Bresse hoen

268

318

Fries hoen

2909

2057

Sussex

609

736

Zwarte zwaan

469

302

Japanse kwartel

2156

1917

Indische Vechtkriel

400

733

Lady Amherstfaz.

310

302

Orpingtonkriel

2077

1765

Ned. Baardkuifkriel

928

731

Assendelfter

314

297

Lachduif

1600

1737

Sulmtalerkriel

665

688

Versicolortaling

492

295

Orpington

1936

1715

Amrock

526

682

Maleier

202

294

Welsumer

1619

1684

Twentse kriel

578

657

Appenzeller Spk.

332

281

Welsumerkriel

1668

1662

Ned. Uilebaardkriel

491

637

Toulouse gans

361

276

Ko Shamo

1660

1660

Herve hoen

682

604

Belgische kriel

125

272

Kwakereend

2157

1652

Goudfazant

817

598

Anconakriel

202

271

Noord-Hollands hoen

1201

1591

Cochin

571

564

Minorcakriel

323

270

Friese kriel

1393

1565

Phoenixkriel

510

586

Europese Pijlstrt*

309

267

New Hampshire

1778

1546

Muskuseend

509

560

Keizergans

210

266

Onbekend ras/soort

901

1543

Langshankriel

560

545

Faverolles

397

266

Carolina eend

1463

1475

581

497

Cemani

670

256

Mod. Eng. Vechtkriel

1686

1430

705

492

Hottentottaling

286

255

Brahmakriel

1570

1331

Indische Loopeend
Hollands hoen
(gepeld)
Kraaikop

473

485

Rijnlander

217

252

New Hampshire kriel

1112

1307

Bielefelder

497

477

Ancona

174

249

Waterm. Baardkriel

1117

1265

Araucana

332

468

Shamo kriel

329

247

Holl. Kuifhoenkriel

1383

1240

Rijnlanderkriel

376

466

Brabanterkriel

290

247

Europese patrijs *

531

1236

Faverolleskriel

537

456

Helmparelhoen

335

246

Vorwerkhoen

1125

1106

Chaams hoen

410

455

Ned. Baardkuif

289

245
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Aantal verkochte ringen per vereniging in 2015 en 2016
Ver.

2016

2015

Ver.

2016

2015

Ver.

2016

2015

Ver.

2016

2015

Ver.

2016

2015

Ver.

2016

2015

ver.

2016

2015

A01
A02

454
1675

531
1902

B01
B02

807
70

698
75

B47
B48

435
274

425
305

D01
D02

100
166

47
195

F02
F03

727
1138

792
1277

G01
G03

673
1820

772
1313

G39
G40

150
831

105
767

A03
A04

317
846

384
863

B03
B04

263
1206

672
942

B52
B53

302
451

299
393

D04
D06

1999
791

2290
894

F04
F05

466
280

415
268

G06
G07

2088
188

1658
922

G43
G44

300
699

303
688

A08
A09

1206
0

946
323

B05
B06

975
156

911
497

B54
B56

2961
585

3129
551

D07
D08

374
809

318
799

F07
F08

940
2005

1066
2192

G09
G10

959
437

1054
462

G45
G46

842
528

769
425

A10
A11

0
287

0
368

B07
B09

1569
1014

1136
1750

B57
B58

46
851

150
619

D12
D13

494
1057

634
915

F10
F11

523
358

495
380

G11
G12

240
760

174
724

G47
G50

910
923

509
963

A12
A14

818
805

845
758

B11
B12

85
20

160
40

D17
D18

155
0

137
20

F12
F13

93
1008

78
974

G14
G15

419
654

593
696

G52
G53

366
2865

496
2166

A17
A18

314
1054

357
1230

B17
B19

209
777

212
768

D19
D20

464
214

366
186

F14
F15

124
276

35
245

G16
G17

1657
873

1538
569

G56
G57

650
532

736
493

A19

679

705

B20

391

318

D21

1452

1236

F16

702

762

G19

624

525

G58

385

833

A20

464

320

B23

1222

1024

D22

546

549

F17

535

397

G20

622

736

G59

2376

1684

A21

3397

3128

B29

2655

2058

D24

539

841

F19

941

1254

G21

2207

1707

G61

873

726

A22

341

189

B31

329

374

D25

424

389

F20

626

622

G23

0

745

G62

3059

2656

B32

2018

2372

D28

1739

2078

F21

356

301

G30

326

177

G63

307

623

B33

901

1000

D29

624

551

F22

294

251

G31

254

245

G64

758

772

B34
B38

403
281

572
297

F23
F24

1169
1901

1112
1598

G33
G34

774
1700

464
1224

G66
G67

1509
1294

1172
1007

B42

412

422

F25

110

71

G36

1032

630

G68

0

195

B43

68

180

G37

510

538

G70

384

330

B44

1813

1870

G38

1261

858

G72

661
41280

609
37351

12657
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12849

23549

24219

11947

12445

14572

14585

Jaarboek over 2016 Kleindier Liefhebbers Nederland

Ver.

2016

2015

Ver.

2016

2015

Ver.

2016

2015

Ver.

2016

2015

Ver.

2016

2015

Ver.

2016

2015

Ver.

2016

2015

H01
H03

634
870

552
1151

H39
H40

888
133

817
139

L03
L04

58
707

62
493

N01
N02

528
22

180
9

O01
O02

493
671

620
895

O34
O35

579
132

571
120

U01
U04

55
335

98
386

H04
H06

200
417

235
275

H41
H42

125
483

125
315

L05
L07

492
15

455
117

N05
N08

215
320

269
361

O05
O06

545
1375

696
1354

O37
O38

1792
509

1591
751

U06
U08

201
577

83
649

H07
H08

0
371

0
491

H43
H45

0
384

50
220

L08
L09

727
355

985
437

N09
N11

327
452

252
395

O08
O09

217
720

118
632

O42

563

586

U09
U14

1416
2441

1235
2586

H11
H17

388
1221

378
1377

H49
H53

50
78

102
113

L11
L13

1806
2187

1786
1927

N12
N13

0
0

0
120

O13
O14

1697
1815

1852
1601

U15
U16

170
415

150
430

H18

736

638

H54

14

22

L15

746

1014

N15

30

70

O15

59

68

5610

5617

H20

520

465

H55

1355

1258

L17

1923

2615

N16

93

196

O16

1979

1807

H21

386

245

H56

158

120

L18

309

180

N17

624

992

O17

708

753

Z01

457

213

H23

0

0

H57

570

742

L21

124

64

N18

343

343

O18

683

868

Z02

603

392

H25
H26

140
10

160
50

H59
H62

1062
440

911
406

L22
L23

20
326

62
369

N19
N23

798
240

785
295

O19
O20

1012
1321

822
882

Z04
Z05

800
10

1030
0

H27
H28

120
240

171
219

H63

1200

1123

L24
L25

1536
325

1319
275

N24
N25

920
295

1234
318

O22
O24

548
1443

505
766

Z06

75
1945

160
1795

H29

170

80

N26

339

131

O25

329

232

H30

1577

1215

N27

511

431

O28

310

279

Geen
lid

28133

29751

H31

619

735

N28

224

331

O29

935

953

H33

349

462

N31

525

671

O30

502

415

H35

412

229

N32

1741

1076

O31

1889

1587

H36

1157

1534

N34

486

603

O32

896

957

H38

538

416

N35

70
9103

115
9177

O33

664

719
Totaal

202853

200490

18015

17541

11656
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24386
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VERSLAG MERKENBUREAU
Er zijn dit jaar veel minder konijnen getatoeëerd dan in 2015, in totaal 4596
dieren minder, waarschijnlijk doordat er minder getatoeëerd is door de RHD2.
Er was een goed contact met de verenigingen en het HB.
De betaling van de KLN-prijzen liep ook goed. Hier ook nog een overzicht van niet
erkende rassen worden meestal samengevoegd: Rexdwerghang00r 10;
Spaarndammerhangoor 3; Holicer 9; Klein rex 74; Kastanjebruin van Lorreynen
6; Steenkonijn 24, Leeuwenkopkonijn 15.
Jaar
Friesland
Groningen
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Totaal

2012
4.184
1.868
3.617
5.324
10.013
1.554
3.454
7.847
722
3.880
1.898
44.361

2013
3.924
1.760
3.493
5.598
9.697
1.423
3.679
7.274
615
3.477
2.010
42.950

Verdeling 2015 per ras:
Vlaamse Reus
4071 Thüringer
Groot Lotharinger
925 Sallander
Franse Hangoor
1265 Rex
Groot Chinchilla
43 Havana
Nieuw-Zeelander
181 Alaska
Gele van Bourgondië 45 Gouwenaar
Engelse Hangoor
133 Luchs
Groot Zilver
358 Marburger Feh
Meisner Hangoor
77 Deilenaar
Belgische Haas
553 Papillon
Wener
1611 Parelfeh
Blauwe van Beveren
77 Beige
Witte van Hotot
122 Marter
Californian
195 Duitse Hangoor
Angora
226 Satijn
Rode Nieuw-Zeelander 407 Voskonijn
Japanner
148 Klein Chinchilla
Eksterkonijn
67 Zwartgrannen
Rijnlander
319 Klein Lotharinger
Zilvervos
107 Kunder Hangoor
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2014
3.559
2.150
3.343
5.808
9.034
1.456
3.033
6.999
539
3.661
1819
41.404
477
177
1.378
214
931
113
99
179
155
397
116
106
42
926
328
6
194
146
591
39

2015
3.845
1.929
3.269
5.095
8.324
1.242
2.933
6.750
468
3.363
1.735
38.953

2016
3.642
1.531
2.890
4.646
7.394
1.091
2.607
5.986
463
2.889
1.353
34.492

Thrianta
489
Hollander
1688
Klein Zilver
1067
Tan
1687
Hulstlander
213
Rus
559
Parelgrijze van Halle
4
Angora Hangoor
89
Angoradwerg
22
Lotharingerdwerg
171
Papillondwerg
47
Ned. Hangoordwerg 4472
Rexdwerg
414
Teddydwerg
100
Vosdwerg
30
Polish
140
Kleurdwerg
4400
Pool
1217
Overig
141
Totaal
34.492
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Op de website onder Verenigingsinfo en Bondsvergaderingen is een compleet
overzicht te vinden van het aantal getatoeëerde dieren per provincie en per ras.
Mevr. L. de Gooijer-Pranger, merkenbureau

VERSLAG DISPENSATIES
In totaal is er 43 maal dispensatie verleend tegenover vorig jaar 26. Daarmee is
het aantal dispensaties met 17 aanvragen gestegen t.o.v. 2014. Het ging totaal om
562 dieren tegenover 229 dieren vorig jaar.
Konijnen
1
B Keurmeesters konijnen
1
C Keurmeesters konijnen
Totaal

5 konijnen
3 konijnen
8 konijnen

1 tentoonstellingen
1 tentoonstellingen

Cavia’s
6
A Keurmeesters konijnen
1
C Keurmeesters cavia’s
Totaal

37 cavia’s
4 cavia’s
41 cavia’s

6 tentoonstellingen
1 tentoonstellingen

16 hoenders
5 hoenders
21 hoenders

3 tentoonstellingen
1 tentoonstellingen

Hoenders
3
B Keurmeester hoenders
1
C Keurmeester hoenders
Totaal
Dwerg hoenders
1
C Keurmeester dwerghoenders
Totaal

5 dw. Hoenders 1 tentoonstellingen
5 dw. hoenders

Watervogels
8
B Keurmeester watervogels
Totaal

49 Watervogels 8 tentoonstellingen
49 Watervogels

Siervogels
3
B Keurmeester siervogels
7
C Keurmeester siervogels
Totaal
Totaal aantal is voor
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11 Siervogels 3 tentoonstellingen
45 Siervogels 7 tentoonstellingen
56 Siervogels
180 dieren dispensatie aangevraagd.
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Zoals u ziet is het aantal dispensaties teruggelopen. De redenen is dat veel shows
niet door zijn gegaan door de Vogelgriep en enkele door de RHD2.
Bij de Sier en Watervogels gaat het nog steeds moeilijk (te kort aan keurmeesters).
Bij de Cavia’s doen zich weer wat anders problemen voor. Diverse shows zeggen de
cavia keurmeesters af en vragen dan dispensatie voor een konijnenkeurmeester.
Dit moet stoppen want er zijn op dit moment voldoende bevoegde keurmeesters
voor cavia’s. Het voorstel is om dat te veranderen net als bij de hoenders en
watervogels. Als er geen bevoegdheid voor de diergroep is, dan zullen we geen
dispensatie meer verlenen. Dat komt de eerlijkheid ten goede en onze cavia
keurmeesters komen dan ook weer aan bod.
De verhouding met de verenigingen was ook dit jaar weer goed.
G. de Gooijer,
Functionaris Dispensaties

VERSLAG FACILITAIR BUREAU
Voor het FB was 2016 een bijzonder jaar door de verplichte enting bij konijnen en
het tentoonstellingsverbod i.v.m. de vogelgriep. De gedelegeerden werden o.a.
door het FB ingelicht hoe te handelen bij controle op het verplicht enten bij de
konijnen.
Commissieledenwisseling
Na de bijeenkomst met de gedelegeerden op 13 februari 2016 hebben we afscheid
genomen van Bert Kremer als FB lid. Als begeleider van de gedelegeerden heeft hij
zijn steentje bijgedragen tot een goed werkende groep gedelegeerden. Bert
hartelijk dank voor je inzet en prettige samenwerking, en veel succes en plezier
met je werk als keurmeester bij de kippen.
In Arie Hagedoorn hebben we een prima opvolger gevonden, die met verve het
werk als coördinator gedelegeerden heeft opgepakt.
De personele bezetting van gedelegeerden in een aantal provincies vraagt de
nodige aandacht van het FB.
Reglementswijzigingen
Voor de komende ALV heeft het FB een aantal reglementswijzigingen voorgesteld
bij het KLN en NBS bestuur om het geheel nog iets soepeler te laten verlopen.
Tentoonstellingsaanvragen
De tentoonstellingsaanvragen voor het seizoen 2017/2018 zijn vlotter en beter
ingediend als voorgaande jaren. Eventuele niet correct ingevulde aanvragen
worden niet in behandeling genomen. De aanvragen zijn wel voor 99% digitaal
aangeleverd. Een verzoek van Sytze de Bruine (coördinator TT zaken) om de
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aanvragen in de vullen en op te gaan slaan op de PC en dan verzenden. Uitprinten,
invullen, scannen en dan als PDF versturen vraagt onnodig werk van hem.
Totaal werden er in het seizoen 2016-2017 235 shows aangevraagd waarvan 8
alleen voor sierduiven, 59 alleen KLN en de andere waren allen een combinatie
van KLN/NBS. Uiteindelijk is dit 3,30 % minder dan in het seizoen 2015-2016.
Financieel
Wat de financiën betreft verloopt alles goed en het overzicht vindt u elders in dit
jaarboek.
Informatie-uitwisseling
Bij het secretariaat komen vragen binnen van allerlei aard. Getracht is om een
passend antwoord te geven. Soms is het niet tot ieders tevredenheid, en krijg je
vervelende reacties, die dan ook nog op de persoon worden gespeeld. Bedenk
echter dat de FB leden zijn aangesteld door de bonden en hun werk doen zoals het
in de reglementen staat omschreven. Niet meer en niet minder. Het FB weet zich
dan ook gesteund door de besturen van KLN en NBS. Ik wil dan ook graag het
voorwoord van de NBS voorzitter in Kleindier Magazine van juni 2016 nogmaals
onder uw aandacht brengen. Ook horen we wel eens kritiek op de gedelegeerden.
Ook hier, ga met deze mensen in een positief gesprek, om tot een oplossing te
komen.
Tenslotte, de contacten binnen de FB leden gaat het meest via de mail, wel zijn we
op 10 december bij elkaar geweest op ons jaarlijkse bijeenkomst in Putten. Alles
verloopt in een prima sfeer. Ik wil dan ook Hendrika Bonder, Sytze de Bruine en
Arie Hagedoorn bedanken voor de prettige samenwerking.
Kees Mollema
Secretaris Facilitair Bureau
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BESTUURSBELEID
Onderwerpen die blijvend onze aandacht hebben zijn:
Dierenwelzijn. In de afgelopen jaren heeft KLN richtlijnen opgesteld voor
bijna al onze diergroepen. Voor de sier en watervogels moet dat nog gebeuren.
Het is belangrijk dat we aandacht blijven geven aan het implementeren van
deze richtlijnen. Het is de bedoeling dat plaatselijke verenigingen en
speciaalclubs deze richtlijnen onder de aandacht van hun leden brengen en
daar waar mogelijk bij discussies naar verwijzen. U kunt deze richtlijnen
vinden op onze website onder Organisatie / Statuten en reglementen.
Naamsbekendheid KLN. Dit is niet alleen een taak van de PR-groep, maar ook
van de verenigingen en speciaalclubs, die dat in hun regio/netwerk kunnen
doen. Zij kunnen dat ook doen richting hun leden en belangstellenden door
bijvoorbeeld het voeren van het KLN-logo en teksten op hun website. Hierbij
hoort ook hetgeen hierover in het jaarboek over 2015 is geschreven aangaande
het kritisch beschouwen van onze liefhebberij om zo te komen tot plannen die
leiden tot het interesseren van een grote groep liefhebbers en vooral die ook te
behouden. In het rapport KLN op weg naar 2019 wordt hier ook over
geschreven (website en meer informatie over onze leden, vooral een ICT
aspect en de website). Hierbij mag ons blad Boerenvee niet vergeten worden.
Dat is anders dan Kleindier Magazine gericht op liefhebbers van alle
boerderijdieren. Het belang blijkt wel uit het feit dat in 2015 Levende Have
met haar blad is gestopt en veel lezers hiervan zijn overgestapt op Boerenvee.
Onderwerpen waaraan momenteel gewerkt wordt zijn:
Het maken van deelbegrotingen per commissie en deze met hen bespreken.
Dit wordt op dit moment afgerond.
Daarnaast is al stevig nagedacht over het digitaliseren van de standaards, door
het verkennen van een kopieerbeveiliging, de hardware en software met haar
technische mogelijkheden. Belangrijk is dat de techniek (toegang) zo
eenvoudig mogelijk is, de kosten zo laag mogelijk zijn en de compatibiliteit op
de gangbare besturingssystemen.
Op de achtergrond werken we nog steeds aan de Europashow 2024 of 2027 in
Nederland, maar gezien de dreigingen van hoog pathogene vogelgriep, hebben
wij de vraag bij de Entente neergelegd wie financieel verantwoordelijk is bij
een eventueel tentoonstellingsverbod. Wij hebben nog geen antwoord hierop
ontvangen, dus dat moeten wij u schuldig blijven.
Er is nagedacht over het vereenvoudigen van het erkenningsbeleid van
hoenders en daar ligt nu een bestuursvoorstel voor, waarbij ook meer gekeken
wordt naar Europa. Aansluitend daarop wordt gewerkt aan het komen tot
Europese standaards voor onze diergroepen, iets waaraan zich enkele jaren
geleden alle landen hebben geconformeerd op de algemene vergadering van
de Entente.
Er is een plan gerealiseerd om de gescheiden foktomen overbodig te maken.
Dat is in het belang van dierenwelzijn, maar ook voor de fokkers, die daar
meestal geen ruimte meer voor hebben. Hiervoor ligt er behoorlijke taak bij
de speciaalclubs, die dat aangaan.
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KLN heeft al langer het plan om zowel het bestuur als haar commissies en
provinciale afdelingen in een zogenoemde OwnCloud te laten werken. Per
bestuur, commissie of afdeling kan men dan bij elkaars bestanden komen en
is de back up van de bestanden goed geregeld.

Ook zal KLN in goed contact met de overheid, landelijk en Europees, moeten gaan
zoeken naar mogelijkheden om bij meldingsplichtige ziektes toch zo goed mogelijk
onze hobby te kunnen bedrijven, zonder daarbij een gevaar te zijn voor de
professionele sector.
In dat kader zijn wij ook voornemens onderzoek te doen naar de voorkomende
ziektes bij onze diergroepen, zodat we een antwoord hebben naar de professionele
sector, die ons nog altijd ziet als een bedreiging.
Een nieuw punt voor de agenda van komende jaren is ook het rapport “KLN op
weg naar 2019”. Er moet beoordeeld worden in welke volgorde de prioriteiten
moeten komen te liggen en hoe dit in capaciteit en financiële zin is te realiseren is.
Veel werk aan de winkel dus. In een vrijwilligersorganisatie zoals KLN is uw hulp
daarbij onmisbaar!

PR EN JEUGDZAKEN
Public Relations-PR
---Het betrekken van de buitenwereld bij onze vereniging.--Public Relations omvat meerdere deelterreinen. Naast promotie activiteiten, is het
in stand houden van een goed imago en het onderhouden van relaties belangrijk.
Hoe krijgen we publiek en organisaties zover dat ze over ons praten op een
positieve manier, is daarbij de hamvraag.
Om daarin te kunnen voorzien, onderhoud PR zich op vele gebieden. Het
komende boekjaar zullen onderstaande deelterreinen in samenhang met elkaaren naar gelang behoefte en wenselijkheid, aandachtspunten zijn binnen onze
organisatie.
Het bereik van Public Relations:
<<<<<<<Informatie>>Pers>>Visie<<Arena>> Beleid>>
Praktijk>>Open<<Aandacht>>Workshops>>
Voorlichting>Communicatie<<Naamsbekendheid>>
Zienswijzen>>Invloed>>Samenwerken>>Strategie<<
Cultuur<<Mensen>Relaties>>>>Betrokkenheid>>>
Identiteit<<Netwerken>>Bezinning>>Proces>>Promotie<<Analyses>>Intervisie
>>>Referentiekader<<Imago>>
Belangen>>Geven<<Gedrag>>Wetenschap<<Individueel<<interactiviteit>>Web
sites>>>> Social media>>
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Klantgericht<<Reflectie<<Risicopositie>>Belangstellend<
Beïnvloeden>>Betrokken>>Marketing>>Vrijwilligers>>>>
Het aangaan van persoonlijke relaties, een open relatie waar actualiteit een rol
speelt, is een must voor de vereniging van de toekomst!
Jeugdzaken.
Ondersteuning van de Jeugdshow in Laren op financieel gebied en het geven van
algemene adviezen aan verenigingen hoe jeugd bij onze hobby te betrekken.
Tips staan o.a. in het info-blad bij het PR pakket en zijn opvraagbaar.
Rolinka Snijders, PR & Jeugdzaken

DIERHOUDERIJ-AANGELEGENHEDEN
De jaren vliegen voorbij. Deden de wilde ganzen met hun AI-virus dit ook maar.
Afgelopen jaar teisteren veel virussen onze hobby. In de zomer van 2016 het
RHD-virus bij de konijnen, waardoor vele fokkers moesten enten.
Gelukkig hebben we samen met u een tweejaars verbond gesloten door via
entverplichting toch konijnen te kunnen tentoonstellen.
Helaas is dat niet mogelijk voor de AI-dreiging in heel Europa. Voor de tweede
keer kort achter elkaar trad AI op in het najaar en winterperiode, precies in ons
tentoonstellingseizoen. Vaccinatie is wel mogelijk, maar niet toegestaan. Ook de
twijfels over de werkzaamheid en het wegvallen van de export maken de toelating
van deze enting moeilijk.
Wel gaan we komend jaar een gezondheidsonderzoek instellen bij onze hoenders.
Bij de bondsshow zullen we bloed en mest en swabs uit de keel of cloaca
verzamelen. Met de uitslagen kunnen we naar de overheid en de bedrijfsmatige
houderij aangeven hoe de gezondheidsstatus is van onze
tentoonstellingshoenders.
Ook kunnen we deze gegevens meenemen in het overleg tussen de KLN en de
overheid. Zoals het na de uitbraak in 2003 is gelukt om afspraken te maken dat
onze hoenders niet geruimd hoeven te worden tijdens een uitbraak van AI in een
BT-gebied, hopen we dan ook stappen te kunnen doen om de invloed van een
uitbraak op onze tentoonstellingen te kunnen beperken.
Voor de cavia’s en kleine knagers kunnen we melden, dat de discussie over de
toelating van de skinny cavia en daarbij bredere discussie over wel dan niet fokken
met erfelijke aandoeningen, waarbij het welzijn gestoord is, zeker gevoerd wordt.
Een commissie van veterinaire deskundigen uit onze eigen gelederen en van
buitenaf voor het overleg naar de overheid, wordt in 2017 samengesteld.
De dierenbescherming heeft een subsidie verstrekt aan de faculteit
diergeneeskunde om onderzoek te doen naar groepshuisvesting van hobby en
tentoonstellingskonijnen. We gaan hierover in overleg om medewerking te geven
aan dit onderzoek en zo ook medespeler te zijn.
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KLN is lid van de World Rabbit Science Associaton, afdeling Nederland, waarin
alle informatie over konijnen betreffende voeding verzorging, ziekten, fertiliteit,
fokkerij beschikbaar is. De dierenartsen, werkzaam voor konijnen, zijn verenigd
in een werkgroep geneeskunde van het konijn. Zij zijn bezig met het opstellen van
een formularium voor gezelschapsdieren “het konijn”, waarin per ziekte
beschreven is, hoe te handelen en welke medicatie gebruikt kan worden.
Dit ligt in de lijn van de overheidsmaatregelen, die uitgevaardigd zijn in het kader
van de vermindering van de microbiële resistentievorming van gevaarlijke
bacteriën, die de volksgezondheid aantasten.
Deskundige dierenartsen zullen als aanspreekpunt voor KLN dienen en kunnen
door de showorganisaties altijd aangesproken worden bij uitbraken en
calamiteiten.
Aan de vele vragen, die via de email of via de site van KLN of KleindierPlaza
binnenkomen, wordt aandacht besteed en zal uitgebreid worden met andere
sociale media.
Harry Arts, Dierhouderij-aangelegenheden

STANDAARDAANGELEGENHEDEN,
KWALITEITSZORG EN ONDERSTEUNING SHOWS
Standaardcommissie Hoenders en dwerghoenders.
Deze commissie heeft het afgelopen jaar een vijftal vergaderingen belegd en veel
onderwerpen zijn in goed overleg afgehandeld. Tijdens de december vergadering
werd dhr. Andy Verhelst uit België ook uitgenodigd als voorzitter van de EE sectie
pluimvee en vertegenwoordiger van Nederland, België en Groot Brittannië in de
Europese Entente. Er zijn diverse zaken besproken, waarbij is afgesproken dat
onze standaardcommissie informatie over het bijstellen van de standaardteksten
van de Nederlandse rassen aan hem zal voorleggen, zodat ook theorie en
werkelijkheid meer overeen gaan komen. Ook is er veel in de commissie gesproken
over de erkenningen die niet door konden gaan op de Noordshow. Na veel overleg
werd besloten eind maart in Veenendaal een tweede mogelijkheid te organiseren,
maar helaas was dit vele werk ook voor niets door het aanhouden van het
samenbrengingsverbod voor pluimvee.
Bij deze bedankt ik dhr. Frans van Oers voor het ongelofelijk vele werk, wat hij als
secretaris heeft verricht voor de standaardcommissie Hoenders en
Dwerghoenders. Gezien zijn leeftijd heeft hij besloten om het wat rustiger aan te
gaan doen en zijn werkzaamheden zijn overgenomen door dhr. Aad Rijs. Gelukkig
blijft Frans zich de komende tijd nog wel inzetten voor onze commissie.
Standaardcommissie Sier en Watervogels
Ook deze commissie heeft afgelopen jaar een drietal vergaderingen belegd en werd
er uitvoerig gesproken over het op handen zijnde leewiek verbod. Vanuit de
commissie heeft Nico van Wijk een artikel geschreven voor Kleindier Magazine
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over het Kortwieken van één vleugel omdat dat volgens de commissie het beste
alternatief is. Dit geldt ook voor de vijf tamme rassen bij de gedomesticeerde
watervogels. Ook is de commissie druk geweest het beschrijven van alle
vrouwelijke dieren van de siervogels en met de uitbreiding van het nodige
fotomateriaal voor onze standaard en is er besloten om meer kleurplaten aan de
standaard toe te voegen. Daardoor moet er een extra siervogelmap gemaakt
worden. Het hele traject nadert de eindfase voor de drukker. De commissie heeft
zich verder nog gebogen over het huidige erkenningsreglement en daar de nodige
aanvullingen op voorgesteld zodat er een meer eensluidend regelement voor alle
diergroepen komt, voor zover dat mogelijk is.
Er is besloten om de ringmaat 3,5 cm te vervangen voor 4 mm voor o.a. Chinese
Dwergkwartels, Diamantduif, Dwergduifje etc. De ringenlijst en DigiRing is
inmiddels aangepast.
De commissie is uitgebreid met André Boers, omdat Bep Janssen te kennen had
gegeven te willen stoppen als keurmeester en daarmee ook met zijn
werkzaamheden voor de commissie.
Namens het KLN bestuur bedank ik Bep voor zijn jaren lange inzet en de enorme
gastvrijheid, want er werd jarenlang vergadert bij Bep thuis.
Standaardcommissie Konijnen
Gelukkig werd er op de extra vergadering van de Diertechnische Raad, die het
KLN bestuur op 1 augustus organiseerde, besloten dat alle
tentoonstellingskonijnen ingeënt moesten worden tegen het RHD-2 virus, dat
zich als een olievlek uitbreide in ons konijnenland. Hierdoor konden gelukkig de
tentoonstellingen met konijnen doorgaan en de erkenningen op de
Championshow ook.
Er zijn weer enkel kleuren en rassen erkend. Ook heeft deze commissie zich in een
tweetal vergaderingen bezig gehouden met de nodige zaken die spelen bij onze
konijnenrassen, zoals pelslengte bij de satijn en structuur bij de pelslengte en
kwaliteit bij de Witte Nieuwzeelander.
De commissieleden zal komende seizoen meer aanwezig zijn op de keurmeesters
en clubdagen van de speciaal clubs, om met hen van gedachten te wisselen over de
nieuwe Europese standaard. In Europa zijn er nogal wat verschillende
interpretaties en is er behoefte aan meer uniformiteit, waarbij in acht wordt
genomen dat de oorspronkelijk Nederlandse rassen als maatgevend zullen worden
beschouwd.
Afgelopen jaar is er een briefwisseling geweest tussen onze standaardcommissie
en de standaardcommissie van de Europese Entente over de wijziging van de
Sallander in de EE standaard zonder overleg met ons. Daarmee is onze
standaardcommissie en de speciaalclub niet akkoord gegaan en zijn wij in een
patstelling zijn gekomen de EE standaardcommissie.
Het bestuur van KLN is gevraagd om zich te verdiepen in deze materie en de zaak
opnieuw aan te kaarten op de komende EE vergadering.
De standaardcommissie heeft een verzoek ingediend bij de KKV om nogmaals
aandacht te geven aan de leidraad puntenkeuring, met name positie 7.
Bij het nieuwe aanvullingssetje konijnen 2017 zal nogmaals een exemplaar van
deze leidraad worden toegevoegd.
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Standaardcommissie Cavia’s en kleine knagers
Helaas was ik door fysieke ongemakken niet in staat om beide
commissievergaderingen bij te wonen, maar ik werd doorlopend op de hoogte
gehouden door mailwisseling over de te bespreken agendapunten. Op de
Championshow werd de erkenning van de Skinny-cavia positief beoordeelt door
de standaardcommissie. Het KLN bestuur besloot echter deze erkenning niet te
honoreren, aangezien er bij de Europese Entente nogal ernstige
meningsverschillen zijn over het welzijn van de Skinny’s. Het KLN bestuur
voorziet ook in Nederland verontwaardiging bij diverse dierenorganisaties.
In een eerdere commissievergadering had Portefeuillehouder er al op gewezen, dat
het bestuur negatief zou reageren op een eventuele erkenningsaanvraag.
Bij de kleine knagers waren weer nieuwe erkenningen, waarbij opgemerkt werd
tijdens een vergadering, dat de komende jaren meer rassen en kleurslagen voor
erkenning zullen komen. De commissie heeft zich over het erkenningsbeleid
gebogen en besloten het regelement niet te wijzigen. Aangezien de wijzigingen in
de standaard niet op tijd klaar kunnen zijn (fotomateriaal) zal het aanvullingssetje
in een later stadium worden uitgegeven.
Tot slot wil ik alle standaardcommissies bedanken voor de prettige manier van
vergaderen en hopelijk kan ik komend jaar (mijn laatste jaar als
portefeuillehouder standaardaangelegenheden) alle vergaderingen bezoeken, want
dit is en blijft wel mijn intentie.
Showondersteuning.
Helaas moest in verband met de uitbraak van de hoog pathogene vogelgriep het
promotieplein op de Noordshow worden afgelast wat bijzonder jammer te noemen
is. In het voorstel om op de Noordshow toch een promotieplein op te zetten, maar
dan zonder dieren, kon zich de meerderheid van de speciaalclubs niet vinden. Dat
is overigens wel begrijpelijk.
Zowel de Noordshow als de Championshow gingen in afgeslankte vorm zonder
hoenders, dwerghoenders en sier en watervogels door. Oneto ging helemaal niet
door en ook op de Gelderlandshow waren geen kippen en sier en watervogels te
bewonderen. Helaas mochten ook op alle open, provinciale en
verenigingstentoonstellingen geen hoenderachtige dieren worden geshowd, en
werden de tentoonstellingen in het hele land hier door getroffen. Gelukkig durfden
diverse tentoonstellingen het aan om toch een show te houden met konijnen,
cavia’s, kleine knagers, oorspronkelijke duiven en sierduiven, alhoewel het wel
gauw duidelijk was dat de grote shows, die wel doorgingen, met verlies eindigden.
Helaas kon het KLN Bestuur gezien haar financiële situatie niet zoals na de vorige
uitbraak, de tentoonstellende verenigingen een financiële tegemoetkoming
toezeggen.
Voor wat betreft de komende jaren zullen wij ons moeten beraden hoe het nu
verder moet met tentoonstellingen en hoog pathogene ziekten.
Jan Renes, Standaardaangelegenheden en kwaliteit
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VERENIGINGSONDERSTEUNING
Deze portefeuille werd ook in 2016 beheerd door het afgetreden bestuurslid Co
Korsuize en de a.i. secretarissen Geri Glastra en Ronald Tiemes.
Op voorstel van Co Korsuize is het ereprijzensysteem voor 2017-2018 geëvalueerd
en aangepast. De resultaten daarvan vindt u elders in dit jaarboek onder
“Prijzenschema KLN”.
Jubilea leden en verenigingen
Ook in 2016 zijn weer een groot aantal leden van KLN onderscheiden.
64 leden ontvingen een onderscheiding voor het 25 jarig lidmaatschap.
46 voor het feit dat zij 40 jaar lid zijn van KLN
18 leden ontvingen een onderscheiding voor het 50 jarig lidmaatschap.
3 leden ontvingen deze onderscheiding voor hun 60 jarig lidmaatschap.
Enkele verenigingen vierden het afgelopen jaar een jubileum waaronder één
vereniging die het 100 jarig jubileum vierde.
Aanvragen
Met het aanvragen van speldjes en oorkondes gaat het de goede kant op. Steeds
vaker krijgen wij aanvragen, waarop de juiste gegevens staan vermeld. Deze
gegevens zijn van het grootste belang omdat deze op de oorkonde vermeld
worden.
Het aanvragen van medailles voor tentoonstellingen loopt minder goed. Het is nog
steeds een probleem om dat tijdig te doen. Ondanks dat wij weten dat een
organisatie het met de voorbereiding van een show erg druk heeft, is het toch van
het grootste belang dat wij van de juiste gegevens worden voorzien. Wij kunnen er
dan niet voor zorgen dat de medailles tijdig in het bezit van de organisatie zijn.
Ook de verantwoording achteraf laat veel te wensen over.
Wij vragen uw medewerking om dit in een volgend seizoen beter te
laten verlopen.
Prijzenschema
Zoals hierboven al vermeldt, staan voor het Prijzenschema seizoen 2017/18 een
aantal wijzigingen op het programma. Om te beginnen hebben we getracht het
prijzenschema eenvoudiger te maken, zodat het uitzoeken van de prijzen door de
TT-secretaris minder vragen hoeft op te roepen.
Enkele medailles zijn uit het programma geschrapt, omdat die wat overdreven
waren gezien het aantal inzendingen. Daartegenover staat dat het grootste deel
van de eenrings rozetten weer beschikbaar komen. De rasprijswinnaars krijgen
vanaf 15 dieren weer een rozet. Weliswaar worden de rozetten wat vereenvoudigd
door het jaartal weg te laten, maar blijven op deze wijze continu bruikbaar.
Co Korsuize
Beheer KLN prijzen en onderscheidingen
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KEURMEESTERSAANGELEGENHEDEN
Terugblik
De mens wikt, maar God beschikt. Een gezegde waarmee je aan kan geven dat
bepaalde overwegingen, of plannen als je wilt, ook weleens niet uitgevoerd gaan
worden. Afgelopen jaar moest ik daar meermalen aan denken wanneer ik door
externe omstandigheden niet in staat was te doen wat ik me had voorgenomen. En
ook voor KLN was het een jaar met nogal wat niet geplande, ongewenste
ontwikkelingen waar we geen grip op hadden.
Het hele RHD2 gebeuren vroeg in de zomer met de daarop volgende
entverplichting liet zijn sporen na in het showseizoen. Vervolgens kwam daar de
vogelgriep nog eens overheen met desastreuze gevolgen voor de landelijke shows
en de daar geplande examens voor verenkeurmeesters.
Zelfs de vierde poging om alsnog examens te kunnen afnemen kon door
overheidsmaatregelen niet doorgaan. Heel veel voorbereidend werk door de
secretaris van de examencommissie, Hendrik Timmer, was daardoor voor niets.
Niettemin hulde voor zijn inspanningen en volharding om als het maar enigszins
mogelijk zou zijn toch examens te kunnen afnemen. Helaas werd er anders
beschikt.
Toekomst:
Kernwoorden voor keurmeestersaangelegenheden zijn opleiden, examineren en
functioneren.
* Opleiden: De opleiding tot hoenderkeurmeester wordt vanuit de LOH vorm en
inhoud gegeven waarbij voortschrijdend inzicht bepaalt welke aanpassingen
noodzakelijk zijn. Eigenlijk wordt er dus voortdurend geëvalueerd. Over enkele
jaren zal blijken of de opgeleide keurmeesters kwalitatief beter zijn en of de
opleidingsduur, zoals gewenst, verkort is. Zoals zo vaak valt of staat dat met de
inspanningen die de keurmeester in opleiding daarin wil investeren.
Bij de pelsdieren was het afgelopen jaar al de bedoeling de opleiding die
plaatsvindt op de ROC’s reglementair te evalueren, maar door omstandigheden
werd ook hier anders beschikt. Dit jaar een nieuwe poging.
KLN investeert ieder jaar een behoorlijk bedrag in de opleidingen en zoals iedere
investeerder, is het bestuur zeer geïnteresseerd in de rendementen en waar
mogelijk nog verbeterd kan worden.
Met de opleidingscoördinatoren en docenten gaan we dit onderzoeken.
Bij opleiden wordt gebruik gemaakt van leerboeken waarin alle kennis voor het
theoretisch examen te vinden is. Tot nu toe is alleen het leerboek voor de konijnen
digitaal beschikbaar. Dit biedt de nodige voordelen ten opzichte van een gedrukte
versie en het is dan ook onbegrijpelijk dat er zoveel weerstand is om ook de andere
leerboeken digitaal voor de kandidaten beschikbaar te maken. Iets om komend
jaar opnieuw werk van te maken.
* Examineren: In alle diergroepen wordt op twee manieren geëxamineerd:
theoretisch en praktisch. De theoretische examens kunnen op één dag worden
afgenomen. De resultaten zijn goed. Problemen zijn er niet. Geen reden om
komend jaar te evalueren.
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Anders is het met de praktische examens. Ze worden op de grote shows
afgenomen en kosten veel tijd. De grote shows zijn onmisbaar omdat daar vrijwel
alle te examineren rassen aanwezig zijn. Helaas voor de examens is de Noordshow
met een dag ingekort, maar dat is weer goed voor de dieren. Dit heeft tot gevolg
dat voor de hoenders de show te kort is om alle praktische examens te kunnen
afnemen en er dus naar een tweede locatie is gezocht. Op zich was dit gelukt met
de Oneto-show, maar helaas gooide de vogelgriep roet in het eten. Uiteindelijk
bleek deze boosdoener de reden waardoor in het hele seizoen geen praktische
examens bij de veren konden worden afgenomen. Een oplossing voor dit probleem
is er nog niet, maar zal er wel moeten komen. En we kunnen ons er niet bij
neerleggen dat we ieder jaar praktische examens plannen met de dreiging van een
mogelijk showverbod met alle gevolgen van dien. Er zal dus gezocht moeten
worden naar een oplossing voor de praktische examens waarmee de
afhankelijkheid van het wel of niet doorgaan van shows verdwijnt. Een opgave
voor allen die er op enigerlei wijze bij betrokken zijn.
Bij de pelsdieren konden examens gewoon worden afgenomen, echter de dag
korter van de Noordshow zorgt ook hier voor een grotere druk om alles
ingeroosterd te krijgen. Het is dit jaar gelukt, maar het zou zo maar kunnen dat
een volgende keer bij een grotere deelname dit niet meer kan. Ook een prikkel om
op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om de praktische examens
onbelemmerd door te kunnen laten gaan.
* Functioneren: Er is afgelopen jaar geen klacht binnengekomen over
keurmeesters die structureel bij een keuring fouten hebben gemaakt. Dat neemt
niet weg dat op ander gebied wel degelijk ongenoegen te horen was. In de
reglementen staat duidelijk omschreven wat van een keurmeester wordt verwacht.
Het is een ideaal beeld waarvan je kunt verwachten dat niet iedere keurmeester
daar altijd aan voldoet. Het zijn tenslotte ook gewone mensen. Echter hoe mensen
met elkaar en over elkaar communiceren via de moderne media is met enige
regelmaat van een andere orde dan zoals in de reglementen is bedoeld.
Zowel bij de haren als bij de veren zijn inmiddels deskundige mensen bereid
gevonden in gesprek te gaan met collega’s die ergens tijdens een keuring
misschien een steekje hebben laten vallen. De grenzen waarbinnen zich dat af kan
spelen moeten nog worden vastgesteld en is een van de taken voor komend jaar.
Wel is duidelijk dat ordinaire scheldpartijen of zwartmakerij via sociale media
getuigen van asociaal gedrag, maar of dit nu tot de taak van een
functioneringscommissie behoort valt te betwijfelen. In eerste instantie is het doel
de kwaliteit van keuringen op een onveranderd hoog peil te houden.
* Ten slotte: Dank aan allen die hebben bijgedragen aan het zo goed mogelijk
functioneren van alles wat met keurmeesters heeft te maken. Opleiders,
examinatoren, gecommitteerden en keurmeesters zelf hartelijk dank voor al uw
inspanningen. Ik hoop dat iedereen er plezier aan heeft beleefd en dat ook
komend jaar weer wil ervaren. Ook al is het met allerlei tegenslagen in de vorm
van ziekten en regels van de overheid best lastig, maar alleen samen kunnen we
onze hobby overeind houden.
Arie Tieleman, Keurmeestersaangelegenheden
Pagina 86

Jaarboek 2016 Kleindier Liefhebbers Nederland

VOORSTELLEN EN
BENOEMINGEN
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DECHARGE BESTUUR
Het bestuur verzoekt de vergadering om het bestuur en de afgetreden
bestuursleden decharge te verlenen voor het in het boekjaar 2016 gevoerde beleid
waarvoor in dit jaarboek verantwoording is afgelegd.

BENOEMING KASCONTROLECOMMISSIE 2018
Vanuit de provinciale afdeling Groningen is de heer J.E. Schokkenbroek uit
Vriescheloo voorgedragen en benoemd door de ALV. Hij heeft dit jaar 3 jaar
zitting gehad in de commissie en is dus aftredend na de kascontrole in 2017.
Vanuit de provinciale afdeling Friesland is de heer G.D. de Vries uit Marrum
voorgedragen en benoemd door de ALV. Hij zal na deze ALV in 2017 nog 1 jaar
zitting hebben in de commissie voor de controle van het verslagjaar 2018.
Door de provinciale afdeling Drenthe is de heer A. Kamminga uit Paterswolde
voorgedragen en benoemd door de ALV. Hij zal na deze ALV in 2017 nog 2 jaar
zitting hebben in de commissie voor de controle van de verslagjaren 2018 en 2019.
De ALV zal in 2017 gevraagd worden een kascontrolelid te benoemen voor de
periode van 2018 t/m 2020. Vanuit de afdeling Overijssel wordt voorgedragen:
dhr. J.J.A. Nijboer (Johan)
Vincent van Goghlaan 96
7545RP Enschede
T: 053-4343362
E: johan@nijboeradministratie.nl
De ALV wordt gevraagd in te stemmen met de benoeming van dhr. Nijboer.
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BESTUURSVOORSTELLEN ETC.
A. Wijziging Taakomschrijving gedelegeerden inzake
gedelegeerdenrapporten
Motivatie
Het FB wil graag zo spoedig mogelijk na elke tentoonstelling de
gedelegeerdenrapporten ontvangen om eventuele problemen zo spoedig mogelijk
in behandelen te nemen en op te lossen. De rapporten blijven nu te lang bij de
gedelegeerden liggen of bij de PA, die ze verzamelt en dan opstuurt.
Door het rapport direct na de show naar het FB te sturen, met een cc naar de
betreffende PA, worden de betrokken instanties meteen geïnformeerd.
Het KLN bestuur stelt daarom voor punt 3 van de Taakomschrijving van de
gedelegeerden als volgt te wijzigen:
3- Functieomschrijving/taken van de gedelegeerden/taken Facilitair
Bureau
Taken van een gedelegeerde:
o Controle op de regels zoals gesteld in het Tentoonstellingsreglement.
o Controle op de eventuele adviezen en opmerkingen die door het Facilitair
Bureau gegeven zijn aan het tentoonstellingsbestuur.
o Het bezoeken van tentoonstellingen en ter plaatse het welzijn van de
ingezonden dieren controleren.
o Klachten of onregelmatigheden die worden geconstateerd moeten bij
voorkeur ter plaatse worden opgelost indien dat mogelijk is. Wel wordt
verwacht dat ook van de opgeloste problemen gerapporteerd wordt in het
rapportageformulier.
o Het rapporteren van de bevindingen van elke bezochte tentoonstelling op
een speciaal formulier. Dit formulier binnen 14 dagen na sluiting van de
tentoonstelling zenden aan:
- de gedelegeerdencoördinator van het Facilitair Bureau (FB);
- de provinciale of regionale afdeling (het secretariaat dan wel de
aangesteld gedelegeerdencoördinator van de afdeling);
- de tentoonstellingsorganisatie, waarop het rapport betrekking heeft.
Dit voorstel gaat na instemming van de ALV meteen in.

B. Wijziging Taakomschrijving gedelegeerden inzake
bezoeken van tentoonstellingen
Motivatie:
Momenteel geeft de regelgeving in deze een te grote vrijheid aan de gedelegeerde
ten aanzien van de werkelijk te bezoeken toegewezen tentoonstellingen.
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Ook gedelegeerde moeten belangstelling tonen en zij ter plaatse eventuele vragen
beantwoorden en adviezen geven. Regelmatig shows bezoeken zal in het algemeen
leiden tot minder intensieve bezoeken en rapporteren kan alleen als de show
werkelijk bezocht is.
Het KLN bestuur stelt daarom voor punt 4 van de Taakomschrijving van de
gedelegeerden als volgt te wijzigen:
4- Het bezoeken van tentoonstellingen
Het bezoeken van tentoonstellingen is een van de taken van de gedelegeerden.
Aan alle tentoonstellingen wordt een gedelegeerde toegewezen. Eén van de taken
van de gedelegeerde is het daadwerkelijk bezoeken van de aangewezen
tentoonstellingen. Bij verhindering dient de gedelegeerde een collega te
benaderen om hem of haar te vervangen. Vervanger en aangestelde dragen
samen zorg voor een adequate rapportage.
De aanwijzing van de tentoonstellingen geschiedt als volgt:
het Facilitair Bureau wijst jaarlijks de gedelegeerden aan voor de nationale
tentoonstellingen;
de afdelingen sturen een overzicht met hun voordracht van de aanwijzingen
van gedelegeerden voor de verenigings- open- en provinciale
tentoonstellingen in hun provincie of regio naar het Facilitair Bureau.
Bij deze aanwijzingen maken de afdelingen gebruik van de door het Facilitair
Bureau opgestelde lijst van gecertificeerde gedelegeerden. Het Facilitair Bureau
wijst uiteindelijk de gedelegeerden aan voor de te bezoeken verenigings-, open- en
provinciale tentoonstellingen en volgt hierbij in principe de voordracht van de
afdelingen.
Het Facilitair Bureau mag een aanwijzing overrulen wanneer zij dat noodzakelijk
of wenselijk acht.
Dit voorstel gaat na instemming van de ALV meteen in.

C. Wijziging Taakomschrijving gedelegeerden inzake
gedelegeerdenbijeenkomsten
Motivatie:
In de taakomschrijving van de gedelegeerden zijn twee evaluatiebijeenkomsten
per jaar vastgelegd, maar in de praktijk werd maar één bijeenkomst gehouden. Uit
ervaring blijkt zelfs dat door de eenvoudige contactmogelijkheden één
bijeenkomst per twee jaar voldoende is, mits alle gedelegeerden ook werkelijk de
tweejaarlijkse bijeenkomst bijwonen.
Daarom stelt het KLN bestuur voor:
eenmaal per twee jaar een gedelegeerdenbijeenkomst te houden;
daarvoor wel twee gelegenheden in te stellen, zodat bij verhindering een
tweede mogelijkheid geboden wordt;
de gedelegeerden voor twee jaar aan te stellen.
Het KLN bestuur stelt daarom voor punt 9 van de Taakomschrijving
gedelegeerden als volgt te wijzigen:
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9- Evaluatie / bijscholing / rapportage
Eenmaal per twee jaar wordt door het Facilitair Bureau een
evaluatiebijeenkomst georganiseerd, die door de gedelegeerden bezocht dient te
worden. Deze evaluatiebijeenkomst wordt zo gepland, dat ze twee inhoudelijk
gelijke momenten kent. Elke gedelegeerde dient één van die twee momenten bij te
wonen.
Het FB draagt ook zorg voor tussentijdse bijscholing. Het FB maakt daarbij
gebruik van de laatste algemeen gebruikelijke media.
Voor bijscholing en evaluatie worden uitgenodigd:
alle gedelegeerden;
de leden van het Facilitair Bureau;
een vertegenwoordiging van de Bondsbesturen.
De gedelegeerden-coördinator van het FB rapporteert jaarlijks over de uit de
rapporten af te leiden informatie en deelt die met de leden van het FB, de
gedelegeerden, de Bonds- en de afdelingsbesturen.
Dit voorstel gaat na instemming van de ALV meteen in.

D. Wijziging Reglement erkenning nieuwe creaties van
Hoenders en Dwerghoenders
Motivatie
De Standaardcommissie hoenders en dwerghoenders beoogt met deze wijziging
het vergroten van de rol van de Speciaalclub(s) en het concentreren van de
activiteiten van de standaardcommissie tot het opstellen en uitbrengen van
eenduidige ras- en kleurstandaarden.
Het voorstel houdt in dat kleuren, tekeningpatronen en variëteiten bij rassen,
waarvan zowel het ras op zich als de kleur en/of het tekeningpatroon en/of de
variëteit al in de Nederlandse standaard zijn beschreven, niet (opnieuw) getoetst
en beschreven hoeven te worden door de standaardcommissie. Een verzoek
hiertoe is altijd afkomstig van een speciaalclub.
In de praktijk betekent dit dat door een speciaalclub nieuwe kleuren en/of
tekeningpatronen en/of variëteiten die al in het algemeen gedeelte van de
Nederlandse standaard zijn beschreven voor rassen waarvan Nederland het land
van oorsprong is, kunnen worden toegevoegd aan de KLN rasstandaard.
Voor buitenlandse rassen die in Nederland een speciaalclub kennen, mag dit
principe ook worden toegepast, mits de speciaalclub aan kan tonen dat haar zuster
rasverenigingen binnen de Europese Entente instemmen met het opnemen van de
kleur en/of tekeningpatroon en/of variëteit onder het ras in de KLN rasstandaard.
Indien het een kleur en/of tekeningpatroon en/of variëteit betreft waarvan het
land van oorsprong een ander Entente land dan Nederland is zal de mening van
dit land doorslaggevend zijn. Voor rassen, kleuren en/of tekeningpatronen en/of
Jaarboek 2016 Kleindier Liefhebbers Nederland

Pagina 91

variëteiten die (nog) niet in de Nederlandse standaard beschreven staan blijft het
opstellen van een eenduidige Nederlandstalige standaard een taak van de
standaardcommissie en blijft de huidige erkenningsprocedure van kracht.
De speciaalclub moet borgen dat het proces zorgvuldig wordt doorlopen en ze
moet dit op een verzoek richting standaardcommissie schriftelijk kunnen
aantonen.
Naast het bovenstaande wordt voorgesteld om:
Voor alle aangevraagde en nog aan te vragen erkenningen die nog niet in de KLNstandaard Hoenders en Dwerghoenders zijn opgenomen en door de
standaardcommissie worden afgehandeld, wordt de drempel voor erkenning voor
jonge dieren verhoogd naar het predicaat ZG-93 en de drempel voor oude dieren
naar G-92, dit om te borgen dat nieuwe creaties voldoende kwaliteit hebben.
Met inachtneming van deze motivatie stelt het KLN bestuur voor het Reglement
erkenning nieuwe creaties van Hoenders en Dwerghoenders als volgt te wijzigen:
Erkenning
Artikel 1
Erkenning van een nieuw ras, een nieuwe kleurslag of een nieuwe variëteit, is
mogelijk bij inzending op de bondstentoonstelling van Kleindier Liefhebbers
Nederland (hierna te noemen KLN) als het gaat om rassen, tekeningpatronen,
kleuren of variëteiten die nog niet in de KLN-standaard voor hoenders en
dwerghoenders beschreven zijn.
Tekeningpatronen, kleuren of variëteiten die al in de Nederlandse standaard zijn
beschreven, maar nog niet bij een specifiek ras uit de standaard erkend zijn,
kunnen op voordacht van de speciaalclub worden opgenomen middels een
verkorte procedure (papieren erkenning).
Doel van het reglement
Artikel 2
Het vastleggen van de werkwijze om een juiste afweging te maken ten aanzien van
het erkennen van een niet in de KLN hoender- en dwerghoenderstandaard (hierna
te noemen Nederlandse standaard) voorkomend ras of een kleurslag of variëteit
binnen een bestaand ras, of een combinatie van beide. Door deze werkwijze te
volgen, wordt een grotere betrokkenheid van speciaalclubs beoogd.
Een niet in de Nederlandse standaard beschreven ras, kleurslag of variëteit kan,
mits al erkend in een bij de Europese Entente aangesloten land, in één jaar na een
positief oordeel van de standaardcommissie voor hoenders en dwerghoenders
(hierna te noemen standaardcommissie) erkend worden.
Een al in de Nederlandse standaard beschreven combinatie van een ras, kleurslag
of variëteit kan op voordacht middels een onderbouwd en aantoonbaar overleg
door een speciaalclub aangevraagd worden voor directe erkenning bij de
standaardcommissie. De standaardcommissie toetst de aanvraag en kan deze
opnemen in de Nederlandse standaard.
Tekeningpatronen, kleuren of variëteiten die al in de Nederlandse standaard zijn
beschreven, maar nog niet bij een specifiek ras uit de Nederlandse standaard
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erkend zijn, kunnen op voordacht van de een speciaalclub worden opgenomen
middels een verkorte procedure (papieren erkenning).
Definities
Artikel 3
Deelnemer aan de erkenningsprocedure: een fokker/liefhebber van een ras,
kleurslag of variëteit, die lid is van KLN.
Onderscheid wordt gemaakt in kennismaking, erkenning en verkorte procedure:
A. Rassen, kleurslagen en/of nieuwe variëteiten binnen een ras, die ter
kennismaking worden ingezonden. Dit betreft:
nieuwe rassen, dat wil zeggen rassen, die niet in een bij de Europese
Entente aangesloten land zijn erkend;
nieuwe kleurslagen, dat wil zeggen kleurslagen, die niet in de
Nederlandse standaard of in de standaard van een bij de Europese
Entente aangesloten land zijn opgenomen;
nieuwe variëteiten; dat wil zeggen nieuwe variëteiten binnen een ras;
kleurslagen of variëteiten, die volgens een speciaalclub niet voor
erkenning in aanmerking komen;
- rassen en/of kleurslagen en variëteiten, die twee keer in de
erkenningprocedure zijn afgewezen.
B. Rassen, kleurslagen en/of nieuwe variëteiten binnen een ras, die ter
erkenning worden ingezonden. Dit betreft:
rassen, kleurslagen en/of variëteiten, waarvan de standaardcommissie in
de kennismakingsfase heeft aangegeven dat ze ter erkenning kunnen
worden ingezonden;
rassen, kleurslagen en/of variëteiten, die in een ander bij de Europese
Entente aangesloten land zijn erkend maar nog niet in de Nederlandse
standaard zijn beschreven;
kleurslagen en/of variëteiten waarvan een speciaalclub heeft gezegd dat
ze voor erkenning in aanmerking komen maar nog niet in de Nederlandse
standaard zijn beschreven;
kleurslagen, van in de Nederlandse standaard opgenomen rassen,
waarvoor geen speciaalclub bestaat, maar waarvan de kleurbeschrijving
in onze standaard is opgenomen.
C. Tekeningpatronen en/of kleuren en/of variëteiten die al in de Nederlandse
standaard zijn beschreven, maar nog niet bij een specifiek ras uit de standaard
erkend zijn, kunnen op voordracht van de speciaalclub worden opgenomen
middels een verkorte procedure (papieren erkenning).
Vooraanmelding
Artikel 10
In maart van dat jaar worden alle aanmeldingen (inclusief de verkorte procedure)
van nieuwe rassen, kleurslagen en variëteiten besproken in de Europese
standaardcommissie.
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Voor nieuwe kleurslagen of variëteiten binnen rassen van Europese oorsprong
weegt de mening van het land van oorsprong zwaar bij het nemen van het besluit
over het acceptabel zijn van deze creatie.
Voor de Nederlandse rassen geeft de Nederlandse standaardcommissie dit aan, na
ruggenspraak met de betreffende speciaalclub.
Indien de Entente bezwaar heeft tegen een erkenning van het tekeningpatroon, de
kleurslag, variëteit of dwergvorm, kan niet tot erkenning worden overgegaan. Na
ontvangst van het Ententebesluit, stuurt de secretaris van de standaardcommissie
aan degene, die de aanmelding heeft gedaan, bericht of de Europese
standaardcommissie al dan niet bezwaar maakt tegen het voornemen van de
nieuwe creatie.
Werkwijze
Artikel 11
Gericht op inzending op de Bondstentoonstelling toont de fokker/inzender, in het
tentoonstellingsseizoen waarin de erkenningprocedure wordt doorlopen, een
aantal dieren van de nieuwe kleurslag of variëteit tijdens een bijeenkomst van de
betreffende speciaalclub (een alternatief kan zijn de clubshow, een clubdag,
districtshow, jongdierendag). De collectie moet bestaan uit zowel jonge als oude
dieren, verdeeld over beide geslachten.
Artikel 12 (nieuw)
Voor de verkorte procedure toetst de speciaalclub, als het gaat om rassen met
een Nederlandse oorsprong, met haar leden of opname van de nieuwe kleurslag
of variëteit gewenst is en voldoende kwaliteit en draagvlak heeft voor opname in
de Nederlandse standaard. Gaat het om niet Nederlandse rassen, dan toets de
speciaalclub tevens het oordeel van het land van oorsprong of van
zusterverenigingen als het gaat om een ras met de oorsprong buiten de EE.
Artikel 13 (voorheen 12)
Het bestuur van de speciaalclub oordeelt over de inzending van de nieuwe
kleurslag of variëteit (t.b.v.. op de bondstentoonstelling) en geeft uiterlijk één
maand voor sluiting van de inschrijftermijn van de bondstentoonstelling - in het
tentoonstellingsseizoen waarin de erkenning zal plaatsvinden - haar bevindingen
door aan de fokker en aan de standaardcommissie.
Artikel 14 (nieuw)
Voor de verkorte procedure geldt dat de speciaalclub uiterlijk 1 november,
voorafgaande aan het jaar waarin de beoogde erkenning van kracht zal worden,
haar argumentatie voor de aangevraagde erkenning aan de
standaardcommissie afgeeft. Deze argumentatie is schriftelijk en bevat
tenminste inzicht over de grondslag waarop de aanvraag gebaseerd is en de
wijze waarop de mening van de leden, het eventuele land van oorsprong en de
zusterverenigingen geraadpleegd zijn.
Artikel 15 (voorheen 13)
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Als het advies van de speciaalclub voor nog niet in de Nederlandse standaard
beschreven kleuren en/of variëteiten positief is en van de zijde van de Europese
Entente geen bezwaar is aangetekend, kan de fokker de dieren inzenden op de
bondstentoonstelling. Als het advies van de speciaalclub negatief is, mag de fokker
toch inzenden op de bondstentoonstelling, mits de Europese Entente heeft
ingestemd met deze kleurslag of variëteit, echter alleen in de
kennismakingsklasse. Bij de uiteindelijke besluitvorming weegt het advies van de
speciaalclub zwaar.
De volgende niet genoemde artikelnummers worden met 2 verhoogd
Beoordeling dieren en afhandeling beoordeling
Artikel 20 (voorheen 18)
De ter erkenning ingezonden collectie moet bestaan uit jonge en oude dieren,
verdeeld over beide geslachten. Om tot erkenning over te gaan, moeten minimaal
twee oude dieren het predicaat "G" met 92 punten hebben behaald en twee jonge
dieren het predicaat ZG met 93 punten. Bij deze dieren zijn minstens één man
oud, één man jong, één vrouw oud en één vrouw jong. De standaardcommissie
heeft het recht om het bestuur van KLN te adviseren het ras, de kleurslag of
variëteit af te wijzen. Het criterium hiervoor is dat de ingezonden dieren niet
voldoen aan de gestelde raskenmerken of dat de collectie niet compleet is.
Artikel 21 (nieuw)
Alle erkenningen gaan direct in na publicatie van het betreffende besluit met de
betreffende standaardtekst.
Beëindiging procedure
Artikel 22 (voorheen 19)
De erkenningsprocedure wordt beëindigd door:
het erkennen van een ras, kleurslag of variëteit door het bestuur van KLN
(kennisgeving van dit besluit aan inzender(s) en/of speciaalclub uiterlijk 1
maand na beoordeling op de bondstentoonstelling);
het schriftelijk intrekken van het verzoek tot erkenning;
het tot twee keer achtereen niet erkennen van een ras, kleurslag of variëteit
door de standaardcommissie;
het twee keer achtereen niet verschijnen in de erkenningprocedure van een
ras, kleurslag of variëteit op de bondstentoonstelling.
De volgende niet genoemde artikelnummers worden met 3 verhoogd
Dit voorstel gaat na instemming van de ALV meteen in.
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E. Wijziging Huishoudelijk Reglement m.b.t.
abonnement Kleindier Magazine voor ereleden etc.
Motivatie:
Vorig jaar is met het voorstel H, waarmee het abonnement op Kleindier Magazine
gekoppeld werd aan het lidmaatschap van KLN, duidelijk tijdens de ALV gesteld
dat ereleden en leden van verdiensten met hun vrijstelling van contributie niet
vrijgesteld zouden worden van de abonnementskosten. De impact van deze
wijziging was in het Huishoudelijk Reglement nog niet geregeld, een omissie die
bij deze rechtgezet wordt, omdat een contributiebesluit niet in strijd mag zijn met
het Huishoudelijk Reglement.
Het KLN bestuur stelt voor de huidige tekst van art. 8 lid 4 van het Huishoudelijk
Reglement als volgt te wijzigen:
Jaarlijkse bijdrage, contributie
Artikel 8
8.1. De leden zijn per verenigingsjaar in verband met het lidmaatschap een
bijdrage verschuldigd, welke bijdrage bij het aanvragen van het
lidmaatschap voldaan dient te worden.
8.2. Ereleden, erevoorzitters en leden van verdienste zijn geen bijdrage in
verband met het lidmaatschap verschuldigd.
8.3. De hoogte van de jaarlijkse bijdrage, al dan niet met incassokosten, in
verband met het lidmaatschap voor het eerstvolgende verenigingsjaar
wordt jaarlijks op voorstel van het bestuur door de algemene
ledenvergadering vastgesteld. Ten behoeve van deze vaststelling, dient het
bestuur een raming van baten en lasten aan de algemene ledenvergadering
te overleggen alsmede een overzicht waaruit het aantal leden blijkt.
8.4. Ereleden, erevoorzitters en leden van verdienste ontvangen een korting op
hun contributie ter grootte van de bijdrage van een seniorlid zonder
Kleindier Magazine.
8.5. De inning van de jaarlijkse bijdragen van de leden kan door het bestuur
worden gedelegeerd.
8.6. De secretaris draagt er zorg voor dat ten behoeve van de inning van de
jaarlijkse bijdragen van de leden er gebruik gemaakt kan worden van een
daartoe aangewezen bank en/of girorekeningnummer waarop de jaarlijkse
bijdragen kunnen worden gestort.
Dit voorstel gaat na instemming van de ALV meteen in.
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F. Wijziging Examenreglement Keurmeesters
Pelsdieren
Motivatie
Het komt helaas steeds vaker voor dat niet alle te examineren rassen aanwezig zijn
op de shows waar examens gehouden worden, ondanks alle pogingen ten spijt.
Daarom wil de examencommissie aan B-keurmeesters, die afrondend examen
doen en waarvoor niet alle rassen aanwezig zijn, tegemoet komen door hen ook
voor de afwezige rassen de bevoegdheid te geven en zo de kandidaat te bevorderen
tot A-Keurmeester. Voorwaarde daarbij is dat de kandidaat voor alle te
examineren rassen, die wel aanwezig zijn, slaagt. Dus zakt de bedoelde kandidaat
voor één van de wel aanwezige rassen, dan krijgt de kandidaat ook geen
bevoegdheid voor de niet aanwezige te examineren rassen en moet de kandidaat
een volgende gelegenheid opnieuw examen doen.
Met in achtneming van bovenstaande motovatie stelt het KLN bestuur voor het
Reglement voor examens van keurmeesters pelsdieren als volgt te wijzigen:
Bevoegdheid (A/B/C) van de keurmeester en intrekking bevoegdheid
Artikel 14

1. Bij de diergroep konijnen zal een bevoegdheid of een uitbreiding van de
bevoegdheid worden aangevraagd als:
Lid c: A-keurmeester, indien hij/zij met voldoende resultaat examen heeft
afgelegd voor alle definitief erkende rassen.
Bij het afrondende examen geldt dat onder voorwaarden ook voor de te
examineren rassen die niet aanwezig zijn. Als de B-Keurmeester voor alle
aanwezige te examineren rassen slaagt, dan wordt aan de kandidaat ook de
bevoegdheid toegekend voor de niet aanwezige te examineren rassen en
kan de kandidaat bevorderd worden naar de A-bevoegdheid. Slaagt de
kandidaat echter niet voor alle te examineren aanwezig rassen, dan vervalt
zijn aanspraak op de bevoegdheid voor de niet aanwezige te examineren
rassen en moet bij een volgende gelegenheid examen voor die rassen
gedaan worden.
Bij een volgende gelegenheid gelden weer dezelfde mogelijkheden ten
aanzien van de niet aanwezige te examineren rassen.
Dit voorstel gaat na instemming van de ALV meteen in.
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G. Wijzigen Richtlijn KLN prijzen
Motivatie:
Het KLN bestuur stelt voor om vanwege bezuinigingsredenen het prijzenpakket
van de KLN (geld)prijzen aan te passen. Voorgesteld wordt om, zoals in het
verleden, één KLN prijs per 20 dieren toe te kennen in plaats van voorheen per 15
dieren.
Het is niet verplicht de oormerken van de konijnen in de catalogus te vermelden.
Het KLN bestuur wil wel controle behouden op het merken van konijnen. Daarom
keren wij alleen de KLN prijzen uit als ook de oormerken van de winnende
konijnen bekend zijn. Showorganisaties die besluiten de oormerken niet in de
catalogus te vermelden, moeten bij hun aanvraag KLN geldprijzen een lijst voegen
met winnende kooinummers met daarbij de oormerken van de betreffende
konijnen.
Het bovenstaande houdt de volgende wijziging in van de Richtlijn KLN prijzen:
KLN-prijzen
Artikel 2
1. KLN- prijzen zijn te winnen op alle kleindierententoonstellingen
waarvoor bij het Facilitair Bureau (hierna te noemen FB) toestemming is
aangevraagd en verkregen als omschreven in paragraaf 3 van het
tentoonstellingsreglement (voor open tentoonstellingen en
verenigingstentoonstellingen) van het FB.
De tentoonstellingsorganisaties hoeven de KLN-prijzen niet van tevoren aan
te vragen. Zij moeten wel de voorgeschreven tekst, die wordt gepubliceerd in
het bondsblad Kleindier Magazine, op de website van KLN of eventuele
andere publicaties, ongewijzigd opnemen in hun vraagprogramma.
Aanbevolen wordt deze tekst ook op te nemen in de catalogus.
2. Voor alle diergroepen die onder KLN vallen, worden op deze
kleindierententoonstellingen KLN-prijzen beschikbaar gesteld per 20
ingeschreven dieren. In een diergroep waar minstens 11 dieren zijn
ingezonden, moet aan een dier van deze groep een KLN-prijs toegekend
worden.
3. Toekenning:
a. De keurmeester kent per 20 ingeschreven dieren (nummers) één KLNprijs toe; bij een restant van 11 of meer mag de keurmeester één prijs
extra toekennen.
b. Wanneer er 11 of meer dieren in een diergroep zijn ingeschreven, moet in
die groep een KLN-prijs worden gegeven naar vrije keuze van de
keurmeester. De prijzen worden door de keurmeester toegewezen aan
dieren die er op één of andere wijze uitspringen of relatief bijzonder zijn
(moeilijkheidsgraad / zeldzaamheid in combinatie met relatief hoge
kwaliteit) en om die reden moeten worden beloond (bij voorkeur geen
dieren die al een prijs gewonnen hebben
Aanvragen van uitbetaling KLN-prijzen
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Artikel 3
1. De organisatie van de tentoonstelling betaald de KLN-prijzen uit aan de
winnaars. Door middel van het “Aanvraagformulier uitbetaling
KLNprijzen” kan de organisatie de uitbetaalde prijzen declareren bij KLN.
2. De organisatie van de tentoonstelling stuurt het “Aanvraagformulier
uitbetaling KLN-prijzen”, het vraagprogramma en de catalogus, waarin de
KLN-prijs winnende dieren staan vermeld, uiterlijk binnen drie maanden
na de gehouden tentoonstelling naar de uitvoeringsorganisatie van KLN.
Bevat de catalogus geen oormerken van konijnen dan moet de
uitvoeringsorganisatie een lijstje van kooinummers van de winnende
dieren en oormerken bijvoegen.
Dit voorstel gaat na instemming van de ALV meteen in.

H. Bestuursvoorstel KLN op weg naar 2019
Het bestuur van KLN stelt voor het rapport als basis te gebruiken voor verdere
uitwerking om in 2018 en 2019 te komen met voorstellen over de behandelde
onderwerpen. Deze toestemming is belangrijk omdat in de verdere uitwerking
door werkgroepen hier veel tijd in moet worden gestoken. Deze uitwerking wordt
weer teruggekoppeld aan de afdelingen (leden) en aan de ALV. Immers komen er
werkgroepen die eerst alles gaan bekijken op haalbaarheid, wenselijkheid en
betaalbaarheid.
Daarnaast vraagt het bestuur toestemming tot het direct in werking zetten van de
aanbevelingen omtrent:
•
Sociale media en websites (zie pagina 30 van het rapport);
•
Verenigingen (pagina 34 van het rapport).
Het rapport is per e-mail aan de verenigingen rondgestuurd. U kunt het ook
downloaden bij kleindierliefhebbers.nl onder organisatie.
Het rapport bestaat uit meerdere onderdelen. Eerst worden een aantal zaken
aangestipt via de 6 sporen en wat wil KLN zijn en wat zijn de kerntaken en
kenmerken van KLN.
Het volgende deel gaat over wat is goed, wat kan beter en wat moet echt beter.
Het laatste deel gaat voornamelijk over organisatorische aspecten waarbij vooral
diep wordt ingegaan op alternatieven met name de ALV (ledenraad) en afdelingen.
Daarbij komt ook het afleggen van verantwoording op diverse niveaus aan de
orde.
Het is belangrijk dat u minimaal hoofdstuk 1 Samenvatting leest zodat u een beeld
krijgt van het rapport en de inhoud. Daarna kunt u de rest beter begrijpen.
Jaarboek 2016 Kleindier Liefhebbers Nederland
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I. Vaststelling contributies 2018
Het bestuur stelt voor de contributies van senior en jeugdleden in het jaar 2017 te
verhogen met € 1,00 en verenigingen ook met € 1,00.
Seniorleden inclusief Kleindier Magazine
Seniorleden (2e of meer gezinsleden)
Seniorleden (lid vóór 2005 zonder Kleindier Magazine)
Jeugdleden (6 t/m 16 jaar, peildatum 1 januari)
Verenigingen, speciaalclubs en tentoonstellingsorganisaties
Combinaties (in combinatie met senior- of jeugdlidmaatschap)
Ereleden en leden van verdiensten (Kleindier Magazine)

€
€
€
€
€
€
€

51,50
17,00
17,00
9,00
22,00
3,00
34,50

Indien de contributie niet per automatische incasso wordt betaald worden
bovengenoemde bedragen met € 2.50 verhoogd.
KLN leden in de leeftijd van 10 tot 21 jaar die woonachtig zijn op een adres waar
geen andere bondsleden wonen, ontvangen het Kleindier Magazine gratis, mits zij
voor de betaling van hun lidmaatschapsgeld gebruik maken van betaling via
automatische incasso.
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J. Raming 2017 (herzien) en 2018
Hieronder en op de volgende pagina treft u de ramingen van 2016 en 2017 aan
alsmede de jaarcijfers van 2015. Op de volgende pagina zijn tevens enkele
toelichtingen opgenomen.
2018

2016

2016

Raming

2017
Herziene
raming

Raming

Werkelijk

€

€

€

€

Baten
Contributie

273.000

270.000

111.000

109.628

Verkoop ringen

63.000

61.000

62.000

60.412

Verkoop boeken en materialen

10.000

10.000

7.000

9.193

Rente

500

500

1.000

454

Diversen

750

750

150

788

347.250

342.250

181.150

180.475

161.000

158.000

0

3.205

31.000

30.000

32.000

29.983

10.700

10.700

9.000

8.150

Totaal directe lasten

-202.700

-198.700

-41.000

-41.338

Saldo baten en directe lasten

144.550

143.550

140.150

139.137

4.400

6.800

6.262

6.696

29.600

29.800

31.150

33.356

4.000

4.000

4.000

4.767

18.000

18.000

14.000

21.364

7.000

5.000

5.000

7.140

KLN-prijzen

18.750

18.750

20.000

15.601

Ereprijzen en onderscheidingen

15.400

7.400

14.000

6.998

9.000

9.000

7.000

9.160

106.150

98.750

101.412

105.082

Totaal van de baten
Directe lasten
Abonnementen Kleindier Magazine
Inkoop ringen en kosten ringenexploitatie
Inkoop boeken en kosten
boekenexploitatie

Algemene lasten
Afschrijvingen
Algemene organisatiekosten
Raad van Advies en Diertechnische raad
Bijdragen provinciale afdelingen
Bondsshows

Omzetbelasting
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Specifieke lasten
Keurmeestersaangelegenheden

17.600

17.100

19.000

9.000

10.000

9.000

9.295

10.500

12.000

12.500

5.406

Standaardaangelegenheden
PR en jeugd
Verenigingsondersteuning /
kwaliteitszorg en ondersteuning shows

750

750

1.500

765

500

4.900

500

234

38.350

44.750

42.500

30.865

Dierhouderijaangelegenheden

Totaal van de lasten

15.165

-144.500

Saldo van de gewone baten en
lasten

-143.500

-143.912

-135.947

50

50

-3.762

3.190

-4.000

-6.000

0

601

Bijzondere posten en resultaat deelneming
Afdelingen
Bijzondere baten en lasten boekjaar

-7.500

-11.000

-8.000

-4.105

32.000

32.000

38.000

50.165

0

0

0

-21.230

20.550

15.050

26.238

28.621

Resultaat Ned. Kleindierenpublicaties BV
Baten en lasten andere boekjaren
Voor- / nadelig saldo boekjaar

Toelichtingen:
De raming 2018 is gebaseerd op het contributievoorstel voor 2018 elders in het
jaarboek.
Met ingang van 2017 is de contributie van de seniorleden inclusief het Kleindier
Magazine tenzij zij zijn vrijgesteld. Dat houdt in dat de contributiebaten fors
stijgen. Doordat KLN de abonnementen inkoopt bij Kleindierpublicaties B.V. staat
daar een inkooppost van ca € 161.000 tegenover.
Vandaar dat nu de inkoopposten van de abonnementen, ringen, boeken en
materialen eerst van de baten worden afgetrokken waardoor het “Saldo baten en
directe lasten” de stabiele netto-inkomsten weergeven.
Bij 2017 en 2018 is rekening gehouden met de wijziging van de KLN-prijzen van
één op 15 naar één op 20 waardoor deze betaalbaar blijven. In 2018 zal naar alle
waarschijnlijkheid weer een normaal benodigd aantal medailles etc. worden
aangeschaft. Bij dierhouderijaangelegenheden is € 4.000 opgenomen voor een
gezondheidsonderzoek bij hoenders.
De bijzondere lasten 2017 betreffen juridische kosten € 8.000 en tekort
keurmeesterscongres € 5.000. Voor 2018 is € 7.500 gereserveerd voor transport
etc. Europashow in Denemarken.
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VOORSTELLEN AFDELINGEN EN VERENIGINGEN
Geen voorstellen van afdelingen en verenigingen

BESTUURSVERKIEZING
Met de ALV van 2016 is secretaris Geri Glastra afgetreden en stelde zich niet meer
herkiesbaar. Om persoonlijke redenen trok de toen beoogde secretaris zich op het
laatste moment terug, waarna Geri Glastra ad interim zijn functie voortzette tot er
een nieuwe kandidaat beschikbaar was.
Het KLN bestuur is verheugd u een nieuwe kandidaat secretaris te kunnen
voorstellen in de persoon van Ronald Tiemes. Ronald Tiemes is vanaf 1 maart jl.
als beoogd secretaris al ad interim in functie. Het bestuur stelt daarom voor de
heer Ronald Tiemes uit Dronten te benoemen in de functie van secretaris.
Aftredend volgens het rooster van aftreden zijn:
- Geurt Rosenboom, penningmeester; heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Het
KLN bestuur stelt voor Evert van de Waerdt uit Maarn, die al veel ervaring
heeft met het penningmeesterschap van KLN, weer te benoemen in deze
functie.
- Jan Renes, Standaardaangelegenheden, heeft zich nog voor 1 jaar
herkiesbaar gesteld. Het bestuur stelt voor de heer Renes opnieuw te
benoemen als bestuurslid.
- Rolinka Snijders, PR en jeugdzaken, heeft zich herkiesbaar gesteld. Het
bestuur stelt voor de mevrouw Snijders opnieuw te benoemen als bestuurslid.
Tot één week voor aanvang van de vergadering kunnen tegenkandidaten
schriftelijk worden aangemeld onder bijvoeging van een schriftelijke
bereidverklaring van die kandidaat.
2e Penningmeester
Het KLN bestuur zoekt een 2e penningmeester die de 1e penningmeester gaat
ondersteunen en zo nodig kan vervangen. Zijn/haar taken zullen onder andere
bestaan uit het inboeken in Asperion (zie asperion.nl) van de facturen en
declaraties (incl. een pdf hiervan), het coderen van de ingelezen bankmutaties, het
verwerken van de bankmutaties van de afdelingen, het voorbereiden en maken
van overzichten vanuit Asperion en de Excel rapportage, die ook voor de
jaarrekening wordt gebruikt. Verder het meedenken binnen het bestuur en
ondersteunen portefeuillehouders.
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MAG IK MIJ AAN U VOORSTELLEN?
Mijn naam is Ronald Tiemes en zoals u in de
bondsberichten heeft kunnen lezen heb ik per 1
maart 2017 het secretariaat van KLN als ad
interim overgenomen van Geri Glastra.
Nu stel ik mij verkiesbaar als secretaris van
KLN.
Ik ben 45 jaar, gelukkig getrouwd, vader van
drie prachtige kinderen en woonachtig in
Dronten. Als een rode draad loopt de
kleindierensport door ons gezinsleven en u ziet
ons dan ook regelmatig op diverse
tentoonstellingen als inzenders, organisatoren
en belangstellenden.
Zelf ben ik lid van KLN (voorheen NKB) sinds
1995. Naast het houden van siervogels, konijnen en kleine knagers ben ik ook op
veel andere fronten actief of actief geweest binnen onze hobby. Om u een kleine
indruk te geven, echter in willekeurige volgorde: bestuurslid van KDS Oostelijk
Flevoland (waarvan ik tot half februari 2017 voorzitter was), vanaf 2001
keurmeester konijnen en kleine knagers, tot begin april 2017 bestuurslid van de
KKV (keurmeestersvereniging), tot 2012 coördinator ROC Oost, tot 2012
coördinator LOP, algemeen secretaris van de Vereniging Champion Show,
secretaris van KNV Ornithophilia etcetera, etcetera.
Door deze petten heb ik velen van u leren kennen en heb ik al veel ervaring met
het reilen en zeilen binnen onze hobby. Echter vind ik de zogenaamde “dubbele
petten” ook een zorgelijk fenomeen. Mijns inziens zijn er voldoende
gekwalificeerde leden die wij kunnen betrekken bij de bestuurlijke taken binnen
onze hobby, maar ik ben van mening dat hiervoor de cultuur van onze vereniging
bijgesteld moet worden. Lees: minder akkoord gaan met dubbele petten, een
kleiner en aantrekkelijk takenpakket, meer rouleren van personen en een kortere
zittingsperiode waardoor emotioneel eigendomsrecht wordt voorkomen.
Ik ben daarom een groot voorstander van het visiedocument: “KLN op weg naar
2019”. Dit visiedocument is, in mijn beleving, een goede stap voor de toekomst
van onze hobby.
Ronald Tiemes
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PRIJZENSCHEMA KLEINDIER LIEFHEBBERS
NEDERLAND SEIZOEN 2017-2018
Secretaris G.J.R. Tiemes, Kruizemunt 84, 8252BN Dronten, Tel: 0321-337358
Kleindier Liefhebbers Nederland stelt in het tentoonstellingsseizoen 2017/2018
de volgende prijzen beschikbaar.

TEKST KLN 400-PRIJS VOOR HET
VRAAGPROGRAMMA EN CATALOGUS
Ereprijs 400 - Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt ereprijzen
beschikbaar op alle erkende tentoonstellingen voor zowel de erkende klasse als de
AOC en Vrije Klasse. Voor dieren in alle KLN-diergroepen wordt een KLN-prijs
van € 5,00 beschikbaar gesteld per 20 ingeschreven dieren mits het predicaat
tenminste ZG is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of oorspronkelijke
soorten sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis en
de Vogelbonden komen in aanmerking. Deze prijzen zijn volledig ter vrije
beschikking van de keurmeester en worden bij voorkeur toegekend
aan dieren die geen andere prijzen hebben gewonnen.
Toekenning:
a.
b.
c.

d.
e.

De keurmeester kent per 20 ingeschreven dieren één KLN-prijs toe; bij een
restant van 11 of meer mag de keurmeester één prijs extra toekennen.
De prijzen moeten naar rato verdeeld worden over de door de keurmeester
gekeurde diergroepen.
De prijzen zijn volledig ter vrije beschikking van de keurmeester. Ze worden
bij voorkeur toegewezen aan dieren, waaraan nog geen andere prijzen zijn
toegekend en die er op één of andere wijze uitspringen of relatief bijzonder
zijn (moeilijkheidsgraad/zeldzaamheid in combinatie met relatief hoge
kwaliteit).
Alleen dieren met het predicaat ZG of hoger komen in aanmerking.
Ook met Entente erkende EE merken of ringen gekenmerkte buitenlandse
dieren en oorspronkelijke soorten sier-, watervogels en oorspronkelijke
duiven met ringen van Aviornis (AO) of de vogelbonden (NB of AB) komen in
aanmerking.

Aanvragen KLN 400 prijzen
De KLN 400 geldprijzen moeten aangevraagd worden bij het
KLN Merkenbureau middels het aanvraagformulier “Uitbetaling KLN prijzen” met
vraagprogramma en catalogus. Zie website KLN.
Het merkenbureau controleert voor het KLN bestuur of de konijnen, waaraan
KLN prijzen worden toegekend, ook bij het Merkenbureau geregistreerd staan.
Dat kan door een catalogus van de betreffende show naar het Merkenbureau te
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sturen waarin de oormerken zijn vermeld of een lijst met naam fokkers,
kooinummers en de oormerken van de winnende konijnen.
KLN Merkenbureau
Mevr. L. de Gooijer-Pranger
Floresstraat 7, 1521 BD Wormerveer
Tel: 075-6284679
E-mail: merkenregistratie@kleindierliefhebbers.nl
Aanvragen ereprijzen
Tenzij voor een show anders is vermeld, moet het tentoonstellingsbestuur uiterlijk
1 september van het betreffende tentoonstellingsseizoen de ereprijzen zoals de
Nationale bondskampioensvanen, jeugdkampioensmedailles, de Nationale
(ras)kampioensmedailles en de rozetten aanvragen bij:
Beheerder Bondsprijzen en jubileumspelden KLN
Dhr. Co Korsuize
Tel: 06- 16425565 of 0252-232209
co.korsuize@kpnmail.nl
De aanvraag wordt gedaan op basis van de te verwachte diersoorten en rassen en
de Nationale (ras)kampioenen met 10% reserve.
Binnen een maand na de show stuurt de vereniging een verantwoording van de
uitgegeven ereprijzen naar de secretaris. De restanten van de Nationale
(ras)kampioenen worden in mindering gebracht met de bestelling van de
medailles van het volgende jaar.
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NATIONALE BONDSSHOW: CHAMPION SHOW
Diergroepen konijnen, cavia’s en kleine knaagdieren
Voor alle prijzen geldt dat ze te winnen zijn als er in een diergroep tenminste twee
inzenders zijn en er tenminste zes dieren ingeschreven zijn (fokkers in
concurrentie en minimaal 6 dieren).
Nationaal bondskampioen:
Fraaie luxe vaan met tekst: Nationaal bondskampioen jaartal, Championshow.
420. Bondsvaan voor de fraaiste konijn ram oud.
421. Bondsvaan voor de fraaiste konijn voedster oud.
422. Bondsvaan voor de fraaiste konijn ram jong.
423. Bondsvaan voor de fraaiste konijn voedster jong.
424. Bondsvaan voor de fraaiste cavia beer.
425. Bondsvaan voor de fraaiste cavia zeug.
426. Bondsvaan v.h. fr. kleine knaagdier; hoogste predicaat of grootste subgroep
427. Bondsvaan voor de fraaiste kleine knaagdier andere subgroep.
Bovenstaande ereprijzen uit te reiken tijdens de opening van de
Champion Show.
NB: Voor de diergroepen hoenders, dwerghoenders, serama’s, oorspronkelijke
duiven, sier- en watervogels zijn de prijzen 492 t/m 502 en 503 t/m 506 en
de jeugdprijzen 507 voor een Nationale Tentoonstellingen van toepassing.
Nationaal jeugdkampioen:
(alleen te winnen door jeugdleden)
Zilveren bondsmedaille bestickerd: Nationaal Jeugdkampioen, jaartal,
Champion Show, bijv. konijn.
428. Jeugdbondsmedaille voor het fraaiste konijn
429. Jeugdbondsmedaille voor het fraaiste konijn ander geslacht (min. 50
ingeschreven dieren).
430. Jeugdbondsmedaille voor fraaiste cavia.
431. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste cavia ander geslacht (min. 50
ingeschreven dieren).
432. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste kleine knager.
433. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste kleine knager ander geslacht (min. 50
ingeschreven dieren).
Deze ereprijzen moeten ook zo benoemd worden in de catalogus, dus bijvoorbeeld:
Nationaal Bondskampioen konijnen of Nationaal jeugdkampioen konijnen.
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Extra ereprijzen nationale bondstentoonstelling Nieuwegein de
diergroepen konijnen, cavia’s en kleine knaagdieren.
Nationaal kampioen:
434.
435.
436.
437.

Zilveren eigenslagmedaille “Nationaal kampioen” voor het fraaiste dier van
elk ras waarvan minimaal 6 tot 15 dieren in concurrentie zijn ingeschreven.
Gouden eigenslagmedaille “Nationaal kampioen” voor het fraaiste dier van
elk ras of soort waarvan minimaal 15 dieren in concurrentie zijn
ingeschreven.
Gouden eigenslagmedaille “Nationaal kampioen op één na” voor het
fraaiste dier op één na van elk ras of soort waarvan minimaal 50 dieren in
concurrentie zijn ingeschreven.
Gouden eigenslagmedaille “Nationaal kampioen twee na” voor het fraaiste
dier op twee na van elk ras of soort waarvan minimaal 100 dieren in
concurrentie zijn ingeschreven.

Deze prijzen moeten ook zo benoemd worden als “Nationaal kampioen” in de
catalogus.
Rozetten (voor ereprijs 435)
Aan de ereprijs 435 wordt door KLN tevens een 1-rings rozet toegekend, die door
de showorganisatie op de kooi van de ereprijs winnende dieren wordt bevestigd en
door de betreffende fokkers na de show meegenomen mag worden.
Deze ereprijzen worden allen tijdens de tentoonstelling uitgereikt.
Deze prijzen moeten ook zo benoemd worden als “Nationaal kampioen” in het
vraagprogramma en in de catalogus.
Aanvragen Bondsprijzen: zie bij aanvragen KLN 400 prijzen
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NATIONALE BONDSSHOW: NOORDSHOW
Diergroepen hoenders, dwerghoenders, serama’s, sier- en watervogels
Voor alle prijzen geldt dat ze te winnen zijn als er in een diergroep tenminste twee
inzenders zijn en er tenminste zes dieren ingeschreven zijn (fokkers in
concurrentie en minimaal 6 dieren).
Nationaal bondskampioen:
Fraaie luxe vaan met tekst: Nationaal bondskampioen jaartal, Noordshow.
438. Bondsvaan voor het fraaiste hoen, haan.
439. Bondsvaan voor het fraaiste hoen, hen.
440. Bondsvaan voor het fraaiste dwerghoen, haan.
441. Bondsvaan voor het fraaiste dwerghoen, hen.
442. Bondsvaan voor de fraaiste serama.
443. Bondsvaan voor de fraaiste fazant, tragopaan, oorspronkelijke kamhoen,
pauw, kalkoen, parelhoen of overige siervogel (grote siervogels).
444. Bondsvaan voor de fraaiste frankolijn, kwartel, patrijs, oorspronkelijke
duif, lachduif of diamantduif (kleine siervogels).
445. Bondsvaan voor de fraaiste gedomesticeerde eend.
446. Bondsvaan voor de fraaiste gedomesticeerde gans.
447. Bondsvaan voor de fraaiste oorspronkelijke eend.
448. Bondsvaan voor de fraaiste oorspronkelijke gans.
Bovenstaande ereprijzen uit te reiken tijdens de opening van de
Noordshow.
NB: Voor de diergroepen konijnen, cavia’s en kleine knaagdieren zijn de prijzen
486 t/m 491 en 503 t/m 506 en de jeugdprijzen 507 voor een Nationale
Tentoonstellingen van toepassing.
Nationaal jeugdkampioen (alleen te winnen door jeugdleden):
Zilveren bondsmedaille, bestickerd: Nationaal jeugdbondskampioen jaartal,
Noordshow, bijv. hoenders, haan.
449. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste hoen.
450. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste hoen ander geslacht (min. 50
ingeschreven dieren).
451. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste dwerghoen.
452. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste dwerghoen ander geslacht (min. 50
ingeschreven dieren).
453. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste serama.
454. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste fazant, tragopaan, oorspronkelijke
kamhoen, pauw, kalkoen, parelhoen of overige siervogel (grote siervogels).
455. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste frankolijn, kwartel, patrijs,
oorspronkelijke duif, lachduif of diamantduif (kleine siervogels).
456. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde watervogel.
457. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke watervogel.
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Deze ereprijzen moeten ook zo benoemd worden in de catalogus, dus bijvoorbeeld:
Nationaal Bondskampioen hoenders of Nationaal jeugdkampioen hoenders.
Extra ereprijzen nationale bondstentoonstelling Assen de diergroepen
hoenders, dwerghoenders, serama’s, sier- en watervogels
Nationaal kampioen:
458.

Zilveren eigenslagmedaille “Nationaal kampioen” voor het fraaiste dier van
elk ras waarvan minimaal 6 tot 15 dieren in concurrentie zijn ingeschreven.
459. Gouden eigenslagmedaille “Nationaal kampioen” voor het fraaiste dier van
elk ras of soort waarvan minimaal 15 dieren in concurrentie zijn
ingeschreven.
460. Gouden eigenslagmedaille “Nationaal kampioen op één na” voor het
fraaiste dier op één na van elk ras of soort waarvan minimaal 50 dieren in
concurrentie zijn ingeschreven.
461. Gouden eigenslagmedaille “Nationaal kampioen op twee na” voor het
fraaiste dier op twee na van elk ras of soort waarvan minimaal 100 dieren in
concurrentie zijn ingeschreven.
Deze prijzen moeten benoemd worden als “Nationaal kampioen” in de catalogus.
Rozetten (voor ereprijs 459)
Aan de ereprijs 459 wordt door KLN tevens een 1-rings rozet toegekend, die door
de showorganisatie op de kooi van de ereprijs winnende dieren wordt bevestigd en
door de betreffende fokkers na de show meegenomen mag worden.
Trio’s
462. € 10,00 per 10 trio’s hoenders.
463. € 10,00 per 10 trio’s dwerghoenders.
Alle ereprijzen moeten tijdens de tentoonstelling uitgereikt worden.
Aanvragen Bondsprijzen: zie bij aanvragen KLN 400 prijzen
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PROVINCIALE BONDSSHOWS
Voor alle prijzen geldt dat ze te winnen zijn als er in een diergroep tenminste twee
inzenders zijn en er tenminste zes dieren ingeschreven zijn (fokkers in
concurrentie en minimaal 6 dieren).
Provinciaal bondskampioen:
Zilveren bondsmedaille, bestickerd: Provinciaal bondskampioen jaartal, naam
show, bijv. konijnen, ram oud.
464. Bondsmedaille voor de fraaiste konijn ram.
465. Bondsmedaille voor de fraaiste konijn voedster (min 50 ingeschreven
dieren).
466. Bondsmedaille voor de fraaiste cavia.
467. Bondsmedaille voor de fraaiste cavia ander geslacht (min 50 ingeschreven
dieren).
468. Bondsmedaille voor de fraaiste kleine knager.
469. Bondsmedaille voor de fraaiste kleine knager in een andere subgroep (min
50 ingeschreven dieren).
470. Bondsmedaille voor het fraaiste hoen.
471. Bondsmedaille voor het fraaiste hoen, ander geslacht (min 50 ingeschreven
dieren).
472. Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen.
473. Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen, ander geslacht (min 50
ingeschreven dieren).
474. Bondsmedaille voor de fraaiste serama.
475. Bondsmedaille voor de fraaiste frankolijn, kwartel, patrijs, oorspronkelijke
duif, lachduif of diamantduif gezamenlijk (kleine siervogels).
476. Bondsmedaille voor de fraaiste fazant, tragopaan, oorspronkelijke
kamhoen, pauw, kalkoen, parelhoen of overige siervogel gezamenlijk (grote
siervogels).
477. Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde eend.
478. Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde gans.
479. Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke eend.
480. Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke gans.
Bovenstaande ereprijzen uit te reiken tijdens de opening van de show.
Deze ereprijzen moeten ook zo benoemd worden in de catalogus, dus bijvoorbeeld:
Provinciaal bondskampioen konijnen.
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Extra ereprijzen Provinciale bondstentoonstellingen:
Provinciaal kampioen:
481.

Zilveren eigenslagmedaille “Provinciaal kampioen” voor het fraaiste dier
van elk ras waarvan minimaal 6 tot 15 dieren in concurrentie zijn
ingeschreven.
482. Gouden eigenslagmedaille “Provinciaal kampioen” voor het fraaiste dier
van elk ras of soort waarvan minimaal 15 dieren in concurrentie zijn
ingeschreven.
483. Gouden eigenslagmedaille “Provinciaal kampioen op één na” voor het
fraaiste dier op één na van elk ras of soort waarvan minimaal 50 dieren in
concurrentie zijn ingeschreven.
484. Gouden eigenslagmedaille “Provinciaal kampioen op twee na” voor het
fraaiste dier op twee na van elk ras of soort waarvan minimaal 100 dieren in
concurrentie zijn ingeschreven.
Deze prijzen moeten ook zo benoemd worden als “Provinciaal kampioen” .
Rozetten (voor ereprijs 482)
Aan de ereprijs 482 wordt door KLN tevens een 1-rings rozet toegekend, die door
de showorganisatie op de kooi van de ereprijs winnende dieren wordt bevestigd en
door de betreffende fokkers na de show meegenomen mag worden.
Extra prijzen Provinciaal jeugdkampioen (alleen te winnen door
jeugdleden):
Bij minimaal 15 dieren per diergroep
Bronzen bondsmedaille, bestickerd: Provinciaal jeugdkampioen, jaartal, naam
show, bijv. konijnen.
485.

Bondsmedaille voor het fraaiste dier in de betreffende diergroep.

Alle ereprijzen moeten tijdens de tentoonstelling uitgereikt worden.
Aanvragen Bondsprijzen: zie bij aanvragen KLN 400 prijzen
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NATIONALE SHOWS
Deze prijzen gelden alleen voor nationale shows of delen daarvan, welke niet al
een bondsshow of provinciale show zijn. In dit showseizoen dus alleen voor de
haren op de Noordshow, de veren op de Champion Show en de Oneto.
Voor alle prijzen geldt dat ze te winnen zijn als er in een diergroep tenminste twee
inzenders zijn en er tenminste zes dieren ingeschreven zijn (fokkers in
concurrentie en minimaal 6 dieren).
Nationaal kampioen:
Zilveren bondsmedaille, bestickerd: Kampioen <naam show>, jaartal, bijv.
konijnen, ram oud.
486.
487.
488.
489.

Bondsmedaille voor de fraaiste konijn ram.
Bondsmedaille voor de fraaiste konijn voedster.
Bondsmedaille voor de fraaiste cavia.
Bondsmedaille voor de fraaiste cavia ander geslacht (min 50 ingeschreven
dieren).
490. Bondsmedaille voor de fraaiste kleine knager.
491. Bondsmedaille voor de fraaiste kleine knager in een andere subgroep (min
50 ingeschreven dieren).
492. Bondsmedaille voor het fraaiste hoen.
493. Bondsmedaille voor het fraaiste hoen, ander geslacht (min 50 ingeschreven
dieren).
494. Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen.
495. Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen, ander geslacht (min 50
ingeschreven dieren).
496. Bondsmedaille voor de fraaiste serama.
497. Bondsmedaille voor de fraaiste fazant, tragopaan, oorspronkelijke
kamhoen, pauw, kalkoen, parelhoen of overige siervogel gezamenlijk (grote
siervogels).
498. Bondsmedaille voor de fraaiste frankolijn, kwartel, patrijs, oorspronkelijke
duif, lachduif of diamantduif gezamenlijk (kleine siervogels).
499. Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde eend.
500. Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde gans.
501. Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke eend.
502. Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke gans.
Bovenstaande ereprijzen uit te reiken tijdens de opening van de show.
Deze ereprijzen moeten ook zo benoemd worden in de catalogus, dus bijvoorbeeld:
Kampioen <naam show> dwerghoenders.
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Extra ereprijzen Nationale toonstellingen:
Nationaal kampioen:
503.
504.
505.
506.

Zilveren eigenslagmedaille “Raskampioen” voor het fraaiste dier van elk ras
waarvan minimaal 6 tot 15 dieren in concurrentie zijn ingeschreven.
Gouden eigenslagmedaille “Provinciaal kampioen” voor het fraaiste dier
van elk ras of soort waarvan minimaal 15 dieren in concurrentie zijn
ingeschreven.
Gouden eigenslagmedaille “Raskampioen op één na” voor het fraaiste dier
op één na van elk ras of soort waarvan minimaal 50 dieren in concurrentie
zijn ingeschreven.
Gouden eigenslagmedaille “Raskampioen op twee na” voor het fraaiste dier
op twee na van elk ras of soort waarvan minimaal 100 dieren in
concurrentie zijn ingeschreven.

Deze prijzen moeten ook zo benoemd worden als “Raskampioen” .
Rozetten (voor ereprijs 504)
Aan de ereprijs 504 wordt door KLN tevens een 1-rings rozet toegekend, die door
de showorganisatie op de kooi van de ereprijs winnende dieren wordt bevestigd en
door de betreffende fokkers na de show meegenomen mag worden.
Extra prijzen Jeugdkampioen
Bij minimaal 15 dieren per diergroep
Bronzen bondsmedaille, bestickerd: Jeugdkampioen-diergroep, jaartal, naam
show.
507. Bondsmedaille voor het fraaiste dier in de betreffende diergroep.

Alle ereprijzen moeten tijdens de tentoonstelling uitgereikt worden.
Aanvragen Bondsprijzen: zie bij aanvragen KLN 400 prijzen
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NATIONALE BONDSJEUGDSHOW (LAREN GLD)
Voor alle prijzen geldt dat ze te winnen zijn als er in een diergroep tenminste
vijf dieren ingeschreven zijn.
Nationaal Bondsjeugdkampioen:
Zilveren bondsmedaille, bestickerd: Nationaal Bondsjeugdkampioen Laren (Gld),
jaartal, bijv. konijnen, ram oud.
508.
509.
510.
511.

Bondsmedaille voor de fraaiste konijn ram.
Bondsmedaille voor de fraaiste konijn voedster
Bondsmedaille voor de fraaiste cavia.
Bondsmedaille voor de fraaiste cavia ander geslacht (min 30 ingeschreven
dieren).
512. Bondsmedaille voor de fraaiste kleine knager.
513. Bondsmedaille voor de fraaiste kleine knager in een andere subgroep (min
30 ingeschreven dieren).
514. Bondsmedaille voor het fraaiste hoen.
515. Bondsmedaille voor het fraaiste hoen, ander geslacht (min 30 ingeschreven
dieren).
516. Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen.
517. Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen, ander geslacht (min 30
ingeschreven dieren).
518. Bondsmedaille voor de fraaiste serama.
519. Bondsmedaille voor de fraaiste fazant, tragopaan, oorspronkelijke
kamhoen, pauw, kalkoen, parelhoen of overige siervogel gezamenlijk (grote
siervogels).
520. Bondsmedaille voor de fraaiste frankolijn, kwartel, patrijs, oorspronkelijke
duif, lachduif of diamantduif gezamenlijk (kleine siervogels).
521. Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde eend.
522. Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde gans.
523. Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke eend.
524. Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke gans.
Bovenstaande ereprijzen uit te reiken tijdens de opening van de show.
Deze ereprijzen moeten ook zo benoemd worden in de catalogus, dus bijvoorbeeld:
Kampioen <naam show> konijnen, ram oud.
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Extra ereprijzen Nationale Bondsjeugdshow:
Nationaal jeugdkampioen:
525.
526.
527.
528.

Zilveren eigenslagmedaille “Raskampioen” voor het fraaiste dier van elk ras
waarvan minimaal 6 tot 15 dieren in concurrentie zijn ingeschreven.
Gouden eigenslagmedaille “Raskampioen” voor het fraaiste dier van elk ras
of soort waarvan minimaal 15 dieren in concurrentie zijn ingeschreven.
Gouden eigenslagmedaille “Raskampioen op één na” voor het fraaiste dier
op één na van elk ras of soort waarvan minimaal 50 dieren in concurrentie
zijn ingeschreven.
Gouden eigenslagmedaille “Raskampioen op twee na” voor het fraaiste dier
op twee na van elk ras of soort waarvan minimaal 100 dieren in
concurrentie zijn ingeschreven.

Deze prijzen moeten ook zo benoemd worden als “Nationaal Raskampioen” .
Rozetten (voor ereprijs 526)
Aan de ereprijs 526 wordt door KLN tevens een 1-rings rozet toegekend, die door
de showorganisatie op de kooi van de ereprijs winnende dieren wordt bevestigd en
door de betreffende fokkers na de show meegenomen mag worden.
Alle ereprijzen moeten tijdens de tentoonstelling uitgereikt worden.
Aanvragen ereprijzen: Het tentoonstellingsbestuur moet uiterlijk 1 juni van
het betreffende tentoonstellingsseizoen de ereprijzen zoals de Nationale
bondskampioensmedaille, jeugdkampioensmedailles, de raskampioensmedailles
en de rozetten aanvragen bij:
- Beheerder Bondsprijzen en jubileumspelden KLN
- Dhr. Co Korsuize, 06- 16425565 of 0252-232209, co.korsuize@kpnmail.nl
De aanvraag wordt gedaan op basis van de te verwachte diersoorten en rassen en
de Nationale (ras)kampioenen met 10% reserve.
Binnen een maand na de show stuurt de vereniging een verantwoording van de
uitgegeven ereprijzen naar de secretaris. De restanten van de Nationale
(ras)kampioenen worden in mindering gebracht met de bestelling van de
medailles van het volgende jaar.
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PROVINCIALE KAMPIOENSTENTOONSTELLINGEN
Voor alle prijzen geldt dat ze te winnen zijn als er in een diergroep tenminste twee
inzenders zijn en er tenminste zes dieren ingeschreven zijn (fokkers in
concurrentie en minimaal 6 dieren).
Voor Provinciale afdelingen waar een door het FB goedgekeurde
Kampioenstentoonstelling wordt georganiseerd, stelt KLN de volgende medailles
ter beschikking:
529.

530.

Gouden Bondsmedaille voor de fraaiste dier van elke diergroep met
minimaal 25 dieren. Indien al is voorzien in een provinciale hoofdereprijs,
kan deze ereprijs beschikbaar worden gesteld aan het fraaiste dier van het
andere geslacht.
Gouden eigenslagmedaille “Raskampioen” voor het fraaiste dier van elk ras
of soort waarvan minimaal 6 dieren in concurrentie zijn ingeschreven.

Bovenstaande ereprijzen uit te reiken tijdens de opening van de show.
Rozetten (voor ereprijs 530)
Aan de ereprijs 530 wordt door KLN tevens een 1-rings rozet toegekend, die door
de showorganisatie op de kooi van de ereprijs winnende dieren wordt bevestigd en
door de betreffende fokkers na de show meegenomen mag worden.
Aanvragen ereprijzen: De tentoonstellinghoudende speciaalclub moet uiterlijk
3 weken voor de show de hierboven genoemde prijzen aanvragen. De aanvraag
wordt gedaan op basis van de ingeschreven dieren bij:
- Beheerder Bondsprijzen en jubileumspelden KLN
- Dhr. Co Korsuize, 06- 16425565 of 0252-232209, co.korsuize@kpnmail.nl
De aanvraag wordt gedaan op basis van de ingeschreven dieren.
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RASGEBONDEN EUROPESE TENTOONSTELLINGEN
Voor alle prijzen geldt dat ze te winnen zijn als er in een diergroep tenminste twee
inzenders zijn en er tenminste zes dieren ingeschreven zijn (fokkers in
concurrentie en minimaal 6 dieren).
Bij toegekende rasgebonden Europese tentoonstellingen, die in Nederland
georganiseerd worden door een speciaalclub of anders georganiseerde KLNfokkers van desbetreffend(e) ras(s)en, stelt KLN bondsmedailles ter beschikking.
De Entente stelt EE medailles ter beschikking voor de Europa Champions.
Daarom stelt KLN medailles ter beschikking voor de zogenoemde
Europa-Meisters en tevens de kampioenen per kleurslag. Dit alles afhankelijk van
het aantal ingestuurde collecties of dieren.
De prijzen zijn te winnen door zowel Nederlandse als buitenlandse inzenders.
531.
532.
533.
534.
535.

Gouden KLN-bondsmedaille voor de Europameister (collectie) per ras bij
20 tot 50 ingeschreven dieren.
Zilveren KLN-bondsmedaille voor de Europameister (collectie) op één na
per ras bij 50 tot 100 ingeschreven dieren.
Bronzen KLN-bondsmedaille voor de Europameister (collectie) op één na
per ras bij meer dan 100 ingeschreven dieren.
Gouden eigenslagmedaille “Raskampioen” voor het fraaiste dier per
kleurslag van het ras of soort, waarvan tenminste 25 dieren zijn
ingeschreven.
Zilveren eigenslagmedaille “Raskampioen” voor het fraaiste dier op één na
per kleurslag van het ras of soort, waarvan tenminste 5o dieren zijn
ingeschreven.

Bovenstaande ereprijzen uit te reiken tijdens de opening van de show.
Indien er geen 25 dieren per kleurslag zijn, mogen die kleurslagen worden
samengevoegd.
Rozetten (voor ereprijs 534)
Aan de ereprijs 534 wordt door KLN tevens een 1-rings rozet toegekend, die door
de showorganisatie op de kooi van de ereprijs winnende dieren wordt bevestigd en
door de betreffende fokkers na de show meegenomen mag worden.
Aanvragen ereprijzen: De tentoonstellinghoudende speciaalclub moet uiterlijk
3 weken voor de show de hierboven genoemde prijzen aanvragen. De aanvraag
wordt gedaan op basis van de ingeschreven dieren bij:
- Beheerder Bondsprijzen en jubileumspelden KLN
- Dhr. Co Korsuize, 06- 16425565 of 0252-232209, co.korsuize@kpnmail.nl
De aanvraag wordt gedaan op basis van de ingeschreven dieren.
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BESTUUR, ERELEDEN ETC.
Bij het bestuur en de KLN-commissies zijn de voorgestelde vacatures op de ALV al
verwerkt.
Bestuur
Voorzitter
Vacant
Secretaris
G.J.R. Tiemes (Ronald)
Kruizemunt 84
8252BN Dronten
0321-337358 / 06-40176696
secretaris@kleindierliefhebbers.nl
Penningmeester
E. van de Waerdt (Evert)
Meentsteeg 8
3951 KH Maarn
033 285 8631/06-55114405
penningmeester@kleindierliefhebbers.nl
Verenigingsondersteuning/2e secretaris
Deze portefeuille wordt tijdelijk waargenomen door de secretaris.
Jubileumspeldjes en bondsmedailles kunnen vooralsnog bij J. Korsuize besteld
worden. Zie www.kleindierliefhebbers.nl bij Verenigingsinfo.
PR en jeugdzaken
R.H.M. Snijders (Rolinka)
Woldbergweg 11
8162 NS Epe
0578-688366
pr-jeugd@kleindierliefhebbers.nl
Standaardaangelegenheden, Kwaliteitszorg en ondersteuning shows
J. Renes (Jan)
Cristallina 11
8084 EE ’t Harde
0525-652340/06-53464140
showondersteuning@kleindierliefhebbers.nl
standaard@kleindierliefhebbers.nl
Dierhouderijaangelegenheden
H.T. Arts (Harry)
Patrijs 34
7951 VH Staphorst
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0522-461234/06-51968209
dierhouderij@kleindierliefhebbers.nl
Keurmeestersaangelegenheden
A. Tieleman (Arie)
Steenbergsestraat 6
4727 TA Moerstraten
0165-303743
keurmeesters@kleindierliefhebbers.nl
Eren en waarderen: Masterclass
A.P.J. Goossens
Hoogerheide
E.J. Meutstege
Ruurlo
J.C.A. Qualm
Den Haag
M.A. Verhelst
Dieren
W. Voskamp
Olst
Ereleden
F.A.P.M. Beekmans
J.M. Puttenstein
H.J.V. Beerling
L.J.L.E. Beugelsdijk
Mw. P.J. Blijleven-Berkelaar
P. Boskma
P. Bouw
H.S. Gankema
G.J. Glastra
A.P.J. Goossens
W. de Groot
J.A. ter Horst
P.R. Hut
J.R.S.M IJpma
H. Kersten
M.L.J.M. Kok
W.C. Kok
J. Korsuize
J. Krijthe
P.A. Kroon
D.J. van Manen
E.J. Meutstege
K.J. Mollema
K. Moree
A.R. Mudde
F.M. van Oers
G. Pals
J.C.A. Qualm
B.G. Schurink

Goirle (erevoorzitter)
Bennekom (erevoorzitter)
Nieuw-Schoonebeek
Rotterdam
Leiden
Drachten
Bennekom
Winschoten
Bennekom
Hoogerheide
's-Heerenbroek
Bathmen
Enschede
Tuitjenhorn
’s-Gravendeel
Dronten
Nieuw-Lekkerland
Sassenheim
Eelderwolde
Ede
Apeldoorn
Ruurlo
Schildwolde
Vianen
Bergambacht
Munstergeleen
Bedum
Den Haag
Almelo
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A.J. Selten
C.I.M. v.d. Sijs
J. Smelt
G.W. Tesselaar
M.A. Verhelst
B. Vingerhoed
W. Voskamp
J. de Vries
E. v.d. Waerdt
H.A. Weerstand
J. Zijlstra

Sevenum
Alphen a/d Rijn
Vriezenveen
Spanbroek
Dieren
Uitgeest
Olst
Koekange
Maarn
Krommenie
Goor

Leden van verdienste
J.L. Albada
A. Bijlsma
L. van Bochoven
A. Boks
S. Boonstra
P. Borst
J. Bosch
F.A.S. Dekker
J. Dommerholt
A.W. Glas
G. de Gooijer
Mw. L. de Gooijer-Pranger
G.E.A. Grooten
J.J.H.W. Hageman
Mw. A. Hekkema
J. Hendriks
K. v.d. Hoek
J.J.M. Janssen
W.J.A. Ladenstein
M. Lubbertsen
J.L.M. Maas
M.W.C. Maas-Sep
E. van Manen
G. Meijer
H. Nadema
A.G. Oomen
J.H.E.M. Otten
G.J. Pluim
J.A. Schmaal
H.L. Timmer
A.P.C. Verboom
J. Vijfvinkel
E.J. Visser
J.T. Voets
H.B.M. Volmer

Vroomshoop
Elsloo
Nieuw-Lekkerland
Lieren
Almelo
Haarlem
Epe
Eenrum
Winterswijk
Lisserbroek
Wormerveer
Wormerveer
Drachten
Didam
Oentsjerk
Vaassen
Wapenveld
Beuningen
Voerendaal
Putten
Ossendrecht
Ossendrecht
Veenendaal
Franeker
Franeker
Well
Gemert
Hattem
Wildervank
Beilen
Wielen (D)
Heythuysen
Lippenhuizen
St. Michielsgestel
Losser
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N.H. van Wijk
A. Wijnholds

Alphen a/d/ Rijn
Termunten

W. Weijmans sr. penning
Mw. P.J. Blijleven-Berkelaar
P. Boskma
J.N.M. Ham
J.J.M. Janssen
H. Kersten
H.B.M. Volmer
B. v.d. Wal
J. Zijlstra

Leiden
Drachten
Berkel en Rodenrijs
Beuningen
's-Gravendeel
Losser
Renkum
Goor

W. Blijleven plaquette
L.J.L.E. Beugelsdijk
J. Dommerholt
E.J. Meutstege
Dieter Plumanns

Rotterdam
Winterswijk
Ruurlo
Kelmis (B)

Jubileumspeld 50 jaar keurmeester
H. Hoving
De Tike
J.C. van Riessen
Morra
M.A. Verhelst
Dieren
W. Groenwold
Barneveld
Eren en waarderen: categorie voorlichting en PR
A.K.V.
Amersfoort
Barnevelderclub
Grashoek
Bollenstreekshow
Lisse
P. Bouw
Bennekom
D.K.P.V.
Dinxperlo
KFV De Duinstreek
Schoorl
Edese Pluimvee Vereniging
Ede
J.A. ter Horst
Bathmen
Jeugdafdeling Pels en Pluim
Laren
D. de Jong
IJsselstein
P.A. Kroon
Ede
mw. E.N. Nijenhuis
Haastrecht
MT Ned. Kleindierenpublicaties Bennekom
Comb. Pels & Veer
Boskoop-Ter Aar
A.C.J.M. Taks
Zundert
KL Uden e.o.
Uden
Eren en waarderen: categorie fokkerij
U.J. Hoekstra
De Westereen
J.C. Hulleman
Apeldoorn
L. Kloosterman
Wittelte
H.O. Köhler
Amsterdam
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A. Lanting
H.G. Philipse
Aad en Ineke Rijs
R. Schothorst
H.J. Smit
P. de Vries

Aalden
Wilbertoord
Ingen
Ede
Wenum Wiesel
Vierpolders

COMMISSIES ETC.
Centrale ledenadministratie
Ned. Kleindierenpublicaties/P. Bouw
Harnsesteeg 14, 6721 NH Bennekom
0318-416789, leden@kleindierliefhebbers.nl
Facilitair Bureau
Secretariaat: K.J. Mollema, Meenteweg 39, 9626 BD Schildwolde
598-422186, secretaris@fbzaken.nl
Financiële zaken: Mw. H.R. Adriaans-Bonder, Zoeterwoude
071-5804383, penningmeester@fbzaken.nl
Tentoonstellingszaken: S. de Bruine, Sas van Gent
0115-453003, tt@fbzaken.nl
Coördinatie gedelegeerden: A. Hagedoorn, Damwâld
0511-4219621, gedelegeerden@fbzaken.nl
Merkenbureau
Mw. L. de Gooijer-Pranger
Floresstraat 7, 1521 BD Wormerveer
075-6284679, merkenregistratie@kleindierliefhebbers.nl
Ringenbureau
Mw. W.M. Smelt-Haasjes, Westeinde 352, 7671 CN Vriezenveen
0546-569501, ringenbureau@kleindierliefhebbers.nl
Dispensaties
G. de Gooijer, Floresstraat 7, 1521 BD Wormerveer
075-6284679, dispensaties@kleindierliefhebbers.nl
Keurcontracten en materiaalbeheer
P. Boskma, Schwartzenberghlaan 57, 9201 JZ Drachten
0512-518847, materiaalbeheer@kleindierliefhebbers.nl
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Stichting Kleindierenbelangen
Voorzitter: W.J. Dijkhorst, Radioweg 6, 5827 BE Vortum-Mullem, 0485-346290
Secretaris: Vacant
H.G.M. de Klein, Past. Strijkersstraat 2, 5809 BG Leunen, 06-15196009
E van de Waerdt, Meentsteeg 8, 3951KH, Maarn, 033-2858631
Nederlandse Kleindierenpublicaties BV
B. Crezee, Woudrichem (algemeen directeur)
0183-304938, benno.crezee@kleindierliefhebbers.nl
P. Bouw (financieel directeur), Harnsesteeg 14, 6721 NH Bennekom
0318-416789, leden@kleindierliefhebbers.nl
P.R. Hut, Enschede (hoofdredacteur Kleindier Magazine)
053-2312955, hoofdredacteur@kleindiermagazine.nl
A.J.A. Klein Swormink, Lettele (hoofdredacteur Boerenvee)
0570-541496, info@boerenvee.nl
E.J. Meutstege, Ruurlo (commercieel manager)
0573-461499, advertenties@kleindiermagazine.nl
Redactie Kleindier Magazine
P.R. Hut, Enschede (hoofdredacteur)
053-2312955, hoofdredacteur@kleindiermagazine.nl
H.T.J. de Boer (eindredacteur), De Wezeboom 4, 6971 HP Brummen
0575-563927, eindredacteur@kleindiermagazine.nl
J. Bosch, Epe (technisch redacteur)
Redactie Boerenvee
A.J.A. Klein Swormink (hoofdredacteur), Assinksteeg 1, 7434 PR Lettele
0570-541496, info@boerenvee.nl
PR-team
B. Crezee,Woudrichem (interim manager)
J. Bosch, Epe
Mw. T. Dibbits, Berghem
A.M. van Dierendonck, Nieuw-Namen
H.F. Dubbink, Vroomshoop
A.W. Glas, Lisserbroek
A.H.F.C.M. v.d. Heijden, St. Michielsgestel
H.J. Houpst, Ommen
H.T. Kasperts, Amersfoort
G.J.M. Schaaareman, Egchel
J.H. Schipper, Wemeldinge
D.L. Schrijver, ’s-Gravenpolder
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Standaardcommissie konijnen
Voorzitter: R.A. Schraa, Slachte 5, 8731 CH Wommels, 0515-331144
Secretaris: J. Vijfvinkel, Wingerdstraat 61, 6093 AH Heythuysen
0475-494833, stcie.konijnen@kleindierliefhebbers.nl /
jvijfvinkel1964@kpnmail.nl
Leden:
M.L.J.M. Kok, Langstraat 55, 8251 VD Dronten, 0321-314193
P. van Lune, Ubbenasingel 41, 9909 AN Spijk, 0596-591886
H. van Weelden, Peperstraat 48, 5314 AP Bruchem, 0418-642160
Standaardcommissie cavia’s en kleine knaagdieren
Voorzitter: G.E.A. Grooten, Moezel 111, 9204 ED Drachten, 0512-524228
Secretaris: Mw. A.M. Vermeulen-Slik, Ritbroekstraat 66, 7311 GE Apeldoorn
055-8444908, stcie.cavias.kk@kleindierliefhebbers.nl /
a.vermeulen56@chello.nl
Leden:
Mw. A. Bennink-Schilder, A. Schweitzerlaan 36, IJsselmuiden, 038-3326684
J.H. Schop, Ganzert 26, 4031KC, Ingen, 06-54216065
Standaardcommissie hoenders en dwerghoenders
Voorzitter: W. Voskamp, Rijksstraatweg 58, 8121 EE Olst, 0570-562068
Secretaris: A.F.J. Rijs, Ganzert 14, 4031 KC Ingen
0344-693097, stcie.hoenders@kleindierliefhebbers.nl /
aad.en.ineke.rijs@planet.nl
Leden:
A. Boks, Lierderstraat 61, 7364 BK Lieren, 055-5061658
K. v.d. Hoek, Hondenbergseweg 1, 8191 KV Wapenveld, 038-3759545
F.M. van Oers, Smidserweg 18, 6151 AD Munstergeleen, 046-4519690
H.L. Timmer, Esweg 78, 9411AK Bijlen, 06-53371688
Standaardcommissie sier- en watervogels
Voorzitter: N.H. van Wijk, IJsselstraat 29, 2405 AB Alphen a/d Rijn, 0172-474040
Secretaris: J.L. Albada, Vriezenveenseweg 13, 7681DR Vroomshoop
0546-647107, stcie.sew@kleindierliefhebbers.nl / johan@albada.frl
Leden:
A.A.J. Boers, Smits van Oyenlaan 22, 6026 CP Maarheeze, 0495-594057
A. Deetman, Diepesteeg 3, 8081 PD Elburg, 0525-684276
J.H.E. van Loe, Oosterduinen 23, 2211ZB Noordwijkerhout, 0262-349248
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Leergroep opleidingen pelsdierkeurmeesters (LOP)
Algemeen coördinator
A.G. Hertogh, Mulmerlaan 7, 1705 AB Heerhugowaard
072 -7431731/06-36308661
lop@kleindierliefhebbers.nl/ a3.nl@telfort.nl
Leden:
H.G.M. de Klein, Leunen
J. Meijer, Zevenhuizen,
A.G. Oomen, Well
P.J.T. Oude Groothuis, Hengelo
J.H. Schop, Maurik
A. Tieleman, Moerstraten (bestuurslid KLN)
Regionale Opleiding Centra pelsdierenkeurmeesters (ROC)
ROC Noord
Coördinator: J. Meijer, Heidehoek 23, 9354XP Zevenhuizen
0594-632532 / 06-54787427, jennemeijer@hotmail.com
Docenten:
G. Dermois, Valthermond
G.E.A. Grooten, Drachten
ROC Oost
Coördinator: Mw. C.F.T.M. Bosch, Berkumstraat 43, 8021BP Zwolle
038-4545458 / 06-22081888, i.e.bosch@kpnmail.nl
Docenten:
M.L.J.M. Kok, Dronten
J v.d. Steeg, Elspeet
ROC West
Coördinator: A.G. Hertogh, Mulmerlaan 7, 1705 AB Heerhugowaard
072-7431731 / 06-36308661, a3.nl@telfort.nl
Docenten:
Th.L. van 't End, Amersfoort
P.E.A. Huygens, Alkmaar
ROC Zuid
Coördinator: Mw. A. van Drongelen-den Exter, Oud-Rhoonsedijk 27A,
3176 PM Poortugaal, 010-5013018, anja59@online.nl
Docenten:
P.A. Bakker, Zwijndrecht
A.G. Oomen, Well
H. van Weelden, Bruchem (reserve)
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Caviaopleiding (centraal)
Coördinator: Mw. M.A.M. Eilander, Leeuwerikweg 35, 8191 XW Wapenveld
038-4479251, eilander@hetnet.nl
Docenten:
J.H. Schop, Ingen
Mw. A.M. Vermeulen-Slik, Apeldoorn
Kleine knaagdierenopleiding (ROC Oost)
Coördinator: Mw. M.A.M. Eilander, Leeuwerikweg 35, 8191 XW Wapenveld
038-4479251, eilander@hetnet.nl
Docenten:
Mw. A. Bennink-Schilder, IJsselmuiden
Mw. A.M. Vermeulen-Slik, Apeldoorn
Examencommissie pelsdieren
Voorzitter: Th.L. van ’t End, St. Willibrordusstraat 10, 3812 TH Amersfoort
033-4616008
Secretaris: A.G. Oomen, Weth. v.d. Schansstraat 1, 5325 XK Well
073-5993607, excie.pelsdieren@kleindierliefhebbers.nl /
agoomen1947@hetnet.nl
Leden:
P.A. Bakker, Chr. Huygensstraat 13, 3331EA Zwijndrecht, 078-6120113
P.E.A. Huygens, Munnikenweg 22, 1823 DC Alkmaar, 072-5158712
H.G.M. de Klein, Past. Strijkersstraat 2, 5809BG Leunen, 06-15196009
P.J.T. Oude Groothuis, Meijlingplein 21, 7553RA Hengelo, 074-8511442
J. v.d. Steeg, Stakenbergweg 192, 8075 RC Elspeet, 0577-491044
Mw. A.M. Vermeulen-Slik, Ritbroekstraat 66, 7311 GE Apeldoorn, 055-8444908
A.A. Verrijdt, Beukenlaan 14, 3843 BM Harderwijk, 0341-412600
Leergroep Opleiding Hoenderkeurmeesters etc. (LOH)
Algemeen coördinator en docent
C.J.C. Vlaardingerbroek, Vianenweg 38, 7451TE Holten
0570-654989, loh@kleindierliefhebbers.nl / ctc@conno.info
Docenten:
J.L. Albada, Vroomshoop
I.N. Meijering, Koedijk
H.P.M. Pelgrim, Bussloo
H.L. Timmer, Beilen
J.T. Voets, St. Michielsgestel
W. Voskamp, Olst
B.L. van Wetering, IJmuiden
E.W. Zwama, Doezum
Keurmeestersopleiding hoenders etc. (theorie)
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J.L. Albada, Vriezenveenseweg 13, 7681 DR Vroomshoop
0546-677107, ok-veren@kleindierliefhebbers.nl / johan@albada.frl
Docenten:
I.N. Meijering, Koedijk
J.T. Voets, St. Michielsgestel
Examencommissie pluimvee
Voorzitter: W. Voskamp, Rijksstraatweg 58, 8121 EE Olst, 0570-562068
Secretaris: H.L. Timmer, Esweg 78, 9411 AK Beilen
06-53371688, excie.hoenders@kleindierliefhebbers.nl /
hltimmer@home.nl
Leden:
J.L. Albada, Vriezenveenseweg 13, 7681 DR Vroomshoop, 0546-647107
T. Boschma, Snakke 18, 8723BS Koudum, 0514-521998
L.J.J. Frenken, P. Potterstraat 20, 7141 XL Groenlo, 0544-464149
I.N. Meijering, Kanaaldijk 76, 1831GA Koedijk, 072-5615793
F.M. van Oers, Smidserweg 18, 6151 AD Munstergeleen, 046-4519690
A.F.J. Rijs, Ganzert 15, 4031 KC Ingen, 0344-693097
R.A.Th. Siemes, Koninksweg 2, 7064KH Silvolde, 0315-298701
J.J. Steenbakkers, St. Ritastraat 16, B-3920 Lommel, +32-11612495
E.J. Visser, Bûtewei 28, 8408 HC Lippenhuizen, 06-83990248
N.H. van Wijk, IJsselstraat 29, 2405 AB Alphen a/d Rijn, 0172-474040
E.W. Zwama, Eesterweg 46, 9863 TC Doezum, 0594-613137
Gecommitteerden
H.J.V. Beerling, Darg 16, 7766 MB Nieuw Schoonebeek, 0524-542144
H.T.J. de Boer, De Wezeboom 4, 6971 HP Brummen, 0575-563927
P. Boskma, Schwartzenberghlaan 57, 9201 JZ Drachten, 0512-518847
J.A. De Dooij, Beukenlaan 12, 4641 EV Ossendrecht, 0164-672810
H.J. Houpst, Hardenbergerweg 71 B, 7731 HC Ommen, 0529-452416
J. Korsuize, Industriekade 3, 2172 HV Sassenheim, 0252-232209
K.J. Mollema, Meenteweg 39, 9626 BD Schildwolde, 0598-422186
J. Renes, Cristallina 11, 8084 EE ’t Harde, 0525-652340
B.G. Schurink, Horstlaan 68, 7602 AN Almelo, 0546-867088
J. Smelt, Westeinde 352, 7671 CN Vriezenveen, 0546-566368
Konijnen keurmeester vereniging
Voorzitter: P.J.T. Oude Groothuis, Hengelo
Secretaris: R.H. Meijer, Nieuweweg 10 E, 9301 GR Roden
06-45438045, meijerrh@xs4all.nl
Leden:
B. van Dijk, Ingen
Mw. P. Kraaijeveld, Enschede
A.A. Verrijdt, Harderwijk
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Hoender keurmeester vereniging
Voorzitter: W. Voskamp, Olst
Secretaris: K. v.d. Hoek, Hondenbergseweg 1, 8191 KV Wapenveld
038-3759545, k.vd.hoek01@gmail.com
Leden:
H. Ketelaar, Gasselternijveenschemond
B.L. van Wetering, IJmuiden
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PROVINCIALE AFDELINGEN
Kleindier Liefhebbers Groningen
H.S. Gankema, Winschoten, erevoorzitter
H. v.d. Veen, Hoogezand, erevoorzitter
F.A.S. Dekker, Eenrum, erelid
K.J. Mollema, Schildwolde, erelid
B. Reinders, Stadskanaal, erelid
A. Schanssema, Bunde-Wymeer (D), erelid
A. Wijnholds, Termunten, erelid
Voorzitter: P. van Lune, Spijk
Secretaris: L. Luijten, Barlagerveldweg 5, 9541 XR Vlagtwedde
0599-312081, groningen@kleindierliefhebbers.nl / leonluijten5@outlook.com
H.E. Poortinga, Leens
A. Raspe, Winschoten
F. Zuidema, Kloosterburen
Kleindier Liefhebbers Fryslân
A. Bijlsma, Elsloo, erevoorzitter
P. Boskma, Drachten, erelid
U.J. Hoekstra, De Westereen, erelid
G. Meijer, Franeker, erelid
S. Mulder, Kollumerzwaag, erelid
W. de Wal, Terwispel, erelid
H. v.d. Werk, Franeker, erelid
J. Wouda, Gorredijk, erelid
Voorzitter: G. Damstra, Bolsward
Secretaris: Mw. V.W. Bosch, De Biskop 13, 9243 WG Bakkeveen
0516-480684, friesland@kleindierliefhebbers.nl / secretaris.klf@hotmail.com
R. Bosma, Rohel
R. Elverdink, Boornbergum
Kleindier Liefhebbers Drenthe
P.B.M. Langenkamp, Elim, erevoorzitter
H.L. Timmer, Beilen, erevoorzitter
Th.C. Verdegem, Assen, erevoorzitter
J. Wildeboer, Borger, erevoorzitter
R. Jeuring, Emmen, erelid
J. Krijthe, Eelderwolde, erelid
Mw. G.J.C. Nienhuis-van Rijn, Roden, erelid
R. Staats, Emmen, erelid
J. de Vries, Koekange, erelid
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Voorzitter: H.B. Timmer, Nieuw-Buinen
Secretaris: F. Kremer, Zevenhuizerweg 65, 9761 AD Eelde
050-3092661, drenthe@kleindierliefhebbers.nl / freenria@home.nl
H.J.V. Beerling, Nieuw-Schoonebeek
A. Lanting, Aalden
R. Staats, Emmen
Kleindier Liefhebbers Overijssel
F. Blaauwbroek, Losser, erelid
S. Boonstra, Almelo, erelid
Th.J.B. Geerligs, Overdinkel, erelid
J. Smelt, Vriezenveen, erelid
A.P.C. Verboom, Wielen (D), erelid
H.B.M. Volmer, Losser, erelid
W. Voskamp, Olst, erelid
B.J. Weghorst, Borne, erelid
H. Ziel, Raalte, erelid
Voorzitter: D. Boers, Den Ham
Secretaris: Mw. B.T.M. Sanders, Van Galenstraat 4, 7622 XP Borne
074-2664735, overijssel@kleindierliefhebbers.nl / erna.sanders@planet.nl
H.J. Houpst, Ommen
L.D. Wormgoor, Dalfsen
H.G. Zandbergen, Vriezenveen
Kleindier Liefhebbers Gelderland
J. Dommerholt, Winterswijk, erevoorzitter
E.J. Meutstege, Ruurlo, erevoorzitter
G.J. Dreijers, Winterswijk, erelid
W. Groenwold, Barneveld, erelid
B. v.d. Wal, Renkum, erelid
Voorzitter: H.T.J. de Boer, Brummen
Secretaris: J.H.W. Tenbergen, M. de Ruyterstraat 28, 6904 AT Zevenaar
0316-330483, gelderland@kleindierliefhebbers.nl / hans.tenbergen@live.nl
J. Bosch, Epe
P. Bouw, Bennekom
J.A. ter Horst, Bathmen
J.J.M. Janssen, Beuningen
R. Pleijter, Oldebroek
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Kleindier Liefhebbers Utrecht
H.T. Kasperts, Amersfoort, erevoorzitter
G. Ederveen, Utrecht, erelid
Voorzitter: J. Beukers, Zegveld
Secretaris: J.J. v.d. Siepkamp, Violier 9, 3434 HE Nieuwegein
030-6064308, utrecht@kleindierliefhebbers.nl / brunner.jouke@kpnmail.nl
G.J. de Bruin, Maarssen
H.J. Haster, Vinkeveen
Kleindier Liefhebbers Noord-Holland
B. Vingerhoed, Uitgeest, erevoorzitter
J.R.S.M IJpma, Tuitjenhorn, erelid
D.J.R. Ojevaar, Aalsmeer, erelid
R.M. Polderman, Alkmaar, erelid
G.W. Tesselaar, Spanbroek, erelid
Voorzitter: J. Nes, Hoogwoud
Secretaris: Mw. T.P.E. v.d. Aart-Overdevest, Voorzorgstraat 55, 2013 VN Haarlem,
023-5423750, noordholland@kleindierliefhebbers.nl / tanja@vanderaart.nl
J.B.R. Driessen, Huizen
G. de Gooijer, Wormerveer
Mw. L. de Gooijer-Pranger, Wormerveer
Kleindier Liefhebbers Zuid-Holland
L.J.L.E. Beugelsdijk, Rotterdam, erevoorzitter
W.C. Kok, Nieuw-Lekkerland, erevoorzitter
J. Tieks, Sommelsdijk, erevoorzitter
B. Deelen, Schelluinen, erelid
A.W. Glas, Lisserbroek, erelid
H. Kersten, 's-Gravendeel, erelid
J.J. de Ligt, Rockanje, erelid
C.I.M. v.d. Sijs, Alphen a/d Rijn, erelid
M. Struik, Nieuwerkerk a/d IJssel, erelid
M. Verwaal, Schiedam, erelid
C.N. Vroegindeweij, Middelharnis, erelid
Voorzitter: J. Korsuize, Sassenheim
Secretaris: J.N.M. Ham, Wilhelminastraat 52, 2651 DM Berkel en Rodenrijs
010-5118009, zuidholland@kleindierliefhebbers.nl / jan.ham240@gmail.com
H. den Butter, Nieuw-Lekkerland
M.J.E. Huijzers, Rotterdam
M. Overduin, Lekkerkerk
Mw. H.E.A. v.d. Velde, Hendrik-Ido-Ambacht
F. Verkerk, Ter Aar
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Kleindier Liefhebbers Zeeland
J.D. van Doorn, Middelburg, erevoorzitter
Voorzitter: P.H. Wijnacker, Nieuw-Namen
Secretaris: E.M. D'haene, Zandstraat 48, 4551 LH Sas van Gent
06-51752199, zeeland@kleindierliefhebbers.nl / edhaene@zeelandnet.nl
N.J. Gelok, Goes
W.B. Verhelst, Axel
A. de Visser, Biggekerke
Kleindier Liefhebbers Noord-Brabant
J.P. van Rooij, Rosmalen, erevoorzitter
M. van Meerendonk, Fijnaart, erelid
G.L.M. Sep, Roosendaal, erelid
Voorzitter: Mw. E.H.M. van Vugt-van Geloof, Made
Secretaris: Mw. M.W.C. Maas-Sep, Calfven 163, 4641 RJ Ossendrecht
0164-614359, noordbrabant@kleindierliefhebbers.nl / jac.maas@ziggo.nl
H.W.E. Brouwers, Balen (B)
M.H.J. Damen, St. Michielsgestel
C.A.M. de Jongh, Zundert
Kleindier Liefhebbers Limburg
Voorzitter: H.J.P. Okkersen, Schimmert
Secretaris: G.J.M. Schaareman, Gielenhofweg 13, 5987 NA Egchel
077-3074231, limburg@kleindierliefhebbers.nl / gjm.schaareman@hetnet.nl
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ADRESWIJZIGINGEN LEDEN, VERENIGINGEN EN
PA’S.
Belangrijk
Adressen zijn nog al eens onderhevig aan veranderingen, vooral E-mailadressen
door wisselingen van provider etc.
Het is belangrijk dat wij het goede adres hebben van alle leden, verenigingen en
KLN commissies.
Het ringenprogramma DigiRing en keurmeestersprogramma DigiKeur
bijvoorbeeld zijn aan ons ledenbestand gekoppeld en ook Kleindier Magazine
wordt op basis van het adressenbestand verzonden.
Geef adres en e-mailadreswijzigingen of wijzigingen van telefoonnummers zo snel
mogelijk door aan de ledenadministratie (adresgegeven zie elders in dit jaarboek).
De e-mailadressen van het KLN bestuur is aan hun functie verbonden en
veranderd per functie dus niet.
De actuele adresgegevens kunt u vinden op de website van KLN:
(www.kleindierliefhebbers.nl).
Kijk voor:
- Provinciale afdelingen onder Organisatie
- Plaatselijke verenigingen onder Verenigingsinfo
- Speciaalclubs onder Diergroepen
- Standaardcommissies onder Organisatie
- Examencommissies onder Organisatie
- Opleidingen onder Organisatie
- Keurmeestersverenigingen onder Organisatie
- Facilitair Bureau onder Tentoonstellingen
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BIJLAGEN
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BIJLAGE 1: INFORMATIE CIJFERS KLN OVER 2015
Vooraf
Het verlies van € 68.000 in 2015 is mede veroorzaakt door baten en lasten van
andere boekjaren en bijzondere lasten in 2015. Deze zaten tussen de gewone
lasten waardoor zij het totale beeld sterk vertroebelden en nog steeds vragen
opleveren van KLN-leden.
In de jaarrekening 2016 zijn in de vergelijkende cijfers over 2015 de gewone lasten
geschoond voor deze posten. Deze zijn nu onderaan de staat van baten en lasten
opgenomen als lasten en baten andere boekjaren resp. bijzondere baten en lasten.
Hierdoor zijn de cijfers in de jaarrekening over de jaren 2016 en 2015 beter met
elkaar te vergelijken. Aan het einde van dit stuk zijn ook de “genormaliseerde”
cijfers van 2015 en 2014 opgenomen.
Functie van de raming
Bij de discussie binnen KLN op de Raad van Advies is ook gesproken over de
raming. Gebleken is dat de rol van de raming in het financiële proces niet duidelijk
is.
De raming is, volgens het huishoudelijk reglement van KLN (zie hieronder), alleen
vereist voor het vaststellen van de jaarlijkse contributie. Daarmee is ook meteen
verklaard waarom deze niet taakstellend is.
En als er een raming is, is het ook logisch dat je hem als “meetlat” gebruikt.
Huishoudelijk reglement lid 8.3: De hoogte van de jaarlijkse bijdrage al dan niet
met incassokosten in verband met het lidmaatschap voor het eerstvolgende
verenigingsjaar wordt jaarlijks op voorstel van het bestuur door de algemene
ledenvergadering vastgesteld. Ten behoeve van deze vaststelling, dient het bestuur
een raming van baten en lasten aan de algemene ledenvergadering te overleggen
alsmede een overzicht waaruit het aantal leden blijkt.
Waar komt het uiteindelijk op uit?
De cijferopstellingen die hierna volgen, zijn leuk voor de liefhebber maar kort
samengevat is de verklaring van het resultaat op de volgende pagina eigenlijk het
verhaal van 2015.
Ruim € 53.000 van het verlies van 2015 ad € 63.000 wordt verklaard door de PA’s
en bijzondere lasten. Die post baten en lasten andere boekjaren is per saldo niet
groot maar zorgde er wel voor dat de oorspronkelijke cijfers 2015 er vreemd
uitzagen en niet vergelijkbaar waren met de raming en ook niet met het jaar 2014.
U mag het hoofdstuk baten en lasten andere boekjaren overslaan en direct naar
het hoofdstuk “Het effect” gaan. Dat hoofdstuk baten en lasten andere boekjaren
is bedoeld voor degenen die wat meer administratief zijn onderlegd maar het
hoort er wel bij in dit verhaal.
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Resultaat (verlies)

63.367

Mutatie banktegoeden PA's

-12.491

Bijzondere lasten
Bijdrage vogelpest
Europashow Metz (vnl transport etc.)
Juridische kosten

-20.000
-7.826
-13.172
-40.998

Baten en lasten andere jaren
Nagekomen lasten 2014
Spelden en ereprijzen in de voorraad
Presentaties op de bondshow naar 2016
Overlooppost afdelingen
Juridische kosten 2015

-19.168
10.700
-2.951
-2.329
7.016
12.436

Bijdrage NBS in mindering op investering

1.513
-5.219

"Normaal" verlies
Dit bestaat uit
Negatief saldo van de gewone inkomsten en uitgaven
Deelneming Ned. Kleindierenpublicaties B.V.

4.659

-33.118
28.459
-4.659

Last mutatie banktegoeden PA’s
Bij deze post moet niet worden vergeten dat er in het verleden bijna € 100.000
aan banktegoeden van de PA’s aan het eigen vermogen van KLN is toegevoegd.
Het is normaal dat er jaren voorkomen dat het totaal van deze banktegoeden daalt
waardoor er een last ontstaat. Dit was toevallig het geval in 2015.
Bijzondere lasten 2015
In de ramingen voor 2015 waren de Europashow en de eenmalige bijdrage i.v.m.
de vogelgriep begroot als bijzondere last. In de jaarrekening over 2015 zijn deze
posten onder de gewone lasten terecht gekomen.
Het totaal van de bijzondere lasten bedroeg € 41.000 volgens deze specificatie:
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Juridische kosten
Europashow Metz
Eenmalige bijdrage shows i.v.m. vogelgriep

13.172
7.826
20.000
40.998

De kosten van de Europashow bestonden het transport en daaraan verbonden
kosten. Juridische kosten betreffen advocaatkosten inzake Ringnalda en Kamps.
De eenmalige bijdrage shows i.v.m. vogelgriep en de kosten Europashow zijn
middels de raming 2015 expliciet goedgekeurd door de ALV.
Baten en lasten andere boekjaren
Wanneer je de lasten opschoont, waarbij het resultaat niet mag worden gewijzigd,
betekent dat ze op een andere plaats in de staat van baten en lasten moeten
worden opgenomen en wel helemaal onderaan bij de baten en lasten van andere
boekjaren. Dus als er bij het opschonen een bedrag van de gewone lasten wordt
afgetrokken wordt dat bedrag onderaan bij de baten en lasten voorgaande jaren
opgeteld.
Je moet het zo zien: als je bovenin bij de lasten € 10.000 doorstreept moet je die
onderaan als last opnemen (bij de baten en lasten andere boekjaren) zodat het
resultaat gelijk blijft.
Als je die post (baten en lasten andere boekjaren) in de staat van baten en lasten
doorstreept, krijg je onderaan het werkelijk resultaat van dat jaar. In de
jaaropstelling verderop is dat goed te zien.
Er is alleen gekeken naar grotere bedragen omdat die het totaalbeeld ernstig
verstoren. In 2015 zijn er ook wat kleinere correcties aangebracht om 2016 beter
met 2015 te kunnen vergelijken.
In 2014 zijn er door communicatiestoringen een aantal posten niet als te betalen
kosten (onder overlopende passiva) in de balans opgenomen waardoor zij in de
lasten van 2015 zijn terechtgekomen. Het gaat om een totaalbedrag van € 19.000
die in 2014 thuis horen zodat over het jaar 2014 feitelijk een verlies was geleden.
Wanneer KLN dat toen had geweten, had de contributie één jaar eerder aangepast
kunnen worden.
In 2014 zelf worden deze kosten bij de diverse posten opgeteld en als
tegenboeking negatief onder baten en lasten andere boekjaren opgenomen.
Hieronder is goed te zien dat ze via de post baten en lasten andere boekjaren over
het jaar heen worden getild.
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Baten en lasten andere boekjaren
PR kosten 2014
KLN-prijzen 2014
Examenkosten 2014
Bondshows 2014

Spelden en ereprijzen in de voorraad
Presentaties op de bondsshow naar 2016
Overlooppost afdelingen
Juridische kosten 2015

Inhaalafschrijving en correctie bijdrage NBS
Vooruitontvangen omzet ringen voorgaande jaren

2016

2015
7.083
6.047
4.038
2.000
19.168

10.700
-2.951
-2.329
7.016
12.436

-10.700
2.951
2.329
-7.016
-12.436

x
x

12.436

2014
-7.083
-6.047
-4.038
-2.000
-19.168

-1.513

-1513

-1.513

-1.513

5.219

-20.681

De spelden en overige EP zijn oorspronkelijk op de kosten in mindering gebracht
(het grootste deel op KLN-prijzen) en in de balans onder voorraad opgenomen. In
het verleden werd er nimmer prijzen en spelden onder voorraad/vooruitbetaalde
kosten opgenomen maar bij aanschaf volledig als kosten verwerkt. Dit systeem
gaat nu weer toegepast worden. In 2015 wordt die tegenboeking (negatieve
kosten) onder de baten en lasten voorgaande jaren opgenomen en in 2016 wordt
dat bedrag van de voorraad afgehaald en als kosten geboekt.
Presentaties bondshow (in januari 2016) zijn in de jaarrekening 2015 ten onrechte
onder de te betalen kosten opgenomen. Deze kosten horen echter in 2016 thuis.
In 2015 is een te betalen post afdelingen opgenomen van € 2.329 die in 2016 aan
de betreffende afdeling is uitbetaald. Alleen dat opnemen kan niet omdat het een
schuld aan KLN zelf is. Immers de afdelingen maken deel uit van KLN. Deze post
hoort in 2016 thuis.
De juridische kosten, een nota van eind december, waren in 2015 onder
vorderingen opgenomen. Het was geen voorschotnota dus hoort het in de kosten
van 2015 thuis. Dit bedrag van € 7.016 zit nu in de post van € 13.172 in 2015 die
onder bijzondere baten en lasten boekjaar staat.
De opbrengst doorberekening DiDiKeur aan de NBS in 2014 en 2015 had in het
verleden op de in de balans opgenomen investering in mindering gebracht moeten
worden. Dit wordt in 2016 gecorrigeerd.
Op de volgende pagina zijn de aangepaste cijfers 2015 en 2014 te zien met
onderaan de correctie baten en lasten andere jaren zodat het weer op het
oorspronkelijk resultaat komt.
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Het effect
Het effect van al die correcties in 2014, 2015 en 2016 is gewoon dat de posten nu
met elkaar vergelijkbaar zijn en geen appels en peren meer zijn.
Op de volgende pagina is te zien dat in 2015 de overige ereprijzen uitschieten t.o.v.
de raming. Dat komt omdat de aankopen nu in een keer als kosten zijn geboekt.
De 2e uitschieter is bij keurmeesters-aangelegenheden wat voor een groot deel is
veroorzaakt door de opzet van de nieuwe opleiding hoenderkeurmeester.
Wat ook te zien is, is dat het negatieve saldo van de gewone baten en lasten ad
€ -33.118 bijna wegvalt tegen de winst uit de deelneming Ned.
Kleindierpublicaties b.v. ad € 28.459.
Het is echter de bedoeling dat het saldo van de gewone baten en lasten omstreeks
€ 0 is. Door een dalend ledenbestand in de toekomst zal de winst van Ned.
Kleindierpublicaties b.v. ook dalen. Daarnaast moet deze winst voor bijzondere
projecten beschikbaar blijven.
Staat van baten en lasten 2015 na aanpassingen
< zie volgende pagina >
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2015

2014

Afwijking
raming
2015

Diversen

112.000
62.000
7.000
1.000
1.200

109.933
58.714
11.425
1.503
1.776

115.091
64.971
7.528
2.773
1.452

-2.067
-3.286
4.425
503
576

Totaal van de baten

183.200

183.351

191.815

151

5.638
30.200
4.800
17.500
10.000
23.000
9.000
33.000
10.000
7.000
150.138

5.983
32.107
3.713
11.280
13.968
24.627
18.406
32.555
15.722
8.772
167.133

5.638
34.340
3.666
21.753
11.997
24.806
7.714
33.246
13.996
6.602
163.758

345
1.907
-1.087
-6.220
3.968
1.627
9.406
-445
5.722
1.772
16.995

16.000
9.000
12.500
2.000
1.000
40.500

25.814
9.561
12.503
1.334
124
49.336

16.979
13.830
11.017
2.006
989
44.821

9.814
561
3
-666
-876
8.836

-190.638

-216.469

-208.579

-25.831

-7.438

-33.118

-16.764

-25.680

0
-25.000
38.000

-12.491
-40.998
28.459

5.993
-6.468
1.439

-12.491
-15.998
-9.541

5.562

Baten en lasten andere jaren

-58.148
-5.219

-15.800
20.681

-63.710
-5.219

Oorspronkelijk resultaat

-63.367

4.881

-68.929

5.000
-68.367
-63.367

5.000
-119
4.881

Staat van baten en lasten na aanpassingen

2015
Raming

Baten
Contributie
Verkoop ringen
Verkoop boeken en materialen
Rente

Algemene lasten
Afschrijvingen
Algemene organisatiekosten
Raad van Advies en Diertechnische raad
Bijdragen provinciale afdelingen
Bondshows
KLN-prijzen
Overige ereprijzen en onderscheidingen
Inkoop ringen en kosten ringenexploitatie
Inkoop boeken en kosten boekenexploitatie
Omzetbelasting
Specifieke lasten
Keurmeestersaangelegenheden
Standaardaangelegenheden
PR en propaganda
Verenigingsondersteuning etc.
Dierhouderijaangelegenheden

Totaal van de lasten
Saldo van de gewone baten en lasten
Bijzondere posten en resultaat deelneming
Afdelingen
Bijzondere baten en lasten boekjaar
Deelneming Ned. Kleindierenpublicaties B.V.
Saldo na correcties

Resultaatverdeling
Toevoeging bestemmingsreserve Europashow
Naar algemene reserve (restant)
Totaal resultaatverdeling
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Buiten de hierboven genoemde grote correcties zijn er ook kleinere bedragen
binnen de lasten zelf omgeboekt (in 2015 en 2014) om ook in de specificaties, die
in de jaarrekening 2016 worden opgenomen, alle posten goed te kunnen
vergelijken met 2015.
Nieuw is de post resultaatverdeling. Bij verslaggeving van stichtingen en
verenigingen is dit gebruikelijk resp. voorgeschreven. Die € 5.000 reservering is
namelijk geen kosten maar het apart zetten van een stuk van het eigen vermogen
en dat ziet er zo uit:

Eigen vermogen
Bestemmingsreserve Europashow
Algemene reserve

2015

2014

15.000

10.000

469.941

538.308

484.941

548.308

In 2027 staat er dan mogelijk een bedrag van ca € 70.000 maar onderweg naar
2027 kan het bestuur dit bedrag willekeurig verhogen of verlagen. Het betekent
niet dat dit bedrag ook (volledig) wordt uitgegeven, het is bedoeld als eventuele
buffer die dan op de bank van KLN MOET staan.
Tot slot
Met als enige uitzondering de post afschrijving geeft de staat van baten en lasten
nu in enig jaar de inkomende (baten) en uitgaande (lasten) geldstromen ook goed
weer (rekening houdend met overloop naar het begin van het nieuwe jaar).
Bij het vergelijken van de cijfers van enig jaar met de raming moet worden
bedacht dat de posten, die na het saldo van de gewone baten en lasten staan, vaak
niet of slecht te ramen zijn.
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BIJLAGE 2: BATEN, LASTEN EN RAMINGEN AFDELINGEN

Nieuwsbrief verenigingen
Drukkosten en porti nieuwsbrief

Pagina 150

t

1 .7 58
12
0
0
16

2 .02 4
18
37 5
0
0

21 8
3
0
0
0

4.593
78
0
0
9

1 .082
35
0
0
0

2 1 .3 64
3 01
37 5
1 00
1 03

1 .3 1 2

1 .7 1 9

1 .57 9

2 .63 4

4.049

7 29

1 .7 86

2 .41 7

221

4.680

1 .1 1 7

2 2 .2 43

1.312

1.7 19

1.57 9

2.634

4.049

7 29

1.7 86

2.417

221

4.680

1.117

22.243

1 32
0
52 2
73
0
0
0
0
0
7 28

2 92
31 9
45
0
1 50
87
0
0
0
893

668
1 00
661
20
2 00
87
0
1 50
0
1 .886

7 03
7
2 40
90
2 00
87
37
2 55
0
1 .61 9

63 9
3 94
7 54
73
0
0
0
0
0
1 .860

1 20
0
0
0
0
89
0
0
0
2 09

27 1
0
1 96
2 41
50
92
0
1 04
0
954

7 35
1 55
0
2 51
0
88
0
0
0
1 .2 2 9

35
0
0
0
0
87
0
82
0
2 04

61 2
592
443
0
0
87
0
0
2 .461
4.1 95

66
20
450
0
0
87
0
-1
0
62 2

4.2 7 3
1 .587
3 .3 1 1
7 48
600
7 91
37
590
2 .461
1 4.3 99

0
0

0
0

56
56

0
0

0
0

0
0

0
0

3 86
3 86

0
0

0
0

0
0

442
442

Jaarboek 2016 Kleindier Liefhebbers Nederland

To
ta
a

l

7 20
9
0
0
0

rg
Li
m
bu

LASTEN:
Algemene uit gaven
Vergaderingen
Drukwerk, porti en kantoorbenodigdheden
Reiskosten
Representatie, jubilea etc.
Algem ene kostenv ergoedingen
Bankkosten
Verzekering
Ov erig
Ondersteuning en subsidies v erenigingen
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BATEN:
Algemene inkomst en
Bijdrage KLN
Rente
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Subsidie retour v oorgaand jaar
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Overzicht van de baten en lasten 2016 van de afdelingen

PR
Stim ulering(sprijs) PR
Aanschaf stand(m ateriaal)
Stand op beurzen etc
Subsidies/ondersteuning activ iteiten
v erenigingen
Lezingen
Prov inciale contactdag
Ov erig

0
0
0

0
8
0

0
0
0

561
0
0

444
0
1 65

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1 .005
8
1 65

61 8
0
0
1 49
7 67

0
0
0
0
8

0
0
0
0
0

52 4
95
0
0
1 .1 80

1 .07 5
0
0
0
1 .684

0
2 64
52 9
0
7 93

0
0
0
47
47

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2 60
0
0
0
2 60

2 .47 7
3 59
52 9
1 96
4.7 3 9

0
0
0
0
0

0
0
0
61
61

40
1 50
1 30
1 82
502

1 00
0
0
1 00
2 00

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2 08
600
0
27 8
1 .086

0
0
0
0
0

0
0
0
2 03
2 03

1 90
0
0
0
1 90

0
0
0
0
0

53 8
7 50
1 30
82 4
2 .2 42

0
2 00
0
0
0
2 00

0
0
0
0
0
0

0
0
27
1 00
0
1 27

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0

1 35
0
0
0
327
462

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

1 35
2 00
27
1 00
327
7 89

Tot aal uit gaven

1.695

962

2.57 1

2.999

3.544

1.002

2.087

2.07 7

407

4.385

882

22.611

RECAPITULATIE
Baten
Lasten

1 .3 1 2
1 .695

1 .7 1 9
962

1 .57 9
2 .57 1

2 .63 4
2 .999

4.049
3 .544

7 29
1 .002

1 .7 86
2 .087

2 .41 7
2 .07 7

221
407

4.680
4.3 85

1 .1 1 7
882

2 2 .2 43
2 2 .61 1

Ov erschot of tekort

-3 83

7 57

-992

-3 65

505

-2 7 3

-3 01

3 40

-1 86

2 95

235

-3 68

Provinciale prijzen en subsidies:
Jeugdshow
Prov . Bondstentoonstelling
Kam pioenstentoonstelling
Ov erig

Overige act ivit eit en
Tentoonstellingen / organisatie door de PA
Jongedierendag com petitie
Prom otiedag
Inschrijfgeld Noordshow
Ov erig
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Nieuwsbrief verenigingen
Drukkosten en porti nieuwsbrief

G

LASTEN:
Algemene uit gaven
Vergaderingen
Drukwerk, porti en kantoorbenodigdheden
Reiskosten
Representatie, jubilea etc.
Algem ene kostenv ergoedingen
Bankkosten
Verzekering
Niet gespecificeerd
Ov erig
Ondersteuning en subsidies v erenigingen

O

Tot aal inkomst en

D

Specifieke inkomst en
Prom otiedag

Fr
ie

BATEN:
Algemene inkomst en
Bijdrage KLN
Rente
Ov erig

G

ro
ni
n

ge
n

Ramingen 2017 van de afdelingen

PR
Stim ulering(sprijs) PR
0
Stand op beurzen etc
0
Subsidies/ondersteuning activ iteiten v erenigingen
62 5
Intern/extern stand op locaties etc.
0
Lezingen
0
Prov inciale contactdag
0
Ov erig
0
62 5
Provinciale prijzen en subsidies:
Jeugdshow
0
Prov . Bondstentoonstelling
3 00
Kam pioenstentoonstelling
0
Ov erig
0
3 00

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1 80
1 80

37 5
0
1 .000
0
0
0
0
1 .3 7 5

450
175
1 .2 00
0
0
0
0
1 .82 5

0
0
0
0
3 50
400
0
7 50

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1 .000
0
0
0
1 .000

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
450
0
0
0
0
450

82 5
175
3 .2 7 5
1 .000
3 50
400
1 80
6.2 05

0
1 25
0
85
21 0

75
1 25
1 25
45
37 0

1 00
7 50
0
0
850

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2 00
650
0
0
850

0
0
1 50
0
1 50

0
0
0
1 95
1 95

0
0
0
0
0

0
0
0
3 00
3 00

37 5
1 .950
27 5
62 5
3 .2 2 5

0
2 00
0
0
0
0

0
0
1 00
0
0
0

0
0
0
900
0
900

1 .000
0
0
0
0
0

0
0
0
0
3 50
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
3 50

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1 .000
2 00
1 00
900
3 50
1 .2 50

Tot aal uit gaven

1.97 5

1.425

2.7 50

3.667

3.825

1.07 0

2.400

2.800

318

3.27 5

1.465

24.97 0

RECAPITULATIE
Baten
Lasten

1 .2 05
1 .97 5

1 .607
1 .42 5

2 .52 5
2 .7 50

2 .41 5
3 .667

3 .42 5
3 .82 5

7 35
1 .07 0

1 .7 50
2 .400

2 .800
2 .800

21 3
31 8

2 .3 90
3 .2 7 5

1 .2 1 0
1 .465

2 0.2 7 5
2 4.97 0

Ov erschot of tekort

-7 7 0

1 82

-2 2 5

-1 .2 52

-400

-3 3 5

-650

0

-1 05

-885

-2 55

-4.695

Overige act ivit eit en
Jeugddag
Jongedierendag com petitie
Bijdrage cav iadag
Prom otiedag
Inschrijfgeld Noordshow
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BIJLAGE 3: KORTE SAMENVATTING JAARCIJFERS
NKP
Onderstaande cijfers zijn een verkort uittreksel uit de jaarrekening van de
Nederlandse Kleindierenpublicaties B.V. Deze cijfers zijn opgenomen in dit
jaarboek om u in grote lijnen te informeren over de resultaten van de NKP en
maken geen deel uit van de jaarrekening van KLN.
Deze jaarrekening is beoordeeld door Boschland Accountants B.V. te Ede.

€

2016
€

€

2015
€

Balans per 31 december
Vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende
activa
Liquide middelen
Kortlopende schulden

7.492
19.954
198.275
218.229
79.807

Eigen vermogen

11.198
21.317
163.063
184.380
-99.830

138.422

84.550

145.914

95.748

327.444

323.370

Winst- en verliesrekening
Netto omzet
Bedrijfslasten1)
Kosten uitbesteed werk en
andere externe kosten
Afschrijving vaste activa
Overige bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Rentebaten
Vennootschapsbelasting
Netto resultaat
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207.175
3.706
54.370

205.332
4.065
79.561
265.251
62.193
513
12.541

288.958
34.412
1.160
7.114

50.165

28.458
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BIJLAGE 4: FINANCIËEL VERSLAG FACILITAIR
BUREAU
Saldo
Rabobank 36.29.16.500

31-12-2016
11.766,48

31-12-2015
9.217,91
2.548,57

Ontvangen TT leges 2015/2016
Diverse uitgaves:
Bank kosten
Zaalhuur t.b.v. diverse
vergadering/besprekingen
Declaraties kosten FB leden en
gedelegeerden TS 2015/2016
Declaraties kosten FB leden en
gedelegeerden TS 2016/2017
Declaraties div overige kosten
FB jaarvergoedingen
Kosten voorgaand jaar betaald in 2016

7.440,00
-61,65
-1.520,00
-2.753,40
-220,02
-148,87
-30,00
-157,49
2.548,57

Betaalde kosten in 2017 m.b.t. 2016
Bankkosten
FB jaarvergoeding
Decl. FB leden en gedel. TS 2015/2016
Decl. FB leden en gedel. TS 2016/2017

-19,72
-150,00
-573,05
-2.164,45
-2.907,22
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BIJLAGE 5: JAARREKENING KLN OVER 2016
Zie volgende pagina’s.
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),1$1&,((/9(56/$*9$1
.OHLQGLHU/LHIKHEEHUV1HGHUODQG
6WDWXWDLUJHYHVWLJGWH8WUHFKW
DSULO

,1+28'623*$9(

3$*,1$

%(6788569(56/$*
%HVWXXUVYHUVODJ

2

-$$55(.(1,1*
%DODQVSHUGHFHPEHU



6WDDWYDQEDWHQHQODVWHQRYHU



7RHOLFKWLQJRSGHMDDUUHNHQLQJ



7RHOLFKWLQJRSGHEDODQVSHUGHFHPEHU



7RHOLFKWLQJRSGHVWDDWYDQEDWHQHQODVWHQRYHU



9(5./$5,1*9$1'($&&2817$17
%HRRUGHOLQJVYHUNODULQJ

3DJLQDYDQ

%HVWXXUVYHUVODJ
.OHLQGLHU/LHIKHEEHUV1HGHUODQG8WUHFKW
%(6788569(56/$*
Doelstelling en activiteiten
'HYHUHQLJLQJKHHIWDOVGRHOPHWXLWVOXLWLQJYDQHQLJZLQVWRRJPHUNGHLQVWDQGKRXGLQJHQYHUVSUHLGLQJYDQVRRUWHQHQRI
UDVVHQYDQNRQLMQHQFDYLD VNOHLQHNQDDJGLHUHQHQDDQYHUZDQWHSHOVGLHUHQDOVPHGHYDQVRRUWHQHQRIUDVVHQKRHQGHUV
GZHUJKRHQGHUVVLHUHQZDWHUYRJHOVRRUVSURQNHOLMNHGXLYHQHQDDQYHUZDQWHGLHUVRRUWHQLQ1HGHUODQGWH
EHZHUNVWHOOLJHQ
=LMWUDFKWGLWGRHOWHEHUHLNHQGRRURQGHUDQGHUH
KHWVWLPXOHUHQYDQKHWIRNNHQYDQRQGHU./1YDOOHQGHGLHUVRRUWHQHQUDVVHQRSHHQGLHUYULHQGHOLMNHZLM]H
KHWRSHHQGLHUYHUDQWZRRUGHPDQLHULQVWDQGKRXGHQHQYHUEHWHUHQYDQGHVRRUWHQHQUDVVHQDOVPHGHKHWIRNNHQYDQ
QLHXZHVRRUWHQHQUDVVHQRIYDULsWHLWHQGDDUYDQ
KHWELMGUDJHQDDQHHQ]LQYROOHHQZDDUGHYROOHYULMHWLMGVEHVWHGLQJGRRULQIRUPDWLHWHYHUVWUHNNHQRYHUKHWRSHHQ
GLHUYULHQGHOLMNHHQYHUDQWZRRUGHZLM]HKRXGHQYDQGLHUHQ
KHWJHYHQYDQYRRUOLFKWLQJYLDGHODQGHOLMNH35VWDQG35DFWLYLWHLWHQYHU]RUJGGRRUDIGHOLQJHQSODDWVHOLMNH
YHUHQLJLQJHQHQVSHFLDDOFOXEVHQYLDGHEODGHQ.OHLQGLHU0DJD]LQHHQ%RHUHQYHH
KHWRSVWHOOHQHQYHUVSUHLGHQYDQUDVEHVFKULMYLQJHQ VWDQGDDUGV 
KHWRSOHLGHQHQH[DPLQHUHQYDQNHXUPHHVWHUVRPGH]HUDVEHVFKULMYLQJHQJRHGWHNXQQHQWRHSDVVHQELMNHXULQJHQ
9HUGHUHEHODQJULMNHDFWLYLWHLWHQ]LMQKHWYHUNRSHQYDQYDVWHYRHWULQJHQ RRNYRRUEHVFKHUPGHVRRUWHQ HQYHUVWUHNNHQ
YDQHUHSULM]HQWHZLQQHQGRRUOHGHQ'H MHXJG ERQGVVKRZVYDQ./1ZRUGHQYHU]RUJGGRRUYHUHQLJLQJHQYDQ./1
'HYHUHQLJLQJVWDDWLQJHVFKUHYHQELMGH.DPHUYDQ.RRSKDQGHORQGHUQXPPHU'HVWDWXWDLUHYHVWLJLQJVSODDWV
LV8WUHFKW
Samenstelling bestuur
7HQWLMGHYDQKHWRSPDNHQYDQGHMDDUUHNHQLQJEHVWDDWKHWEHVWXXUXLWGHYROJHQGHSHUVRQHQ
*5RVHERRPSHQQLQJPHHVWHU
56QLMGHUVSRUWHIHXLOOHKRXGHU35HQMHXJG
-5HQHVSRUWHIHXLOOHKRXGHUVWDQGDDUGDDQJHOHJHQKHGHQYHUHQLJLQJVRQGHUVWHXQLQJNZDOLWHLWV]RUJHQRQGHUVWHXQLQJ
+7$UWVSRUWHIHXLOOHKRXGHUGLHUKRXGHULMDDQJHOHJHQKHGHQ
$7LHOHPDQSRUWHIHXLOOHKRXGHUNHXUPHHVWHUVDDQJHOHJHQKHGHQ
,QGH$/9YDQMXQLLV**ODVWUDDIJHWUHGHQDOVVHFUHWDULVZDDUQDKLMGHIXQFWLHQRJDGLQWHULPKHHIWYHUYXOGWRW
PDDUW9DQDIPDDUWWUHHGWGHKHHU*-57LHPHVRSDOVVHFUHWDULVDL'HYRRU]LWWHU-6PHOWLVSHUDSULO
DIJHWUHGHQHQRPGLHUHGHQKLHUERYHQQLHWPHHUYHUPHOG
Resultaat en vermogen 2016
1DKHWJURWHYHUOLHVLQLVHUGLWMDDUHHQSRVLWLHIHLQGUHVXOWDDWYDQ¼ ¼YHUOLHV +LHUQDYROJWHHQ
WRHOLFKWLQJRSHQNHOHSRVWHQPHWHHQJURWHUHDIZLMNLQJWHQRS]LFKWHYDQGHUDPLQJ
'LWMDDULVYRRUKHWHHUVWELMGHGLUHFWHODVWHQELM´$ERQQHPHQWHQ.OHLQGLHUHQ0DJD]LQH´HHQEHGUDJRSJHQRPHQYRRUGH
GRRU./1YHUVWUHNWHJUDWLVDERQQHPHQWHQYRRUMHXJGOHGHQ
%LMGHDOJHPHQHODVWHQZDUHQGHELMGUDJHQDDQGHSURYLQFLDOHDIGHOLQJHQRSEDVLVYDQKHWYHUOHGHQWHODDJEHJURRW
7HYHQVEHYDWGH]HSRVWHHQXLWEHWDOLQJYDQ¼GLHYRULJMDDUQRJHYHQZDVDFKWHUJHKRXGHQRPGDWGHEHWUHIIHQGH3$
QRJQLHWRSGH./1WHUEHVFKLNNLQJJHVWHOGHEDQNUHNHQLQJHQZDVRYHUJHJDDQ
'RRUGHYRJHOJULHS]LMQHUPLQGHU./1SULM]HQXLWEHWDDOG(UHSULM]HQHQRQGHUVFKHLGLQJHQ]LMQODDJRPGDWHULQ
YRRUPHHUGDQppQMDDULVDDQJHVFKDIW7RHYDOOLJYROJWGLWGDDUGRRURRNKHWYRJHOJULHSHIIHFW
%LMGHVSHFLILHNHODVWHQVSULQJWGH35HQMHXJGHUXLWGRRUODJHUHNRVWHQYDQGH35FRPPLVVLH'LWGRRUHHQUHsOHUH
YHUGHOLQJYDQGHNRVWHQWXVVHQ./1HQ1HGHUODQGVH.OHLQGLHUHQSXEOLFDWLHV%9HQRRNRPGDWGHWRWDOHNRVWHQYDQGH
35FRPPLVVLHODJHUZDUHQ([DPHQNRVWHQYHUHQ]LMQODDJRPGDWKHWSUDNWLVFKH[DPHQQLHWLVGRRUJHJDDQYDQZHJHGH
YRJHOJULHS'HXLWVODJLVDOVQRRGRSORVVLQJYDVWJHVWHOGDDQGHKDQGYDQGHXLWVODJYDQKHWWKHRUHWLVFKH[DPHQ

3DJLQDYDQ

%HVWXXUVYHUVODJ
.OHLQGLHU/LHIKHEEHUV1HGHUODQG8WUHFKW
%(6788569(56/$*

%LMGHELM]RQGHUHSRVWHQHWF]LMQGHEDWHQHQODVWHQYDQDQGHUHERHNMDUHQJHFRPSHQVHHUGGRRUHHQKRJHUUHVXOWDDWYDQ
1HGHUODQGVH.OHLQGLHUHQSXEOLFDWLHV%9
%LMGHUHVXOWDDWEHVWHPPLQJZRUGWZHHU¼WRHJHYRHJGDDQGHEHVWHPPLQJVUHVHUYH(XURSDVKRZHQKHWUHVWDQWDDQGH
RYHULJHUHVHUYHV
Vergelijkende cijfers 2015
+HWYHUOLHVYDQ¼LQLVPHGHYHURRU]DDNWGRRUEDWHQHQODVWHQDQGHUHERHNMDUHQHQELM]RQGHUHODVWHQLQ
'H]H]DWHQWXVVHQGHJHZRQHODVWHQZDDUGRRU]LMKHWWRWDOHEHHOGVWHUNYHUWURHEHOGHQHQWDOYDQYUDJHQRSOHYHUGHQYDQ
./1OHGHQ
,QGH]HMDDUUHNHQLQJ]LMQLQGHYHUJHOLMNHQGHFLMIHUVRYHUGHJHZRQHODVWHQJHVFKRRQGYRRUGH]HSRVWHQ'H]H
]LMQQXRQGHUDDQLQGHVWDDWYDQEDWHQHQODVWHQRSJHQRPHQDOVEDWHQHQODVWHQDQGHUHERHNMDUHQUHVSELM]RQGHUHEDWHQHQ
ODVWHQ
2RNLQ]LMQGHODVWHQHQEDWHQGLHLQYRRUJDDQGHMDUHQWKXLVKRUHQRQGHUDDQDOV³%DWHQHQODVWHQDQGHUHERHNMDUHQ´
RSJHQRPHQ
+LHUGRRU]LMQGHFLMIHUVLQGHMDDUUHNHQLQJRYHUGHMDUHQHQEHWHUPHWHONDDUWHYHUJHOLMNHQHQLVHUQX
JRHG]LFKWRSGH RQWZLNNHOLQJ YDQKHWVDOGRYDQGHJHZRQHEDWHQHQODVWHQZDDUKHWLQGHMDDUUHNHQLQJRYHU
KHODDVDDQPDQNHHUGH
Tot slot
(UZRUGWLQHHQDDQYDQJJHPDDNWPHWGHXLWYRHULQJYDQSXQWHQXLWKHWYHUQLHXZLQJVYHUVODJ³./1RSZHJQDDU
´'HNRVWHQGLHKLHUDDQ]LMQYHUERQGHQ]XOOHQZLMRSQHPHQRQGHUELM]RQGHUHEDWHQHQODVWHQ'LWUDSSRUWULFKW]LFK
PHWQDPHRSZDWZLOOHQZH]LMQDOV./1ZDW]LMQGHNHUQWDNHQYDQ./1HQZDW]LMQGHNHXUPHUNHQYDQGHRUJDQLVDWLH
HQKHHIWPHGHDDQSDVVLQJHQLQGHRUJDQLVDWLHDOVFRQVHTXHQWLH

+HWEHVWXXUDSULO

3DJLQDYDQ

-DDUUHNHQLQJ
.OHLQGLHU/LHIKHEEHUV1HGHUODQG8WUHFKW
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3DJLQDYDQ

-DDUUHNHQLQJ
.OHLQGLHU/LHIKHEEHUV1HGHUODQG8WUHFKW
67$$79$1%$7(1(1/$67(129(5
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¼
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3DJLQDYDQ

-DDUUHNHQLQJ
.OHLQGLHU/LHIKHEEHUV1HGHUODQG8WUHFKW
72(/,&+7,1*23'(-$$55(.(1,1*
$/*(0((1
'HMDDUUHNHQLQJLVRSJHVWHOGLQRYHUHHQVWHPPLQJPHWLQ1HGHUODQGDOJHPHHQDDQYDDUGHJURQGVODJHQYRRUILQDQFLsOH
YHUVODJJHYLQJPHGHRSEDVLVYDQGH5LFKWOLMQYRRUNOHLQHRUJDQLVDWLHV]RQGHUZLQVWVWUHYHQ 5LFKWOLMQHQYRRUGH
MDDUYHUVODJJHYLQJYRRUNOHLQHUHFKWVSHUVRQHQDIGHOLQJ& 7HQ]LMELMKHWEHWUHIIHQGHEDODQVKRRIGDQGHUVLVYHUPHOG]LMQ
GHDFWLYDHQSDVVLYDRSJHQRPHQWHJHQQRPLQDOHZDDUGH$OOHYHUPHOGHEHGUDJHQOXLGHQLQ(XUR V
2UJDQLVDWLH
.OHLQGLHU/LHIKHEEHUV1HGHUODQGVWDWXWDLUJHYHVWLJGWH8WUHFKWLVLQJHVFKUHYHQELMGH.DPHUYDQ.RRSKDQGHORQGHU
GRVVLHUQXPPHU
Doel
'HYHUHQLJLQJKHHIWDOVGRHOPHWXLWVOXLWLQJYDQHQLJZLQVWRRJPHUNGHLQVWDQGKRXGLQJHQYHUVSUHLGLQJYDQVRRUWHQHQRI
UDVVHQYDQNRQLMQHQFDYLD VNOHLQHNQDDJGLHUHQHQDDQYHUZDQWHSHOVGLHUHQDOVPHGHYDQVRRUWHQHQRIUDVVHQKRHQGHUV
GZHUJKRHQGHUVVLHUHQZDWHUYRJHOVRRUVSURQNHOLMNHGXLYHQHQDDQYHUZDQWHGLHUVRRUWHQLQ1HGHUODQGWH
EHZHUNVWHOOLJHQ
Vergelijkende cijfers voorgaand boekjaar
'HUXEULFHULQJYDQGHFLMIHUVYDQYRULJMDDULVDDQJHSDVWRPYHUJHOLMNLQJYDQGHFLMIHUVPHWGLHYDQPRJHOLMN
WHPDNHQ1DDVWGDWHHQDDQWDOSRVWHQ]RZHOLQDOVLQ]LMQRSJHQRPHQRQGHU %DWHQHQODVWHQDQGHUHMDUHQ 
]LMQHULQRRNSRVWHQRQGHUDQGHUHUXEULHNHQRSJHQRPHQ
Raming 2016
'HLQGH]HMDDUUHNHQLQJRSJHQRPHQUDPLQJLVRQWOHHQGDDQGHVWXNNHQYRRUGHH[WUD$/9RSMXOLZDDULQ
HHQKHU]LHQHUDPLQJLVRSJHQRPHQ
Stelselwijziging
$DQVFKDIILQJHQYDQHUHSULM]HQHQRQGHUVFKHLGLQJHQZRUGHQPHWLQJDQJYDQKHWGLUHFWWHQODVWHYDQGHVWDDWYDQ
EDWHQHQODVWHQJHEUDFKWHQHYHQWXHOHRYHUVFKRWWHQZRUGHQQLHWLQGHEDODQVRQGHURYHUORSHQGHDFWLYDDOVYRRUXLWEHWDDOG
RSJHQRPHQ
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het jaar 2016
9RRUGHYHUZHUNLQJYDQKHWVDOGRRYHUKHWMDDUZRUGWYHUZH]HQQDDUGHVWDDWYDQEDWHQHQODVWHQ
*521'6/$*(19225'(%$/$16:$$5'(5,1*
Immateriële vaste activa
'HLPPDWHULsOHYDVWHDFWLYDZRUGHQJHZDDUGHHUGWHJHQDDQVFKDIILQJVSULM]HQRIELMHLJHQRQWZLNNHOLQJRSEDVLVYDQGH
RQWZLNNHOLQJVNRVWHQ'H]HNRVWHQZRUGHQYHUPLQGHUGPHWGDDURYHUEHUHNHQGHOLQHDLUHDIVFKULMYLQJHQGLHRSGH
YHUZDFKWHHFRQRPLVFKHOHYHQVGXXUZRUGHQJHEDVHHUG+LHUELMZRUGWXLWJHJDDQYDQHHQHFRQRPLVFKHOHYHQVGXXUYDQ
MDDU
Materiële vaste activa
'HPDWHULsOHYDVWHDFWLYDZRUGHQJHZDDUGHHUGWHJHQDDQVFKDIILQJVSULM]HQYHUPLQGHUGPHWGDDURYHUEHUHNHQGHOLQHDLUH
DIVFKULMYLQJHQGLHRSGHYHUZDFKWHHFRQRPLVFKHOHYHQVGXXUZRUGHQJHEDVHHUG+LHUELMZRUGWXLWJHJDDQYDQHHQ
HFRQRPLVFKHOHYHQVGXXUYDQMDDU
Financiële vaste activa
'HHOQHPLQJHQZDDURSLQYORHGYDQEHWHNHQLVRSKHW]DNHOLMNHHQILQDQFLsOHEHOHLGNDQZRUGHQXLWJHRHIHQGZRUGHQ
JHZDDUGHHUGWHJHQKHWDDQGHHOLQGHQHWWRYHUPRJHQVZDDUGHEHSDDOGYROJHQVGHJURQGVODJHQ]RDOVYHUPHOGLQGH
MDDUUHNHQLQJ
'HRYHULJHILQDQFLsOHYDVWHDFWLYDZRUGHQJHZDDUGHHUGWHJHQQRPLQDOHZDDUGHYHUPLQGHUGPHWHHQYRRU]LHQLQJYRRU
RQLQEDDUKHLG

%HRRUGHOLQJVYHUNODULQJDIJHJHYHQ

3DJLQDYDQ

-DDUUHNHQLQJ
.OHLQGLHU/LHIKHEEHUV1HGHUODQG8WUHFKW
72(/,&+7,1*23'(-$$55(.(1,1*
Voorraden
'HYRRUUDGHQ]LMQJHZDDUGHHUGWHJHQKLVWRULVFKHNRVWSULMVRIODJHUHPDUNWZDDUGH9RRUHHQHYHQWXHOHLQFRXUDQWKHLGYDQ
YRRUUDGHQZRUGWHHQYRRU]LHQLQJJHWURIIHQ:DQQHHUELMHHQQLHXZHXLWJDYHEOLMNWGDWGHNRVWSULMVKRJHULVGDQGH
YHUNRRSSULMVZRUGWKHWYHUVFKLOWXVVHQGHYHUNRRSSULMVYHUPLQGHUGPHWHHQQRUPDOHZLQVWPDUJHHQGHNRVWSULMVLQHHQV
WHQODVWHYDQKHWUHVXOWDDWJHEUDFKW
Vorderingen
'HNRUWORSHQGHYRUGHULQJHQEHWUHIIHQGHYRUGHULQJHQPHWHHQORRSWLMGNRUWHUGDQppQMDDU'H]HZRUGHQELMHHUVWH
YHUZHUNLQJRSJHQRPHQWHJHQGHUHsOHZDDUGHHQYHUYROJHQVJHZDDUGHHUGWHJHQGHJHDPRUWLVHHUGHNRVWSULMV'HUHsOH
ZDDUGHHQJHDPRUWLVHHUGHNRVWSULMV]LMQJHOLMNDDQGHQRPLQDOHZDDUGH1RRG]DNHOLMNJHDFKWHYRRU]LHQLQJHQYRRUKHW
ULVLFRYDQRQLQEDDUKHLGZRUGHQLQPLQGHULQJJHEUDFKW'H]HYRRU]LHQLQJHQZRUGHQEHSDDOGRSEDVLVYDQLQGLYLGXHOH
EHRRUGHOLQJYDQGHYRUGHULQJHQ
Liquide middelen
'HOLTXLGHPLGGHOHQZRUGHQJHZDDUGHHUGWHJHQQRPLQDOHZDDUGHHQVWDDQYRRU]RYHUQLHWDQGHUVYHUPHOGWHUYULMH
EHVFKLNNLQJYDQGHYHUHQLJLQJ+HWEHWUHIIHQGHGLUHFWRSHLVEDUHYRUGHULQJHQRSNUHGLHWLQVWHOOLQJHQHQNDVPLGGHOHQ
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
+HWYULMEHVWHHGEDDUYHUPRJHQLVGDWJHGHHOWHYDQKHWHLJHQYHUPRJHQZDDURYHUGHGDDUWRHEHYRHJGHRUJDQHQ]RQGHU
EHOHPPHULQJGRRUZHWWHOLMNHRIVWDWXWDLUHEHSDOLQJHQNXQQHQEHVFKLNNHQYRRUKHWGRHOZDDUYRRUGHVWLFKWLQJLVRSJHULFKW
Kortlopende schulden
'HNRUWORSHQGHVFKXOGHQEHWUHIIHQGHVFKXOGHQPHWHHQORRSWLMGNRUWHUGDQppQMDDU'H]HZRUGHQELMHHUVWHYHUZHUNLQJ
RSJHQRPHQWHJHQUHsOHZDDUGHHQYHUYROJHQVJHZDDUGHHUGWHJHQGHJHDPRUWLVHHUGHNRVWSULMV
*521'6/$*(19225'(5(68/7$$7%(3$/,1*
Algemeen
$OVUHVXOWDDWLVEHSDDOGKHWYHUVFKLOWXVVHQGHLQNRPVWHQXLWFRQWULEXWLHVHWFHQGHODVWHQRYHUKHWMDDUZDDURS]LM
EHWUHNNLQJKHEEHQWHQ]LMDQGHUVLVYHUPHOG9HUOLH]HQZHONHKXQRRUVSURQJYLQGHQLQKHWERHNMDDU]LMQLQDDQPHUNLQJ
JHQRPHQ]RGUDGH]HYRRU]LHQEDDU]LMQ
Omzetbelasting
$OOHEHGUDJHQ]LMQLQFOXVLHIRP]HWEHODVWLQJ'HRYHUGHEHODVWHLQNRPVWHQYHUVFKXOGLJGHRP]HWEHODVWLQJZRUGW
YHUPLQGHUGPHWGHDIWUHNEDUHRSGHNRVWHQYRRUUDDGHQLQYHVWHULQJHQEHWDDOGHRP]HWEHODVWLQJ
'LWZRUGWDOVDI]RQGHUOLMNHODVWRQGHUGHDOJHPHQHXLWJDYHQRSJHQRPHQ
Baten
2QGHUEDWHQZRUGWYHUVWDDQGHLQKHWYHUVODJMDDUDDQOHGHQHQGHUGHQLQUHNHQLQJJHEUDFKWHEHGUDJHQDOVPHGHKHWVDOGR
YDQGHUHQWHEDWHQHQODVWHQ
Lasten
'HODVWHQZRUGHQEHSDDOGPHWLQDFKWQHPLQJYDQGHKLHUYRRUUHHGVYHUPHOGHJURQGVODJHQYDQZDDUGHULQJHQWRHJHUHNHQG
DDQKHWYHUVODJMDDUZDDURS]LMEHWUHNNLQJKHEEHQ
Ereprijzen en onderscheidingen
$DQVFKDIILQJHQZRUGHQGLUHFWWHQODVWHYDQGHVWDDWYDQEDWHQHQODVWHQJHEUDFKWHQHYHQWXHOHRYHUVFKRWWHQZRUGHQQLHW
RQGHURYHUORSHQGHDFWLYDDOVYRRUXLWEHWDDOGRSJHQRPHQ
Afschrijvingen
'HDIVFKULMYLQJHQRSGHLPPDWHULsOHYDVWHDFWLYDZRUGHQEHUHNHQGGRRUPLGGHOYDQYDVWHSHUFHQWDJHVYDQGH
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%RHNZDDUGHSHUMDQXDUL
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$DQGHHOLQKHWUHVXOWDDW
2YHULJHPXWDWLHV

+HWDDQGHOHQNDSLWDDOYDQ1HGHUODQGVH.OHLQGLHUSXEOLFDWLHV%9EHVWDDWXLWJHZRQHDDQGHOHQHQ
SULRULWHLWVDDQGHOHQ'HJHZRQHDDQGHOHQVWDDQJHUHJLVWUHHUGRSQDDPYDQ6WLFKWLQJ.OHLQGLHUHQEHODQJHQ
HQGHSULRULWHLWVDDQGHOHQHYHQHHQVRSQDDPYDQGH.OHLQGLHU/LHIKHEEHUV1HGHUODQG
6WLFKWLQJ.OHLQGLHEHODQJHQKHHIWFHUWLILFDWHQYDQDDQGHOHQXLWJHJHYHQZDDUYDQ./1KRXGHULV
./1EH]LWDOOHFHUWLILFDWHQHQSULRULWHLWVDDQGHOHQ
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6WDQGDDUGV
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:DDUERUJVRP377
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9RUGHULQJ.DPSV
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2YHULJ
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ELMGHSURYLQFLDOHDIGHOLQJHQ GLHWHUEHVFKLNNLQJYDQGHDIGHOLQJHQVWDDQ+HW./1EHVWXXU
NDQZHOVWXUHQGHQFRUULJHUHQGQDDUGHDIGHOLQJHQKDQGHOHQ
1DDVWGHEDQNUHNHQLQJHQYRRU./1HQKDDUDIGHOLQJHQLVHUQRJHHQ./1EDQNUHNHQLQJYRRU
GHJH]DPHQOLMNHFRPPLVVLHPHWGH1%6KHW)DFLOLWDLU%XUHDX./11%6GLHQLHWLQ
ERYHQVWDDQGHRSVWHOOLQJLVYHUZHUNW
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Vrij besteedbaar vermogen
%HVWHPPLQJVUHVHUYH(XURSDVKRZ
$OJHPHQHUHVHUYH
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$FFRXQWDQW
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%DQNNRVWHQ
,QNRRSHUHSULM]HQ
$IGHOLQJHQ
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([DPHQNRVWHQ
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2YHULJ
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9HUNRRSULQJHQ
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6WDQGDDUGVHWF
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9HUNRRSWHQWRRQVWHOOLQJVGUXNZHUN
9HU]HQGNRVWHQ

5HQWH
5HQWHVSDDUUHNHQLQJHQ

'LYHUVHQ
2YHULJHLQNRPVWHQ
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./1RSZHJQDDUYHUJDGHUNRVWHQ
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$FFRXQWDQW
%HQRGLJGKHGHQHQFRPSXWHUNRVWHQ
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3RUWL
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$ERQQHPHQWHQ
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%LMGH2SOHLGLQJHQKRHQGHUVHWFLQ]LMQGHNRVWHQYDQGHQLHXZHRS]HWYDQGHRSOHLGLQJLQEHJUHSHQ
'RRUKHWQLHWGRRUJDDQYDQGHSUDNWLVFKHH[DPHQVYHUHQ]LMQGHNRVWHQRYHUFD ¼WRW¼ODJHU
6WDQGDDUGDDQJHOHJHQKHGHQ
6WDQGDDUGFRPPLVVLHKRHQGHUVHWF
6WDQGDDUGFRPPLVVLHVLHUYRJHOVHWF
6WDQGDDUGFRPPLVVLHNRQLMQHQ
6WDQGDDUGFRPPLVVLHFDYLD VHQNOHLQHNQDJHUV
(QWHQWHHWF
2YHULJHNRVWHQ

35HQMHXJG
35FRPPLVVLH
35PDWHULDDO
+RN3OXLPYHHPXVHXP
5DVJHERQGHQHXURSDVKRZ1HGHUODQGVHUDVVHQ
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6XEVLGLHV
2YHULJHNRVWHQ
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9HUHQLJLQJVRQGHUVWHXQLQJNZDOLWHLWV]RUJHQRQGHUVWHXQLQJVKRZV >@
&RPPLVVLHYHUHQLJLQJVRQGHUVWHXQLQJ
&XUXVEHJLQQHUV
$OJHPHQHUHLVYHUEOLMIHQYHUJDGHUNRVWHQ
2YHULJHNRVWHQ

'LHUKRXGHULMDDQJHOHJHQKHGHQ
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=XLG+ROODQGPXWDWLHVEDQNHQ
=HHODQGPXWDWLHVEDQNHQHQNDV
1RRUG%UDEDQWPXWDWLHVEDQNHQHQNDV
/LPEXUJPXWDWLHVEDQNHQ
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1RRUG%UDEDQWZDVLQHHQKRRJWHNRUWGRRUGDW./1GHELMGUDJH
DG¼LQKHHIWXLWEHWDDOG
(HQQHJDWLHIEHGUDJLVHHQEDWHHHQSRVLWLHIEHGUDJLVHHQODVWYRRU./1
%LM]RQGHUHEDWHQHQODVWHQERHNMDDU
-XULGLVFKHNRVWHQ
(XURSDVKRZWUDQVSRUWHWF
(XURSHHVNHXUPHHVWHUVFRQJUHV
(HQPDOLJHELMGUDJHVKRZVLYPYRJHOJULHS
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*5RVHERRPSHQQLQJPHHVWHU
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ĞŽŽƌĚĞůŝŶŐƐǀĞƌŬůĂƌŝŶŐďŝũĨŝŶĂŶĐŝĞĞůǀĞƌƐůĂŐϮϬϭϲ



tŝũŚĞďďĞŶŚĞƚŝŶĚŝƚƌĂƉƉŽƌƚ ŽƉŐĞŶŽŵĞŶĨŝŶĂŶĐŝĞĞůǀĞƌƐůĂŐϮϬϭϲǀĂŶ<ůĞŝŶĚŝĞƌůŝĞĨŚĞďďĞƌƐ
EĞĚĞƌůĂŶĚďĞŽŽƌĚĞĞůĚ͘ŝƚĨŝŶĂŶĐŝĞĞůǀĞƌƐůĂŐďĞƐƚĂĂƚƵŝƚĚĞďĂůĂŶƐƉĞƌϯϭĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϲĞŶĚĞƐƚĂĂƚǀĂŶďĂƚĞŶ
ĞŶůĂƐƚĞŶŽǀĞƌϮϬϭϲŵĞƚĚĞƚŽĞůŝĐŚƚŝŶŐ͕ǁĂĂƌŝŶǌŝũŶŽƉŐĞŶŽŵĞŶĞĞŶŽǀĞƌǌŝĐŚƚǀĂŶĚĞŐĞŚĂŶƚĞĞƌĚĞŐƌŽŶĚƐůĂŐĞŶ
ǀŽŽƌĨŝŶĂŶĐŝģůĞǀĞƌƐůĂŐŐĞǀŝŶŐĞŶĂŶĚĞƌĞƚŽĞůŝĐŚƚŝŶŐĞŶ͘
sĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚǀĂŶŚĞƚďĞƐƚƵƵƌ
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ŐĞƚƌŽƵǁĚŝĞŶƚǁĞĞƌƚĞŐĞǀĞŶĞŶǀŽŽƌŚĞƚŽƉƐƚĞůůĞŶǀĂŶŚĞƚũĂĂƌǀĞƌƐůĂŐ͘,ĞƚďĞƐƚƵƵƌŝƐƚĞǀĞŶƐǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬ
ǀŽŽƌĞĞŶǌŽĚĂŶŝŐĞŝŶƚĞƌŶĞďĞŚĞĞƌƐŝŶŐĂůƐŚĞƚǌŝũŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬĂĐŚƚŽŵŚĞƚŽƉŵĂŬĞŶǀĂŶŚĞƚĨŝŶĂŶĐŝĞĞůǀĞƌƐůĂŐ
ŵŽŐĞůŝũŬƚĞŵĂŬĞŶǌŽŶĚĞƌĂĨǁŝũŬŝŶŐĞŶǀĂŶŵĂƚĞƌŝĞĞůďĞůĂŶŐĂůƐŐĞǀŽůŐǀĂŶĨƌĂƵĚĞŽĨĨŽƵƚĞŶ͘
sĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚǀĂŶĚĞĂĐĐŽƵŶƚĂŶƚ
KŶǌĞǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚŝƐŚĞƚŐĞǀĞŶǀĂŶĞĞŶĐŽŶĐůƵƐŝĞŽǀĞƌŚĞƚĨŝŶĂŶĐŝĞĞůǀĞƌƐůĂŐŽƉďĂƐŝƐǀĂŶŽŶǌĞ
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ƐŚƵŝƐĐĐŽƵŶƚĂŶƚƐĞŶĞůĂƐƚŝŶŐĂĚǀŝƐĞƵƌƐ͘s͘ßůŐĞŵĞŶĞǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶͬ,ĂŶĚĞůƐƌĞŐŝƐƚĞƌ<͘ǀ͘<͘ŶƐĐŚĞĚĞŶƌ͘ϬϲϬϴϮϭϮϯß>ŝĚǀĂŶŚĞƚ



ŽŶĐůƵƐŝĞ
KƉŐƌŽŶĚǀĂŶŽŶǌĞďĞŽŽƌĚĞůŝŶŐŝƐŽŶƐŶŝĞƚƐŐĞďůĞŬĞŶŽƉďĂƐŝƐǁĂĂƌǀĂŶǁŝũǌŽƵĚĞŶŵŽĞƚĞŶĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĚĂƚŚĞƚ
ĨŝŶĂŶĐŝĞĞůǀĞƌƐůĂŐŐĞĞŶŐĞƚƌŽƵǁďĞĞůĚŐĞĞĨƚǀĂŶĚĞŐƌŽŽƚƚĞĞŶĚĞƐĂŵĞŶƐƚĞůůŝŶŐǀĂŶŚĞƚǀĞƌŵŽŐĞŶǀĂŶ
<ůĞŝŶĚŝĞƌůŝĞĨŚĞďďĞƌƐEĞĚĞƌůĂŶĚƉĞƌϯϭĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϲĞŶǀĂŶŚĞƚƌĞƐƵůƚĂĂƚŽǀĞƌϮϬϭϲ͘
ůŵĞůŽ͕ϮϰĂƉƌŝůϮϬϭϲ

DĞƚǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬĞŐƌŽĞƚ͕
ƐŚƵŝƐ͕
ĐĐŽƵŶƚĂŶƚƐĞŶĞůĂƐƚŝŶŐĂĚǀŝƐĞƵƌƐ
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