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Voorwoord 
 
Namens het bestuur van KLN bied ik u hierbij het Jaarboek over 2017 aan.  
Het visiedocument; ´KLN op weg naar 2019´ zie ik als een goede aanzet om te 
komen tot een KLN, die meer inspeelt op de ontwikkelingen in de samenleving. 
Het komende jaar dienen een aantal zaken verder uitgewerkt te worden. Prioriteit 
heeft de bedrijfsvoering, informatietechnologie en de bestuurlijke vernieuwing. 
 
Helaas ook dit jaar weer ´de vogelgriep´, voor vele fokkers van hoenders en sier- 
en watervogels een behoorlijke domper op het zo goed begonnen 
tentoonstellingsseizoen.  
 
Een aantal bestuursleden heeft besloten om te stoppen met hun bestuurlijke taak. 
Via deze weg wil ik de vertrekkende bestuursleden danken voor het vele werk wat 
zij verricht hebben voor KLN. 
Gelukkig hebben zich ook nieuwe kandidaten gemeld voor de vrijkomende 
bestuursfuncties zodat wij het komende jaar met een bijna volledig hoofdbestuur 
aan de slag kunnen. Alleen de portefeuille standaardaangelegenheden is nog 
vacant. 
 
Tot zaterdag 16 juni 2018 op onze Algemene Ledenvergadering te Putten. 
 
Namens het bestuur van KLN, 
Jan-Dirk Nijkamp, voorzitter a.i. 
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AGENDA 
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AGENDA VOOR DE 10E ALGEMENE 
LEDENVERGADERING OP ZATERDAG 16 JUNI 2018 

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 2017 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 2019 
 
1) Zie bijlagen. Gelieve eventuele vragen over de jaarrekening uiterlijk 
1 week voor de vergadering  schriftelijk in te dienen bij de 
penningmeester. 
 
2) Zie voorstellen etc. op pagina 77 en verder. 
Leden van KLN kunnen zich tot uiterlijk maandag 11 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 o.a. 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 
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NOTULEN EN 
VERSLAGEN 
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NOTULEN VAN DE 9E ALGEMENE 
LEDENVERGADERING OP 17 JUNI 2017 

Opening 
Jasper Smelt is dagvoorzitter. Jasper heet iedereen van harte welkom en speciaal 
de ereleden en leden van verdiensten, Klaas Snijder NBvV, Thom Laming NBS, 
Han van Doorn NBS, Stichting Kleindierbelangen, redactie Kleindier Magazine, 
NKP, bondsshows Noordshow en Championshow, Facilitair Bureau KLN-NBS, 
leden van KLN speciaalclubs, kascontrolecommissie en leden van KLN. 
Het is fijn iedereen in goede gezondheid hier te ontmoeten. 
Jasper geeft aan dat hij het voorzitterschap per 30 april 2017 heeft neergelegd. 
Redenen om het voorzitterschap neer te leggen zijn de drukte van de baan, de 
gestarte opleiding en zijn echtgenote die begeleiding nodig heeft in verband met 
haar blessure. 
 
Ontvallen: Tinus Blokzijl, Jan Deuzeman, Arend Dijkstra, Piet van Vroege, 
Evert Rook, Alex Verhelst. Na voorlezen van een gedicht van Hans Puttenstein 
worden alle overleden leden herdacht met moment van stilte. 
 
Piet Bouw heeft de ledencijfers bijgehouden. Nieuwe KLN leden 193 in 2016. 
Nieuwe aanmeldingen KLN per 2017 225 leden. Het jaar is nog niet voorbij. KLN 
heeft op dit moment 6.495 leden. 
Zaak de heer Ringnalda heeft bezwaar bij de rechter aangetekend tegen de 
opzegging van het lidmaatschap door KLN en gezien het feit dat de procedure nog 
loopt, kunnen we dit op deze vergadering geen mededelingen  doen. 
Zaak de heer Kamps is onder de rechter. De procedure is ook uitgesteld. Zodra er 
meer info is dan zullen we dit mededelen aan de leden van KLN. 
 
In mei heeft het bestuur overleg gehad met de standaardcommissie en de NCC 
over de Skinny cavia. Het bestuur heeft de voorlopige erkenning toegezegd, maar 
wel met enkele voorwaarden. Voorwaarden voor welzijn en komende drie jaren 
moet dit gevolgd worden. Er wordt een toelichting geschreven voor het houden en 
tentoonstellen van het ras de skinny cavia. 
 
2016 was een  roerig jaar : konijnen rvhd type 2, hoenders AI, de jeugdbondshow 
in Laren is wel doorgegaan. Geweldige prestatie was wel dat de beide bondshows 
voor duiven en haren door zijn gegaan. 
Zelfs recent op 25 maart 2017 is bij wilde watervogels rond Utrecht AI en wel 
H5N8 geconstateerd. 
Toch hebben onze leden dit jaar ongeveer 165.000 ringen besteld ten opzichte van 
vorig jaar 180.000 stuks. 
Op 30 mei 2017 is in Houten ook weer vogelgriep AI uitgebroken. Op 16 juni 2017 
waren in België drie gevallen van H5N8. België heeft een vervoers-  en 
tentoonstellingsverbod ingesteld. Dit betekent dat er nog een hoge infectie-  en 
verspreidingsrisico is van het AI virus. Blijf alert en zorg dat we het niet inslepen 
in onze stallen.  
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Vanwege de rvhd2 druk bij konijnen blijft de entverplichting ingesteld voor het 
komende seizoen. Op dit moment zijn weer enkele leden met konijnen waar rvhd 
is uitgebroken. Desondanks zijn er toch 31.497 konijnen getatoeëerd, aangemeld 
door 51 verenigingen, 703 meer dan in 2016 aangemeld via 63 verenigingen. 
 
Het financieel jaarverslag 2015 is door de penningmeester van de KLN Evert van 
de Waerdt uitgelegd. Dit staat verder uitgebreid in het jaarboekje. 
 
Visiedocument KLN op weg naar 2019: alle bestuursleden hebben zich ingezet met 
leden van de werkgroep om alle PA’s te bezoeken en het visiedocument toe te 
lichten. Onder applaus werd de waardering aangegeven door de vergadering voor 
zowel het document als de toelichting bij alle PA’s. 
Jasper wil vooruit kijken: meeste leden, die afvallen zijn nog maar enkele jaren lid.  
Aan de hand van zijn eigen voorbeeld betreffende afvallen en samenhorigheid, het 
fietsen in clubverband. Is iedereen bij onze kleindiervereniging wel welkom en 
voelen alle leden zich veilig, houden we nieuwe leden uit de wind en geven we ze 
een zetje in de rug om de hobby en competitie van het fokken van dieren te 
stimuleren. Hebben we saamhorigheid in onze verenigingen. Jasper sluit af met de 
vraag: Hoe welkom voelt een nieuw lid zich in uw vereniging. 

Ingekomen stukken en mededeling 
Afmeldingen van leden voor deze vergadering zijn: 
Erik Apperlo, Toon Selten, Ad Boks, Adri van der Heijden, Hilco Ketelaar, Henk 
den Butter, Jan de Vries, Robert Hoornstra, Hans Puttenstein, Erna Sanders, Cees 
Florijp, Hetty Borger, Tieme Spijkerman, Jenne Meijer, Geert Meijer, Jan 
Schokkenbroek, Jaap Solle, Jogchum IJpma, Pieter Borst, Marjan Holmer, Fré 
Kremer en Bonne van der Wal. 
 
Ingekomen stukken zijn: 
Financieel verslag 2016 Eshuis Accountants en Belastingadviseurs. 
Vragen van Het Achterhoeks Verband aangaande de jaarrekening 2016. 
Verzoek van de heer J. Steverink van het Achterhoeks Verband om in te spreken 
aangaande agendapunt 11; voorstel H (KLN op weg naar 2019). 
Verzoek van de heer K. Snijder van de NBvV om spreektijd aangaande meer 
samenwerking. 
Vragen VKPV Veenendaal aangaande voorstel K. Dit kan behandeld worden bij 
agendapunt 11. 
Rene Hut maakt verslag voor KM,  Jan Bosch maakt foto’s voor KM. 

Benoeming stembureau 
De heren Ruud Swaab en Martien Berends worden benoemd als leden van het 
stembureau. 

Notulen ALV 2016 
De notulen van vorige vergaderingen van 18 juni 2016 en 14 juli 2016 worden met 
dank aan Erna Sanders en Geri Glastra goedgekeurd.  
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Eren en waarderen 
Combinatie van Dijk-Schop: jaarlijkse fokkersprijs voor gewaardeerde 
caviafokkers. Zij zijn regelmatig bondskampioen en meerdere malen raskampioen. 
Vele erkenningen en kleurslagen staan op naam van Combinatie van Dijk-Schop. 
Beiden hebben naam als fokker, als keurmeester, als docent, en zijn in diverse 
bestuursfuncties zeer actief. Vooral bij de grootste caviashow 855 dieren in Tiel.  
Voor dit alles wordt de fokkersprijs 2017 uitgereikt aan Combinatie van Dijk-
Schop. 
Henk de Butter heeft zich afgemeld. Henk heeft bestuursfuncties bij zowel de 
provinciale afdeling als bij vele verenigingen vervult. Ook nationaal is Henk zeer 
actief en vooral bij de oudere leden gaat Henk de konijnen conditioneren. Als lid 
van verdienste zal het eremetaal aan Henk uitgereikt worden. 
Harmen Hoving: Harmen is fokker van meerdere diersoorten, staat positief 
kritisch naar zijn medefokkers, heeft een uitgebreide staat van dienst, is 
medeoprichter Noordshow, is actief geweest bij de FK en vervult vele 
bestuursfuncties. Als erelid zal Harmen de oorkonde en het eremetaal ontvangen. 
Gerard de Bruin: Gerard bruist van de PR en stimuleert mensen om de hobby 
te beoefenen. Ook bij sierduiven en NBS is Gerard actief. Naast duiven en leghorns 
fokt Gerard ook nog veel watervogels. Door vele bestuursfuncties o.a. bestuurslid 
provinciale afdeling Utrecht en lid van vele verenigingen blijft Gerard actief. 
Daarnaast is Gerard bestuurslid van Ornithophilia en betrokken bij de organisatie 
van de Championshow. Als erelid wordt Gerard door de ALV benoemd. 
Arie Endedijk is helaas niet aanwezig. Arie was jaren lid van de 
geschillencommissie. Mediation en bemiddeling werkt het beste om geschillen op 
te lossen,  zowel bij de statuten als bij burenruzies. Arie is behulpzaam als fokkers 
in de clinch liggen met de  gemeente. Jasper wil uit naam van de ALV Arie 
benoemen als erelid van KLN. 
 
Secretaris Ronald Tiemes geeft het woord aan Geri Glastra. Het eren en waarderen 
is nog niet voorbij. Geri vraagt of Jasper Smelt naar voren wil komen. 
In 2011 heeft Jasper het voorzitterschap overgenomen en kreeg tegelijk vier 
nieuwe bestuursleden. Nieuwe opzet van de PR-commissie en het 
speciaalclubplein op de Noordshow. Denken in oplossingen, verbindend 
vermogen en analytisch denken zijn belangrijke eigenschappen van de voorzitter 
Jasper. Jasper ondersteunt al jaren samen met zijn vrouw het ringenbureau, wat 
veel tijd en inzet vergt. Voorzitter van PA Overijssel, organiseren Vriezenveense 
clubshow,  besturen met anekdotes bij openingen en jubilea en vooral het leiden 
van de Diertechnische Raad, Raad van Advies en de ALV betekenen voor Jasper 
zijn passie. Het zal niet gemakkelijk zijn om een nieuwe voorzitter te vinden. Het 
KLN bestuur wil voorstellen om Jasper erevoorzitter van KLN te maken. Onder 
applaus van de ALV is dit voorstel aangenomen. Jasper is blij verrast. 

Jaarverslag secretaris 
Het verslag wordt onder dankzegging aan Geri Glastra goedgekeurd. 
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Verslag penningmeester 
Evert van de Waerdt licht de verschillende bijlagen in het jaarboek toe. Het stuk 
informatie cijfers KLN over 2015 wordt kort toegelicht evenals de cijfers van 
Nederlandse Kleindierpublicaties. 
Het financieel verslag van KLN wordt door Evert gepresenteerd.  
 
Vragen vanuit het Achterhoeks verband door de heer Jan Steverink worden door 
Evert beantwoord: waarom is de ringentoeslag zo hoog. Van de € 30.000 moet 
nog de BTW-afdracht afgetrokken worden. Daarna nog € 6.000 eraf voor winst op 
de verkoop van de ringen aan niet-leden. Wat dan overblijft, is een bedrag met een 
normale handelsmarge voor verkoop. 
De baten en lasten andere boekjaren zal in de toekomst vrijwel nihil zijn. Voor 
visiedocument en werkgroep is niets begroot, omdat er nog geen concrete plannen 
zijn en nog geen werkgroep gevormd is. 
De heer Jan Steverink: het eigen vermogen van de vereniging KLN neemt toe, 
terwijl elk jaar gevraagd wordt om meer te betalen voor lidmaatschap.  
Antwoord: het is een keus van KLN om de gewone lasten volledig af te dekken 
door de inkomsten uit de contributies.  
De heer Jan Steverink: de hoenderfokkers moeten een groot deel van het tekort 
van KLN bijleggen via de winst op de ringenverkoop. De haren geven geen extra 
inkomsten voor het tekort. De voorzitter Jasper geeft hierop het antwoord: vorig 
jaar is een voorstel op de ALV voorgedragen om bij de haren een extra afdracht te 
doen, maar dit is door de ALV afgestemd en een nieuw voorstel wordt niet 
ingebracht vandaag. 
Uitslag stemming: 2.600 voor, 52 tegen en 387 onthouding. 

Verslag commissie en decharge 
Kascommissie: Gerben de Vries doet verslag. In de brief in het jaarboek is te lezen, 
dat Jan Schokkenbroek en Gerben de Vries ten kantore van Evert van de Waerdt. 
De cijfers en verantwoording van de cijfers zijn bekeken. Geurt Roseboom heeft 
zijn werk goed gedaan en de kascommissie stelt voor om het bestuur decharge te 
verlenen aan de penningmeester. De ALV vergadering verleent decharge met 
2.784 stemmen voor, 26 tegen en 229 onthouding.  
Benoeming kascommissie: de heer Schokkenbroek uit Groningen is aftredend. De 
heren Gerben de Vries en Albert Kamminga blijven. De heer Nijboer uit Enschede  
wordt met 3.014 stemmen voor, 0 tegen en 25 onthouding aangenomen als nieuw 
lid kascommissie. 

Bespreking verslagen diverse commissies 
Deze verslagen van de Nederlandse Kleindierenpublicaties B.V., 
standaardcommissies, examencommissies en opleidingen worden door de ALV 
vergadering allen goedgekeurd en er worden geen vragen gesteld. Dit geld ook 
voor de overige verslagen: dispensaties, merkenbureau en het ringenbureau. 
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Bestuursbeleid en jaarplannen 
Evert van de Waerdt geeft aan dat er geen kandidaat als voorzitter is aangewezen. 
In de juli vergadering wil het bestuur een opzet van een profiel maken, maar eerst 
afwachten wat het visiedocument verder zal opleveren. 
De heren Voortman, Tonnie Oomen, Piet van Lune, Piet Bouw, De Vries en 
mevrouw Anneke Vermeulen hebben vragen gesteld over de jaarplannen 
betreffende rvhd type 2, de heersende AI uitbraken, welzijn konijnen en de raming 
van € 4.000 voor het onderzoek. 
De heer Harry Arts heeft de vragen over de actualiteit van de AI in België en 
Nederland, over het lopend onderzoek naar het in groepen houden van de 
konijnen, over de nieuwe rvhd uitbraken, over het aanstaande landelijk bloed- en 
swabonderzoek bij de hoenders van KLN leden. Ook is aandacht geschonken aan 
stress bij dieren met als voorbeeld de papegaaienziekte. 

Behandeling bestuursvoorstellen 
Maximaal uit te brengen stemmen 6.639 
Aanwezig 3.039 
Uitgedrukt in procenten 45,8% 
 
A. Wijziging taakomschrijving gedelegeerden inzake 
gedelegeerdenrapporten 
Aangenomen met 2.982 stemmen voor, 0 tegen en 57 onthouding. 
 
B. Wijziging taakomschrijving gedelegeerden inzake bezoeken van 
tentoonstellingen 
Aangenomen met 2.839 stemmen voor, 43 tegen en 57 onthouding. 
 
C. Wijziging taakomschrijving gedelegeerden inzake 
gedelegeerdenbijeenkomsten 
Aangenomen met 2.866 stemmen voor, 91 tegen en 82 onthouding. 
 
D. Wijziging reglement erkenning nieuwe creaties van Hoenders en 
Dwerghoenders 
Aangenomen met 2.927 voor, 33 tegen en 79 onthouding. 
 
E. Wijziging huishoudelijk reglement m.b.t. abonnement Kleindier 
Magazine voor ereleden etc. 
Aangenomen met 2.857 stemmen voor, 125 tegen en 57 onthouding. 
 
F. Wijziging examenreglement keurmeesters pelsdieren 
Aangenomen met 2.814 stemmen voor, 114 tegen en 111 onthouding. 
 
G. Wijzigen richtlijn KLN prijzen 
De heer R. Schothorst vraagt het woord. Hij is tegen de versobering van de KLN 
prijzen 
Aangenomen met 2.161 stemmen voor, 754 tegen en 124 onthouding. 
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H. Bestuursvoorstel KLN op weg naar 2019 
 
De heer Jan Steverink van het Achterhoeks verband heeft voor voorstel H 
gestemd, maar het visiedocument wordt door hem onder de loep genomen.  
 
“Onze vereniging heeft  vóór voorstel H gestemd: nl. het direct in werking zetten 
van activiteiten m.b.t. social media, website etc. en onderzoek doen naar 
succesfactoren bij verenigingen. Maar daarmee zijn we er nog niet. Het betekent 
ook niet dat wij dit visiestuk volledig omarmen. 
 
We gaan dus op weg naar 2019. Wie niet eigenlijk? Iedereen toch? We gaan op 
weg, maar waar willen we naar toe? Het is moeilijk om een plan te bedenken als 
je niet weet wat je wilt en waar je naar toe wil. En daarom is de eerste pijler in 
het stuk meteen de belangrijkste:  
 
“Wat willen we zijn als landelijke vereniging KLN. “ 
Maar daar gaat het meteen al mis.  
Op het midden van pagina 16 staat: “We richten onze inspanningen dus niet op 
het binnenhalen van groepen mensen met een paar dieren in en om het huis.” 
Dan denk ik: OK dat is duidelijk, we gaan dus voor de sportfokkerij, de 
tentoonstellingsfokkers.  
Maar nu komt het : “Natuurlijk kunnen die mensen lid worden en gebruik maken 
van de expertise die KLN op uiteenlopende manieren in huis heeft en naar buiten 
brengt “ ”Ook de tentoonstellingen kunnen veel betekenen voor deze groep 
liefhebbers van dieren. Dat geldt eveneens voor het blad Kleindiermagazine.”  
Dus eigenlijk zeggen we dat we er niet zijn voor deze groep liefhebbers, maar dat 
ze wel lid mogen worden (oftewel: een fokkerskaart kopen).  
Vindt u het dan raar dat deze mensen niet lang blijven?  
 
Ik constateer dat KLN in een identiteitscrisis zit 
 
We zien dat veel kleindierliefhebbers zich niet thuis voelen bij KLN. (“ik hoef geen 
ringen; ik ga toch niet naar tentoonstellingen, dus waarom zou ik lid worden?”) 
Grote groepen fokkers van Cavia’s en Kleine Knagers vragen zich nu al af wat 
KLN voor hen betekent.  
 
Konijn-hop? We roepen dat er potentieel in zit, maar we kunnen er eigenlijk niks 
mee.  Toch is het wel degelijk en bij uitstek kleindierliefhebberij. Met Serama’s 
zaten we ook al in de maag. We kunnen er alleen iets mee  als het een aparte 
diergroep wordt. Maar een serama is gewoon een kip! Als liefhebbers een iets 
andere beleving hebben  van kleindierenliefhebberij vinden we dat lastig. 
 
Ook als maatschappelijke organisatie neemt KLN een steeds meer geïsoleerde 
positie in. (ik bedoel hier niet het bestuur, maar de gehele club) 
Als er een onderzoek naar welzijn bij konijnen wordt gestart hoor ik slechts: Ze 
willen onze hobby kapotmaken. Nee, het is een onderzoek hoe we het welzijn 
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kunnen verbeteren. Dat moet je toejuichen! Je bent toch ook een liefhebber? Rare 
reactie dus. 
 
Partij voor de Dieren? Willen we niks mee te maken hebben ! Terwijl het een 
Partij VOOR de dieren is; dat zijn wij toch ook? Dierenbescherming. Dieren 
BESCHERMING. Die wil je niet op je erf hebben, omdat ze dieren willen 
beschermen?  
Vorige week nog schrijft de hoofdredacteur van KM: “De kritiek op dierenwelzijn 
is vaak ongefundeerd, want uitspraken zijn zelden gebaseerd op feiten.”  
Dat betekent eigenlijk dat je je omgeving dus niet serieus neemt. 
 
Positieflijst. POSITIEF. Wij interpreteren meteen negatief. “Onze hobby wordt 
afgepakt.” (inmiddels is er ook een negatieflijst:  je mag een dier niet houden 
tenzij…. je aan een aantal voorwaarden voldoet; persoonlijk juich ik dat toe, 
gezien alle misstanden die er in de dierhouderij helaas nog steeds voorkomen) 
 
Een bestuurslid, weliswaar van een andere bond,  die in het kader van “Goede 
PR” dieren bij een ander moet lenen omdat zijn eigen dieren van een 
controversieel ras zijn en dus niet in de krant mogen.  
Met andere woorden: de hele wereld is gek, behalve wij! 
 
Als je in een identiteitscrisis zit,  dan is het lastig om je organisatie goed in te 
richten. Moeten we de krimp voor lief nemen, met alle gevolgen van dien (kosten 
naar beneden brengen, contributie omhoog), of is kleindieren liefhebberij meer 
dan tentoonstellingsfok? 
 
Er wordt in het rapport een vergelijking gemaakt met de KNVB.  Daar was ik 
wel blij mee. Die vergelijking gaat op veel punten mank, maar toch kun je onze 
organisatie best naast andere sportorganisaties leggen. Als dammen een sport 
is, en darts, dan is fokken dat ook. Dus,  KLN is ook een sportbond  
 
Laat KLN, een sportbond zijn voor  alle kleindierliefhebbers , niet alleen voor 
tentoonstellingsfokkers. De passie die ons verbindt zijn de dieren, niet de shows.  
Houd daar rekening mee bij het herontwerpen van je organisatie. In veel sporten 
wordt een onderscheid gemaakt tussen topsport en breedtesport. Die zijn 
verschillend en toch horen ze heel erg bij elkaar. Met andere woorden: de 
liefhebbers en de topsporters hebben elkaar keihard nodig 
 
We denken dat onze hobby krimpt, maar het tegendeel is waar.  
Het aantal liefhebbers van kleindieren is nog nooit zo groot geweest.  
Alleen de wijze waarop men de liefhebberij beleeft is misschien wat veranderd.  
Een lidmaatschap van KLN ligt voor de meeste liefhebbers kennelijk niet meer zo 
voor de hand. 
In mijn ogen is KLN nu met name een organisatie voor de topsporters die 
eigenlijk maar een heel beperkt deel van de hobby beoefenen; de liefhebbers 
mogen toekijken maar worden verder niet bediend. 
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De KNVB heeft een sectie betaald voetbal en een sectie amateurvoetbal. Dat is zo 
gek nog niet. Dat zou je bij KLN ook kunnen doen: werken met verschillende 
secties:  
Een sectie tentoonstellingsfok, een sectie soortenbehoud, sectie verantwoorde 
houderij, gezondheid. Waarbij de ene sectie niet zonder de andere kan. 
Verenigingen kunnen zich met verschillende aspecten van kleindierliefhebberij 
bezighouden. Sommige organiseren activiteiten voor alle liefhebbers van 
kleindieren of erfdieren in een bepaalde regio; anderen houden zich heel specifiek 
bezig met het behouden, ontwikkelen en promoten van een bepaald ras (de 
speciaalclubs). Ook prima.  
Een ander houdt hanenkraaiwedstrijden of konijnenspringwedstrijden. 
Afhankelijk van je aandachtsgebied heb je met één of meerder secties van KLN te 
maken. KLN is de bond die al deze clubs ondersteunt en faciliteert met kennis, 
coördinatie en afstemming. En is tevens voor deze liefhebbers gesprekspartner 
en belangenbehartiger naar de overheid en gerelateerde organisaties. 
 
Waarbij ik niet genoeg kan benadrukken dat KLN geen vereniging is maar een 
bond. Het moet een bond zijn die verenigingen met een gezamenlijke passie 
verbindt en ondersteunt. Als je de statuten er op na leest is dat ook precies hoe 
het oorspronkelijk bedoeld is. 
 
Ik beweer niet dat mijn visie de juiste is. Er bestaan geen goede of slechte visies. 
Maar wat ik vooral duidelijk wil maken is dat je eerst je missie en visie duidelijk 
moet hebben voordat je op weg kunt naar 2019 en veel verder.” 
 
Jasper geeft toelichting. De rode draad in het verhaal is de identiteitscrisis. Ook 
Rolinka Snijders wil graag  ingaan op deze visie.  Zeker het aangeven van de 
secties is een goed voorstel. De visie naar 2019 staat in het document. Rolinka 
geeft ook aan dat er een identiteitscrisis heerst. De infrastructuur van de 
vereniging KLN is ingewikkeld. Vooral een vereniging van leden op allerlei 
niveaus, die dieren tentoonstellen en de competitie aangaan. Hier is de 
infrastructuur op gebaseerd.  Als je lid van KLN wilt worden dan moet je lid 
worden van een plaatselijke vereniging en krijg je een blad en eventueel een 
fokkerskaart. 
De heer Jan Steverink geeft aan dat de KLN er nu alleen voor fokkers is. Als de 
nieuwe leden ook weer snel afhaken, dan is de vraag waarom. Rolinka Snijders 
geeft aan dat de huidige infrastructuur er nu alleen is voor de tentoonstellings-
fokkers. Om PR te verrichten, zul je moeten kijken wat de nieuwe mensen willen 
met hun hoenders bijv. Sommigen willen alleen de dieren houden, maar geen 
competitie aangaan. Belangrijk is om eigen zaken op orde te brengen, voordat 
andere mensen binnengehaald kunnen worden. Samenwerken met NBS en NBVV 
geeft de mogelijkheid om sterker naar buiten te treden. 
 
Mathijs Lubbertsen geeft aan, dat de kloof tussen konijnenhoudersgroep en onze 
KLN leden zo groot is dat de indrukken en behoeftes van deze groep verschilt van 
de mening van de KLN leden. 
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Aad Glas geeft aan dat Rattonia laatst dieren aan het keuren waren met eigen logo 
en eigen bestuur en dat hoort niet bij KLN. Rattonia is wel bekend bij KLN, maar 
ondanks verschillende pogingen is samenwerking nog niet gelukt. 
Jasper geeft aan dat we gaan veranderen en dat het bestuur van KLN uw 
vertegenwoordigers, de voorstellen van de leden meenemen. 
Rolinka Snijder merkt op. Er bestaan drie stromingen van dieren houden: als 
rentmeester: wij gebruiken het dier om er iets mee te bereiken (bij boeren het 
geld). KLN leden willen een ereprijs bereiken. Dieren vermenselijken (wakker 
dier, dierenbescherming etc.). Dan de middengroep: mensen zien het dier als een 
dier met eigen karaktereigenschappen. Het dier moet zoveel mogelijk intrinsiek 
hetzelfde zijn. 
 
Voor de vereniging KLN zijn alleen de rentmeesters en de middengroep als leden 
momenteel.  
 
Voorstel H wordt aangenomen met 2.580 stemmen voor, 97 tegen en 240 
onthouding (122 volmacht). 

I.  Vaststelling contributies 2018 
Ruud Swaab geeft aan dat het niet voor te stellen is dat de contributie verhoogd 
moet worden met € 1. Het voorstel is aangenomen met 2.596 stemmen voor, 401 
tegen en 42 onthouding. 

J. Raming 2017 (herzien) en 2018 
De raming is goedgekeurd met 2.544 stemmen voor, 172 tegen en 242 onthouding 
(81 volmacht). 

K. Goedkeuring te installeren commissie Geschillen en Juridische 
Zaken 
Aad Rijs wil als VPKV toch aangeven, dat de commissie Geschillen en Juridische 
zaken wel moet komen, maar samenstelling daarvan is enige info vereist. In artikel 
3 wordt aangehaald wat de leden van deze commissie wel dan niet mogen zijn. De 
voorzitter van de Noordshow wordt wel als integer beschouwd, maar volgens art 3 
zou dit niet kunnen. Echter het bestuur heeft aangegeven, dat de Noordshow een 
eigen identiteit heeft en een tentoonstellingsbestuur is.  Daarmee is de aanstelling 
van leden van deze commissie in overeenstemming met het regelement. Jasper 
geeft aan dat het voorstel niet teruggetrokken wordt, omdat het wel voldoet aan 
artikel 3. 
Waarom kan dan een voorzitter van een speciaalclub niet lid worden en een 
voorzitter van de bondshow wel van de commissie. Advies is om regelement aan te 
passen waarna een geschillencommissie goed kan functioneren. Jasper geeft aan 
dat de leden van KLN nieuwe leden voor de commissie moeten aanleveren. Het 
KLN bestuur kan geen leden aanleveren. Het voorstel is aangenomen met 2.822 
stemmen voor, 0 tegen en 161 onthouding (56 volmacht). 

Behandeling voorstellen afdelingen en verenigingen 
Er zijn geen voorstellen ingediend. 
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Bestuursverkiezing 
Jan Renes is herkozen als bestuurslid standaardaangelegenheden (voor één jaar 
op eigen verzoek). Rolinka Snijders is herkozen als bestuurslid PR en Jeugdzaken. 
Ronald Tiemes is benoemd als secretaris van KLN en wordt met applaus 
ontvangen. Evert van de Waerdt is benoemd als penningmeester en wordt met 
applaus ontvangen. 
Uitslag stemmen voor tegen blanco onthouding 
 
Jan Renes 3.039 0 0 0 
Rolinka Snijders 3.014 23 2 0 
Ronald Tiemes 3.039 0 0 0 
Evert van de Waerdt 3.014 23 0 0 
 
Jasper wenst de bestuursleden succes met hun functies. 
Jasper vraag Geurt Roseboom naar voren te komen. Opa Geurt moest meemaken, 
dat zijn Veenendaalhal werd afgenomen. En als 3e penningmeester in een jaar tijd 
bij KLN heeft Geurt wel zorggedragen voor het goede opzet en onderhouden van 
de penningen van de KLN. Geurt gaat stoppen met penningmeesterschap en ook 
met het fokken van de Weners. Het gehele KLN bestuur dankt Geurt en Evert 
overhandigd hem onder groot applaus vanuit de zaal het cadeau. 

Rondvraag 
De heer Klaas Snijder, NBVV voorzitter: de vogelbond is toegetreden tot de 
Europeéne Entente. Elk jaar viel er een uitnodiging voor de ALV in de brievenbus, 
maar dit jaar was het een zeer persoonlijke uitnodiging. In het maandblad stond 
een artikel over het verantwoord fokken van dieren, ofwel verslag van het congres 
wat de NBVV gehouden heeft. Het congres is door het bestuur van de NBVV 
opgezet. Dankzij de EE hebben de KLN en NBVV veel contact. Ook Thom Laming 
en Klaas van de Hoek hebben via de EE contact gekregen met elkaar. 
Willen we de AI aanpakken, dan moeten we dit samen oppakken. Met alles wat 
veren heeft, gaan we de komende tijd aan tafel om te overleggen. Prof. dr. Schiller 
heeft zaken en adviezen ontwikkeld om mee naar onze overheid te gaan. Namens 
het COM zijn uitspraken ontlokt om aan te geven dat onze dieren geen oorzaak 
voor de AI infectie hebben en geen gevolgen voor de aanpak. Richting politiek 
hebben we elkaar nodig en zullen we samen gaan optreden. Klaas bedankt KLN 
voor de uitnodiging. Samen uit samen thuis, 
De heer Aad Rijs, secretaris standaardcommissie hoenders. Publicatie 
Noordshow. Er zal gewerkt gaan worden met een internationale klasse op de 
Noordshow. De vraag zal opgepakt worden. 
De heer Gerard Schenkel: complimenten aan het bestuur om het 
visiedocument te bespreken en zeker verder op te pakken. Noordshow wil het 
grote scala aan voorstellen die er liggen om keuzes te gaan maken. De liefhebber 
en de fokker moeten bij elkaar komen. De discussie wordt al 10 jaar gevoerd. En 
de komende 10 jaren moet er minder discussie, maar meer leden erbij krijgen. 
De heer Conno Vlaardingerbroek: Jasper wordt bedankt als dagvoorzitter. 
De wereld verandert. Vroeger was de vrouw des huizes de thuismanager. Onze 
hobby bestaat voornamelijk uit mannen. De mannen gaan op jacht. De mannen 

Jaarboek 2018 Kleindier Liefhebbers Nederland Pagina 20 

vinden elkaar. Het visiedocument is met name door Rolinka tot stand gekomen. 
Haar invloed binnen het bestuur is groot om het voorstel visiedocument door te 
zetten. Toch zijn er 15 dames in de zaal. 
De heer Thom Laming: Thom staat met heel bijzondere gevoelens. Van Geri 
Glastra is vorig jaar afscheid genomen. Met Ronald is goede opvolger gekomen en 
elke dag is er onderling contact met de secretaris. Met applaus vanuit de zaal 
wordt dit beaamd. Met Geurt Roseboom heeft de NBS minder lang gewerkt, maar 
wel met de voorbereiding van het internationaal keurmeestercongres in Doorn in 
het najaar van 2017. De samenwerking was wel zeer goed met de NBS en Geurt. 
Met applaus vanuit de zaal wordt dit beaamd. 
Jasper wordt door Thom als integer, betrokken, genuanceerd en reflectief 
benoemd. Samenwerking was op een uitstekende manier, hoewel niet alles gelukt 
is om de NBS  met KLN samen te laten gaan. 
Jasper blijft een van de bestuurders, waarmee Thom contact blijft houden. Hij 
heeft een speciaal cadeau voor Jasper over de lachduiven. De lachduif is een 
opstapje naar echte duiven (hint van Thom naar alle leden van de vergadering). 
Met applaus van de zaal wordt dit beaamd. 

Sluiting 
Jasper wil iedereen bedanken, die werkt voor en in de hobby. Er gebeurt wel veel 
bij alle verenigingen. Er waren wel eens meningsverschillen, maar er is altijd wel 
geprobeerd om eruit te komen. De hobby zijn vrijwilligers en het kan niet zo zijn 
dat vrijwilligers beschadigd worden in hun hobby. Er kan geen status verkregen 
worden vanuit de hobby. 
Jasper neemt een tussenpauze, succes met fokken, succes met het bestuur, succes 
met het vrijwilligerswerk. 
Jasper wenst iedereen een wel thuis. En sluit de vergadering 
 
Datum van de volgende ALV vergadering is 16 juni 2018. 
 
H. T. Arts, notulist 
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JAARVERSLAG SECRETARIS 
 
Mijn eerste jaar als secretaris zit er, als u dit leest, bijna op. 
Het jaar 2017 gaat zowel voor KLN, als mij persoonlijk, de boeken in als een jaar 
waarin bestuurlijk heel veel onvoorziene zaken op het pad kwamen. 
 
Dit maakt het niet saai, maar is het keihard werken terwijl ik dan nog evengoed 
tijd tekort kom.  
Op deze wijze ontstond tegelijkertijd ook een goede leerschool om alle ins en outs 
binnen KLN te leren kennen, wat zich daardoor weer uit in persoonlijke groei en 
ervaring qua prioriteiten stellen en timemanagement. Het blijft, ondanks de niet 
geheel vrijblijvendheid, voor ons allen een hobby. 
 
Namen gaan noemen is in deze altijd heel gevaarlijk tijdens dit soort uitleg. Echter 
wil ik benadrukken dat door de mensen die om mij heen stonden, over mijn 
schouder meekeken, mij meehielpen om het vele werk in goede banen te leiden en 
mee- maar ook aan mij dachten, KLN op een goede wijze richting 2019 gaat. 
Iedereen die hier aan bijgedragen heeft hartelijk bedankt. Samen staan we sterk is 
zeer passend in deze context. 

Jaarboek 2017 
Ook dit jaarboek lijkt weer veel op alle voorgaande. Dit komt omdat veel van de 
bestuurlijke zaken die spelen binnen onze hobby constant terugkeren. Doordat wij 
met het Visiedocument aan het werk zijn gegaan, ontstaat wel steeds meer de 
indruk dat ook zaken rond het jaarboek kunnen veranderen. 
 
In dit jaarboek zult u daarom diverse voorstellen vinden aangaande onze 
vereniging en zo ook hoe het jaarboek voor de toekomst gestalte zal gaan krijgen. 

Algemene ledenvergadering op 17 juni 2017 
In 2017 was op de ALV de bestuurssamenstelling van KLN één van de 
belangrijkste gespreksonderwerpen. Door het plotseling aftreden van 
Jasper Smelt als voorzitter eind april 2017, maar ook het bekend maken dat voor 
meerdere portefeuillehouders opvolging werd gezocht. 
Een ander heel belangrijk onderwerp was het Visiedocument. Gelukkig konden we 
hier met een ruime meerderheid van stemmen mee aan de slag. 

Bestuursvergaderingen 
In totaal kwam het hoofdbestuur 12 keer bij elkaar voor een bestuursvergadering. 
Daarnaast zochten wij elkaar zeer regelmatig en in diverse samenstellingen op om 
inhoudelijke zaken verder gestalte te geven. 
Noemenswaardig is dat de sfeer binnen het bestuur bijzonder goed genoemd mag 
worden. Vanaf juli zijn de bestuursvergadering voorgezeten door Evert van de 
Waerdt. 
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Vergadering van de Diertechnische Raad 
Het beeld van zowel de DtR als de RvA blijft gelijk. Veel vertegenwoordigers die 
tijdens de ene vergadering aanwezig zijn, nemen ook deel als vertegenwoordiger 
aan de andere vergadering.  
In de vorm van samenstelling valt op, dat de speciaalclubs van hoenderrassen plus 
de NCC en NKV verhoudingsgewijs beter vertegenwoordigd zijn dan de 
konijnenspeciaalclubs. 

Vergadering van de Raad van Advies 
Het overleg met de meeste provinciale afdelingen is constructief. Toch zijn niet 
alle PA’s vertegenwoordigd op de Raad van Advies. Ook het bezoeken van de RvA 
door PA’s speelt in het visiedocument een grote rol voor de toekomst. Wij willen 
graag vanuit de PA’s horen, hoe zij hun toekomst zien aangaande 
vertegenwoordiging vanuit de regio’s/provincies en zien dus graag een goede 
deelname. 

Bondsshows 
Door de terugkerende vogelgriep blijven er zorgen omtrent de Bondsshows 
bestaan. 
De organisatie van de Champion Show heeft besloten de tentoonstelling af te 
gelasten omdat het financieel draagvlak te veel risico met zich meebracht. 
Gelukkig bood de Noordshow aan om ook de Bondsshow konijnen dit jaar voor 
haar rekening te nemen.  
De Bondshow voor de cavia’s en kleine knagers werd ondergebracht bij de 
Gelderlandshow. Ook de Jeugdbondsshow in Laren kon gelukkig doorgaan. De 
belangstelling was als vanouds, evenals het programma voor de deelnemers.  
 
Helaas bleek in januari 2018 dat de Noordshow door de vogelgriep weer geen 
risicogevogelte mocht huisvesten. Om de Noordshow toch in de gelegenheid te 
stellen verantwoord door te gaan, is er vanuit KLN een afspraak met het 
tentoonstellingsbestuur gemaakt tot een eenmalige bijdrage in de onkosten. 
 
Namens KLN bedank ik de Jeugdshow in Laren, de Gelderlandshow en de 
Noordshow voor hun gastvrijheid. 

Europashow Nederlandse (dwerg)hoenderrassen 
Van 1 tot en met 3 december 2017 organiseerden de gezamenlijke speciaalclubs 
die de Nederlandse (dwerg)hoenders de 1e Europashow voor Nederlandse 
(dwerg)hoenderrassen op de nationale tentoonstelling van Oneto. 
Bijna 1.700 Nationale ras(dwerg)hoenders waren ingeschreven wat een geweldig 
stuk promotie betekende voor onze hobby. 

Bestuursverkiezing en bestuurssamenstelling 
2017 stond in het teken van het zoeken naar de juiste persoon op de juiste plaats. 
Want naast die belangrijke functie van voorzitter, moet u niet onderschatten wat 
die andere functies/portefeuilles inhouden. Als bestuur hebben wij heel duidelijk 
gezocht naar personen die passen in een team welke een meerjarenbeleid 
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constructief en anno 2019 kan neerzetten. Volgens ons is dat al goed gelukt. 
Echter is aan de leden van KLN hierin het laatste woord. 

Nederlandse Kleindierenpublicaties b.v. 
Elke maand ontvangen vele leden ons mooie bondsblad Kleindier Magazine op de 
mat. Elke keer weer zeer verrassend zoals het team van vrijwilligers dit creëert. 
Het afgelopen jaar is er meerdere keren, in diverse samenstellingen, met de 
directie van de Nederlandse Kleindierenpublicaties b.v. (NKP) gesproken en 
hieruit blijkt dat men zeer voortvarend en toekomstgericht aan het werk is. 

PR-team 
Door het wegvallen van de portefeuillehouder PR- en jeugdzaken leek de PR 
binnen KLN “een beetje in het water te vallen”. Budgettair wordt het PR-team 
aangestuurd door de NKP en wij zijn dan ook heel gelukkig dat wij een heel 
zelfstandig en redzaam PR-team hebben welke gezamenlijk onze hobby blijven 
uitdragen. 

Europees keurmeesterscongres hoenders, sier- en watervogels 2017 
We kijken terug op een zeer geslaagd keurmeesterscongres Hoenders, Sier- en 
Watervogels 2017. 
Veel complimenten ontvingen wij na afloop van de deelnemende landen. Daaruit 
wij kunnen concluderen dat Nederland zich binnen de EE van haar allerbeste kant 
heeft laten zien. 

Het ringenbestelprogramma DigiRing 
DigiRing is al weer een paar jaar in gebruik en verloopt goed. Gelukkig gaat het 
met de gezondheidstoestand van onze ringenfunctionaris Wilma Smelt rustig aan 
weer de juiste kant op. Daar zijn we heel blij mee. 
Naast ringen voor onze vogelsoorten is KLN ook van overheidswege officieel 
ringenverdeler, officieel voor de verkoop van ringen voor de beschermde 
vogelsoorten.  

KLN prijzenschema 
Het vernieuwde KLN prijzenschema heeft goed gefunctioneerd. Reden om voor 
2018 hier niets aan te wijzigen. 

Verloop verenigingen 
Ook in 2017 zien we afname in het aantal verenigingen. Hieruit blijkt dat tijden 
veranderen en het draagvlak voor verenigingen ook anders wordt. 
De volgende verenigingen zijn opgeheven per 31-12-2017. 
B20 - E.G.P.K.V. Gemonde 
B52 - KL Uden e.o. 
B54 - KV Vessem e.o. 
D23 - PKV Smilde e.o. 
F05 - KPSV Bolsward e.o. 
G07 - Sport en Nut Beekbergen 
G14 - KPV Didamse Dierenvrienden 

Jaarboek 2018 Kleindier Liefhebbers Nederland Pagina 24 

G42 - Nut en Sport Meteren 
L07 - KPV Steeds Hoger Eys 
N20 - K.K.V. Kortenhoef 
O35-  PKV Steenwijk 
GT2 - De Liemersshow 

Tot slot 
Ga ik toch twee namen noemen en dat zijn: Geri Glastra en Evert van de Waerdt. 
Beide heren hebben nachten doorgewerkt om dit overzichtelijke KLN-jaarboek 
2017 voor u te vervaardigen. Heren heel veel dank voor jullie werk. Een 
topprestatie! 
 
Ronald Tiemes, secretaris  
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LEDENAANTALLEN 
 

KLN 31-12-17       

Provincie Senior Jeugd Combi-
naties 

Service-
leden etc 

Vereniging TTO 

Groningen 375 31 9  0 15  1  
Friesland 520 45 14  0 21  0  
Drenthe 443 43 17  0 17  2  
Overijssel 785 109 28  0 30  2  
Gelderland 1324 145 56  0 50  3  
Utrecht 186 21 3  0 8  2  
Noord-Holland 470 41 17  0 26  2  
Zuid-Holland 789 97 37  0 42  3  
Zeeland 100 9 1  0 5  1  
Noord-Brabant 650 52 11  0 32  1  
Limburg 270 20 11  0 17  1  
Diversen/spec.cl 31 5 0  111 69  0  
Eindtotaal 5943 618 204 111 332 18 

Totaal leden       :   6.672 (excl. combinaties) 
Totaal verenigingen:        350 

 
 
KLN 31-12-16 

      

Provincie Senior Jeugd Combi-
naties 

Service-
leden etc 

Vereniging TTO 

Groningen  394  36  9  0  16  1  
Friesland  551  53  13  0  21  0  
Drenthe  464  44  17  0  17  2  
Overijssel  823  122  30  0  30  3  
Gelderland  1.350  154  57  0  50  3  
Utrecht  202  23  3  0  9  2  
Noord-Holland  496  51  18  0  26  2  
Zuid-Holland  833  98  39  0  43  3  
Zeeland  99  7  2  0  5  1  
Noord-Brabant  675  64  12  0  34  1  
Limburg  274  24  9  0  17  1  
Diversen/spec.cl  21  4  0  113  67  0  
Eindtotaal  6.182  680  209  113  337  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 2017 hun contributie hebben voldaan  
 

KLN 31-03-18        

Provincie Senior Jeugd Combi-
naties 

Service-
leden etc 

Vereniging TTO 

Groningen 361 25 7 0 15 1 
Friesland 472 35 12 0 20 0 
Drenthe 394 29 16 0 17 2 
Overijssel 725 94 25 0 29 2 
Gelderland 1.194 117 56 0 47 2 
Utrecht 159 17 3 0 8 2 
Noord-Holland 413 30 16 0 25 2 
Zuid-Holland 709 80 33 0 42 3 
Zeeland 92 9 1 0 5 1 
Noord-Brabant 537 47 8 0 29 1 
Limburg 241 17 11 0 16 1 
Diversen/spec.cl 27 4 0 100 69 0 
        
Eindtotaal 5.324 504 188 100 322 17 

 
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 31-03-17        

Provincie Senior Jeugd Combi-
naties 

Service-
leden etc 

Vereniging TTO 

Groningen 358 26 9 0 15 1 
Friesland 495 39 13 0 21 0 
Drenthe 423 36 16 0 17 2 
Overijssel 755 99 29 0 30 2 
Gelderland 1.267 130 55 0 50 3 
Utrecht 170 18 3 0 8 2 
Noord-Holland 444 46 16 0 26 2 
Zuid-Holland 760 87 37 0 42 3 
Zeeland 94 5 1 0 5 1 
Noord-Brabant 622 48 9 0 32 1 
Limburg 257 15 10 0 17 1 
Diversen/spec.cl 22 4 - 96 69 0 
       
Eindtotaal 5.667 544 198 96 332 18 
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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 van de gezamenlijke PR voor de kleindierenliefhebberij; 
- 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 is helaas met 4,7% gedaald t.o.v. 2016. 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 
moeilijker te realiseren zal zijn. Mogelijk zal op enige termijn naar een digitale 
uitgave van het Kleindier Magazine over gegaan moeten worden om het betaalbaar 
te houden. De advertentie inkomsten zijn gelukkig wel op peil gebleven, de 
adverteerders dragen toch voor een belangrijk deel bij aan de kosten.  
Het is voor het redactieteam een hele prestatie om iedere maand weer een mooi 
bondsblad te vervaardigen. Daarbij moeten we niet vergeten dat ons bondsblad 
door vrijwilligers wordt gemaaakt, waardoor de kosten relatief gezien erg laag zijn. 
De redactie streeft er altijd naar om voor alle leden een mooi bondsblad te maken. 
Daarbij kun je het natuurlijk nooit iedereen 100% 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 dit magazine heeft te 
maken met een terugloop van het aantal abonnees. Op externe evenementen waar 
de PR informatiestand staat, wordt Boerenvee wel goed ontvangen door het 
bezoekend publiek.  De groei van het aantal abonnees van Boerenvee zal veel 
energie vragen. Dat het blad ook door KLN leden gewaardeerd wordt blijkt uit het 
feit dat ca. 20% van de abonnees tevens geabonneerd is op het Kleindier 
Magazine. 

PR-activiteiten 
De uitvoering van de 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. Als hobby mogen we blij zijn dat deze commissie onze liefhebberij 
extern op een enthousiaste wijze, positief onder de aandacht brengt. 
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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. 

Centrale ledenadministratie 
In 2017 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 2017 heeft de vennootschap een positief resultaat voor belasting behaald van 
€ 55.725, hetgeen een afname van circa € 7.000 opzichte van vorig jaar betekent.  
Dit verschil is globaal als volgt te verklaren:  

minder opbrengsten abonnementen: € 16.000 
minder incidentele opbrengsten € 6.000 
lagere directe en indirecte kosten: € 15.000 

Tot slot 
De hierboven beschreven activiteiten zijn door een grote groep van vrijwilligers tot 
stand gebracht. Deze groep is een bont en gemêleerd gezelschap van 
dierenliefhebbers, die zich belangeloos voor de kleindierenliefhebberij en de 
activiteiten van de vennootschap hebben ingezet. Wij willen dan ook alle 
vrijwilligers die aan deze resultaten hebben bijgedragen bedanken voor hun 
enthousiaste inzet. 
 
Het managementteam van de Nederlandse Kleindierenpublicaties B.V., 
 
Benno Crezee 
Piet Bouw 
René Hut 
Berrie Klein Swormink 
Jan Meutstege 
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VERSLAG STANDAARDCOMMISSIE KONIJNEN 
Het verslag loopt van 1 maart 2017 tot en met 28 februari 2018. 

Bijeenkomsten 
De standaardcommissie kwam het afgelopen jaar driemaal bijeen. Tussentijds 
werd er over een aantal zaken ook digitaal overleg gevoerd. In het onderstaande 
overzicht is globaal weergegeven welke onderwerpen o.a. tijdens de bijeenkomsten 
zijn behandeld. 
 
Op 17 juni 2017 kwam de standaardcommissie voor de eerste keer bijeen. Na de 
gebruikelijke agendapunten werden o.a. de voorstellen van diverse indieners 
besproken. 
Een brief van de heer Lindeboom over het patroon van het ras Zilvervos.  
De aangevoerde argumenten, om een deel van de rasbeschrijving te wijzigen, zijn 
in strijd met de Nederlandse en Europese standaard en werden daarom 
afgewezen. Wel wordt de zware fout te sterke onderbreking van de oogringen 
gewijzigd in het geheel of bijna geheel ontbreken van de oogringen. Dit geldt voor 
alle rassen die met het zilvervospatroon erkend zijn, alsmede voor rassen erkend 
in het otter- en/of tanpatroon en het ras Tan. 
Een brief van de rastechnische commissie Nederlandse Hangoordwergenclub. 
Deze speciaalclub deed het verzoek, met argumentering, om de bij de kleur oranje 
de zware fout witte onderzijde staart te wijzigen in een lichte fout. Dit verzoek is 
gehonoreerd en geldt voor alle rassen, uitgezonderd de Thrianta, erkend in de 
kleur oranje en AOC-klasse met rassen in de kleur oranje. De hieruit 
voortvloeiende standaardaanpassingen zijn inmiddels gepubliceerd.  
Vanuit de standaardcommissie zelf wordt er aan de speciaalclubs gevraagd 
wanneer zij hun keurmeesters en/of fokkersdagen houden. Dit om een eventuele 
aanwezigheid vanuit de standaardcommissie te kunnen plannen.  
 
De tweede bijeenkomst was op 27 december 2017. Behandeld werden o.a. diverse 
ingekomen voorstellen.  
 
Naar aanleiding van een voorstel (de heer Oomen) wordt bij de beschrijving van 
het zilvervos- en otterpatroon voortaan alleen de voorbeenkleur aan de voor- en 
achterzijde genoemd. 
 
Vanuit het R.O.C. Noord (de heer Dermois) was een vraag m.b.t. de normale 
pelslengte. Om hier meer duidelijkheid in te scheppen wordt o.a. in de standaard 
opgenomen dat de normale lengte ongeveer 3 cm is. 
 
De Hangoorfokkersclub had diverse voorstellen voor aanpassing van de standaard 
bij het ras Engelse Hangoor. In overleg werden hier door de standaardcommissie 
nog enkele wijzingen in aangebracht. De hieruit voortgekomen aanpassingen zijn 
als volgt: Positie 4 van de standaard krijgt alleen betrekking op de kop en positie 
en positie 5 op lengte, breedte, structuur, vorm en dracht van de oren. De lengte 
van de oren wordt 55-65 cm, ideaal 59-62 cm. De breedte wordt 12 cm en meer, 
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ideaal 13-15 cm. Zowel voor de oorlengte als oorbreedte geldt geen onderliggende 
puntenwaardering meer. De beschrijving van de kinknobbel en de kronen komen 
bij de positie van de standaard zoals bij de andere hangoorrassen. 
 
Verder werden nog diverse kleine standaardaanpassingen besproken. Zo valt het 
ras Blauwe Holicer, voor zover van toepassing, onder de kleine rassen. Bij de 
Groot en Klein Chinchilla vervalt de toegestane pelslengte iets langer dan normaal 
per 31 maart 2018. 

Erkenningsaanvragen 
Wederom werd erkenning aangevraagd voor de Rex Hangoordwerg in wit 
blauwoog. Nieuw was de aanvraag van erkenning voor het ras Leeuwenkopdwerg. 
Hiervan werd de conceptbeschrijving besproken en op diverse punten aangepast. 
Het ras is Europees erkend en hier is met het samenstellen van de concept-
beschrijving rekening gehouden. 
Verdere aanvragen van erkenning waren er voor de Lotharingerdwerg, 
madagascar; de Nederlandse Hangoordwerg, oranje; de Vosdwerg in zwart en wit 
blauwoog; de Teddydwerg, blauw en de Kleurdwerg, beige. 

Noordshow 2018 
I.v.m. het niet doorgaan van de Championshow werd de Bondshow voor de afd. 
haren ondergebracht bij de Noordshow. Hier waren dus alle voor erkenning 
aangemelde rassen en kleuren aanwezig. Nadat op 5 januari 2018 in de ochtend de 
keuring van de ter erkenning ingeschreven dieren werd gedaan, werd ‘s middags 
de 3e 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. 
 
Definitief erkend wordt de Kunder Hangoor in zwart, de Lotharingerdwerg in 
madagascar, de Vosdwerg in zwart en feh, de Vosdwerg in wit blauwoog en de 
Kleurdwerg in beige. 
Voorlopig, voor een periode van drie jaar, wordt erkend de Rex Hangoordwerg, 
wit blauwoog en de Leeuwenkopdwerg, Rhön. Afgewezen voor erkenning werd de 
Nederlandse Hangoordwerg, oranje en de Teddydwerg, blauw. 
 
Er waren verder geen voorstellen voor standaardaanpassingen meer ingediend. 
Besproken werden o.a. nog de Europese klasse op de Noordshow, diverse 
onderwerpen in het algemeen en de beoordelingskaart in de toekomst. 

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 steeds niet opgelost. Diverse 
oorzaken liggen hieraan ten grondslag. Het bestuur van KLN heeft hierin nog geen 
actie ondernomen. 
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Aan het congres Europese Entente (EE) in Hongarije en het EE 
keurmeesterscongres 2017, in Oostenrijk, is door omstandigheden niet 
deelgenomen. 
 
In 2018 wordt het EE keurmeesterscongres gehouden in Denemarken, namens de 
standaardcommissie zullen P. van Lune en H. van Weelden deelnemen.  
Om meer betrokken te worden bij de Europese standaard konijnen zal Henri van 
Weelden voorgedragen worden als lid van de EE-standaardcommissie konijnen. 

Algemene zaken 
Aan enkele rassen (o.a. de Witte en Zwarte Nieuw-Zeelander) is via 
keurmeestersdagen extra aandacht besteed. Het beoogde doel is een betere 
standaardhandhaving bij de beoordeling. 
In 2018 zal o.a. worden bekeken in hoeverre de speciaalclubs betrokken kunnen 
worden met een mening over bepaalde posities uit de Europese standaard die 
betrekking hebben op de onder hun ressorterende rassen. 
 
J. Vijfvinkel 
Secretaris standaardcommissie konijnen 
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VERSLAG STANDAARDCOMMISSIE CAVIA'S EN 
KLEINE KNAAGDIEREN 
 
Onderstaand verslag heeft betrekking op de periode van 1 januari 2017 tot en met 
31 december 2017 
 
Erkenningen 2017 per 1-4-2017 

Afdeling cavia’s 
Bij de groep tekeningbeelden c.q. uitmonstering de Californian. 
De voorlopige erkenning van het ras Skinny werd door het hoofdbestuur 
aangehouden ondanks het positieve advies van de standaardcommissie en de 
Nederlandse Caviafokkers Club.  
Na een extra vergadering met het hoofdbestuur kwam er toch groen licht voor een 
voorlopige erkenning van de Skinny, maar werden er door het hoofdbestuur wel 
voorwaarden aan gesteld. 

Afdeling kleine knaagdieren 
Tamme ratten 
Kleur: Russisch blauw werd erkend per 1-4-2017 
Kleur: Russisch blauw-agouti voorlopig erkend tot 2019  
 
Syrische hamster  
Rex beharing: erkend per 1-4-2017 
Kleur; Chocolade (donker) erkend per 1-4-2017  
Kleur: Roest voorlopig erkend tot 1-4-2018 
Kleur: Donkergrijs voorlopig erkend tot 1-4-2018  
Kleur: Chocolade (licht) voorlopig erkenning ingetrokken.  
Kleur: Geelwildkleur voldeden niet aan de eisen.  
 
Campbelli dwerghamster 
Blauw wildkleur erkend per 1-4-2017 

Standaard 
De commissieleden en het hoofdbestuurslid Jan Renes zijn tweemaal bijeen 
geweest en heeft verder via de mail of telefoon overleg gehad.  
Jan Bosch helpt ieder jaar bij het verwerken van de veranderingen in de standaard 
en de bijlage. 

Bijscholing 
In Putten tijdens de jaarvergadering van de KKV werd ons bijscholing gegeven in 
de nieuwe rassen en kleuren. De tweede avond met daarbij o.a. het cavia-ras 
Skinny werd besproken, maar deze avond werd als te kort ervaren. Er is over 
gesproken om dit eventueel op een zaterdag te doen, maar we hebben dan vaak al 
keuringen.  
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De bijscholing van de EE cavia’s was dit jaar in Zwitserland en werd door de leden 
van de standaardcommissie bezocht. Een verslag van deze bijscholing met foto’s 
werd gepubliceerd in Kleindier Magazine. Volgend jaar is deze bijscholing in 
Denemarken. 

EE-zaken 
Na veel werk en inspanning van de ESKC (European Standard Committee Cavies) 
is er na heel wat jaren een nieuwe cavia standaard. Omdat het gehele document 
moest worden herzien heeft dit best wat tijd gekost. Veel wijzigingen, nieuwe 
kleuren en nieuwe rassen. Binnen de Sparte cavia’s wordt momenteel druk 
gewerkt aan het verkrijgen van de caviastandaard in drie talen. De Engelstalige 
versie is inmiddels via de website van de Entente te verkrijgen en zal volgen in het 
Duits en Frans.  
Voorbereidingen zijn aan de gang voor de Europashow in 2018 te Herning, 
Denemarken. We hopen op zoveel mogelijke deelnemers uit Nederland. 

Erkenningen 2018 
Door het niet doorgaan van de Championshow in Nieuwegein werd uitgeweken 
naar de Gelderlandshow. De medewerking van de Gelderlandshow was in een 
woord geweldig en ook de verzorging van de inwendige mens.  

Afdeling cavia’s 
voor het ras de Skinny werd punt 4 kopbeharing aangepast.  
De nieuwe kleur Champagne bij de US-Teddy werd voorlopig erkend tot 1-4-2020. 

Afdeling kleine knaagdieren 
Tamme ratten  
Russisch Blauw-agouti helaas maar drie dieren ingezonden, wat betekent bij een 
goedkeuring in 2019 er een verlening kan komen tot 2021. 
Syrische hamsters  
Van de kleuren roest en donkergrijs, die voorlopig erkend waren tot 1-4-2018, 
waren geen dieren ingeschreven wat betekent dat de twee voorlopige erkenningen 
zijn ingetrokken.    
Campbelli dwerghamster  
De kleur mandarijn waren te wisselend van kleur en voldeden niet aan de eisen 
voor een voorlopige erkening.  
 
Na deze tweede erkenning in een jaar heeft de commissie nog vergaderd en de 
opvolging geregeld voor het voorzitterschap van de commissie voor 2018. Ook 
werden alle lopende zaken doorgenomen. 
 
Secretaris standaardcommissie cavia’s en kleine knagers.  
Mevr. A.M. Vermeulen-Slik  
EE-zaken de heer J. Schop 
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VERSLAG STANDAARDCOMMISSIE HOENDERS, 
DWERGHOENDERS EN SERAMA’S 
 
Het jaar 2017 begon slecht,  de vogelgriep gooide roet in het eten waardoor de 
bondstentoonstelling niet doorging. Het beoordelen van nieuwe creaties kwam 
hierdoor te vervallen en werd doorgeschoven naar de Championshow.  Jammer 
maar ook deze kwam te vervallen en als alternatief werd een dag in maart gepland. 
Drie keer was dit maal helaas geen scheepsrecht, de beperkende maatregelen 
werden tot ver in het voorjaar doorgevoerd. Voor vele fokkers van nieuwe creaties 
een teleurstellend jaar zonder resultaten.  
Het gevolg was dat de lijst met aangevraagde erkenningen opliep tot meer dan 
honderd!  
Op deze lijst staan erg veel kleuren die in onze Nederlandse standaard al 
beschreven zijn, maar die niet voor alle beschreven rassen gelden. Soms zijn ze bij 
het grote hoen wel erkend, maar bij de kriel (nog) niet. Eigenlijk zijn dit 
combinaties van rassen en kleuren die in de AOC-klasse kunnen en mogen worden 
ingezonden.  
 
De standaardcommissie heeft hierover nagedacht en met name vanuit de 
invalshoek ‘welke toegevoegde waarde hebben wij als commissie?’. Dit omdat het 
werk van de commissie –het beschrijven van kleur, tekening en ras- al in het 
verleden gedaan is en in onze standaard is opgenomen.  
Dit denken heeft als uitkomst gehad dat de commissie tijdens de vergadering van 
de Diertechnische Raad 2017 een plan heeft ontvouwen, waarin de speciaalclubs 
de rol van de standaardcommissie kunnen overnemen als het gaat om creaties die 
in de AOC-klasse mogen worden ingezonden.  
Op basis van het akkoord van de Diertechische Raad is een aanpassingsvoorstel 
van de erkenningsprocedure gemaakt, wat in de ALV 2017 in stemming is 
gebracht. Dit voorstel is met ruime meerderheid goedgekeurd en met 
onmiddellijke ingang ingevoerd.  
Het positieve gevolg was dat ondanks nieuwe beperkende maatregelen op grond 
van Aviaire Influenza in het najaar van 2017 toch verschillende erkenningen 
konden worden gerealiseerd.   
Dat deze nieuwe rol voor speciaalclubs nog geen automatisme is, blijkt uit erg veel 
correspondentie over dit onderwerp maar dit leertraject gaan we beslist met elkaar 
tot een goed einde brengen.   
 
Een tweede onderwerp wat de commissie op de vergadering van de Diertechnische 
Raad 2017 heeft toegelicht is het actieplan “één Europese standaard”. Een 
onderwerp wat veel vraagt van de speciaalclubs. Opdracht is dat zij contact 
opnemen met hun collega’s binnen de EE en samen gaan kijken naar de  
verschillende landstandaarden. Het doel is dat uit dit proces één 
gemeenschappelijk ideaal beeld komt, de nieuwe EE-standaard. Er komen nu zeer 
beperkt signalen bij ons binnen van enkele speciaalclubs die deze uitdaging 
hebben opgepakt. Wanneer pakt de rest deze uitdaging op? 
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Een derde onderwerp wat de commissie op de vergadering van de Diertechnische 
Raad 2017 heeft gepresenteerd is het herschrijven van standaardteksten met als 
doel het elimineren van foktechnische verschillen tussen de ideale haan en hen, 
die nu vragen dat er met zogenaamde hennen- en hanenfoklijnen gewerkt wordt. 
De commissie is van mening dat het werken met verschillende foklijnen om deze 
reden niet meer in het tijdsbeeld past. We leven in een tijd waarin we met veel 
kleiner behuisde fokkers te maken hebben.  
Tot nu toe hebben maar weinig speciaalclubs een voorstel ingeleverd en dit 
verbaasd ons, immers het behoud van fokkers is de basis van de liefhebberij en 
dus in het belang van de speciaalclubs.   
 
Als commissie zijn we dit jaar weer een vijftal keren bij elkaar geweest. Dit lijkt 
veel maar iedere keer weer was er een rijk gevulde agenda. De technische kant van 
onze hobby is zeer zeker in beweging niet alleen binnen onze grenzen maar ook 
binnen Europa.  
Tijd werd besteed aan het uniformeren van onderdelen van onze standaard 
waardoor beschrijvingen voor keurmeesters in opleiding, maar ook voor fokkers 
gemakkelijker onder de knie te krijgen zijn.  
De standaardaanpassingen die voortgekomen zijn uit ons overleg, zijn op de KLN 
website gepubliceerd en alle keurmeesters hebben per e-mail bericht van de 
aanpassingen ontvangen.  
 
Aan het einde van het jaar in onze december vergadering hebben we informeel 
afscheid genomen van Frans van Oers. Frans is lang lid geweest van onze 
commissie en heeft vele jaren het secretariaat onder zijn hoede gehad. De 
commissie is hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet binnen onze 
landsgrenzen maar ook binnen de EE.  
Voor Frans was het moment van afscheid nemen gekomen op grond van zijn 
inmiddels gevorderde leeftijd. Een afscheid wat hem zwaar viel. De commissie 
gaat zijn kennis en inbreng missen.  
 
Voor het jaar 2018 gaan wij verder op de ingeslagen weg waarin speciaalclubs aan 
het roer staan, daar waar het gaat om aangevraagde erkenningen die nu onder de 
AOC-klasse vallen. Verder is er de doelstelling in mei 2018 een set met 
aanvullingen voor de standaard uit te geven met de wijzigingen uit 2016 en 2017.  
Een nieuw project wordt het opzetten van een proces wat als uitkomst een digitale 
versie van onze Hoender en Dwerghoender standaard heeft. 
 
Namens de standaardcommissie hoenders, dwerghoenders en serama’s 
Aad Rijs, secretaris 
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VERSLAG STANDAARDCOMMISSIE SIER- EN 
WATERVOGELS 
Doordat er in het seizoen 2016-2017 geen erkenningen plaats konden vinden in 
verband met de vogelgriep, is er getracht om in maart 2017 nog een bijeenkomst 
hiervoor te organiseren samen met de standaardcommissie hoenders en 
dwerghoenders en de examencommissie veren.  
Echter doordat het verbod op het samenbrengen hoenderachtigen en watervogels 
als gevolg van de vogelgriep nog niet opgeheven waren, kon dit ook niet doorgaan.  
 
Hierna hebben we de fokkers die dieren ter erkenning hadden aangeboden, de 
mogelijkheid gegeven om op de fokkersdag van de Nederlandse vereniging voor 
gedomesticeerde watervogelfokkers dieren hiervoor in te zenden. Deze dag werd 
gehouden op 19 augustus 2017 en hier hebben diverse fokkers gebruik van 
gemaakt. Erkend zijn op die dag de kwakers in de kleurslag Blauw wildkleur 
grofbont en Tula ganzen in de kleurslagen grauw en bruingrauw. De Tulagans is 
voorlopig erkend voor 3 jaar. 
 

De voorlopige erkenning van de kleurslag Californian (26-3) bij lachduiven is 
definitief geworden. 
 
Ook afgelopen seizoen zat de vogelgriep ons weer dwars. De Noordshow kon 
alleen doorgang vinden voor de oorspronkelijke duiven. Hier waren ter erkenning 
aangeboden Diamant duiven in de kleurslag agaat. De dieren waren van 
voldoende kwaliteit en daarom is deze kleurslag erkend en zal in de standaard 
opgenomen worden als wildkleur agaat. De erkenningen van de andere rassen 
hopen we in maart 2018 te kunnen doen. 
 

Ook het jaar 2017 heeft in het teken gestaan in de heruitgave van de 
Siervogelstandaard deel II. Helaas is het nog niet gelukt om dit af te ronden. Het 
2e deel zal in de nieuwe uitgave gesplitst worden. In het nieuwe deel II komen de 
kwartels, frankolijnen en patrijzen. In deel III zullen de oorspronkelijke duiven en 
lachduiven komen. 
 

Vanaf januari 2017 heeft ons lid Bep Jansen afscheid genomen van de commissie. 
De commissie bedankt hem bij deze nogmaals voor de prettige samenwerking en 
wensen hem veel succes.  
 
De commissie zag er in 2017 als volgt uit: 
Nico van Wijk, voorzitter 
Johan Albada, secretaris 
Aart Deetman, lid 
Koos van Loe, lid, 
André Broers, lid 
Namens de commissieleden willen wij het bestuur van KLN bedanken voor de  
prettige samenwerking in het afgelopen jaar.  
 
Johan Albada 
Secretaris standaardcommissie sier- en watervogels 
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OPLEIDINGEN PELSDIERKEURMEESTERS  

Leergroep Opleiding Pelsdieren (LOP) 
De werkcommissie LOP heeft als taak om voorlichtingsmateriaal en lesstof ter 
examinering samen te stellen en cursussen te organiseren voor konijnen-, cavia- 
en kleine knaagdieren keurmeesters. Het LOP doet algemene voorstellen c.q. 
aanbevelingen tot verbetering van de scholing en de vele facetten m.b.t. de 
opleiding. Het doel is een opleiding die aantrekkelijk blijft en gerelateerd is aan de 
ontwikkelingen in het onderwijs is, e.e.a. zoals is aangegeven in de nota 
keurmeesteraangelegenheden. Een opleiding die inspeelt op veranderingen 
binnen onze maatschappij.  

Samenstelling van het LOP 
Arie Tieleman   K.L.N. keurmeestersaangelegenheden 
Tonnie Oomen   Examencommissie 
Peter Oude Groothuis  Examencommissie 
Jan Schop   Cavia’s en kleine knaagdieren 
Adri Hertogh   R.O.C. West 
Ineke Bosch   R.O.C. Oost 
Jenne Meijer   R.O.C. Noord 
Henk de Klein   R.O.C. Zuid 
 
Het LOP kwam in 2017 tweemaal bijeen. Deze bijeenkomsten vinden plaats na de 
vergadering van de examencommissie pelsdieren waar enkele LOP leden deel van 
uitmaken. Een belangrijke taak, de jaarlijkse update van het leerboek was 
wederom in handen van Tonnie Oomen en Henk de Klein. Op basis van op- of 
aanmerkingen vanuit de collega's die het leerboek gebruiken of op basis van eigen 
constateringen voeren Tonnie en Henk ieder jaar weer verbeteringen door in het 
leerboek. Voor de cavia's en kleine knagers is dit leerboek nog in ontwikkeling.  
 
Naast deze belangrijke taak heeft LOP ook aanbevelingen gecommuniceerd 
richting het hoofdbestuur, om enkele zaken aan te kunnen passen. Ook heeft er 
overleg plaatsgevonden met de KKV, om enkele zaken goed af te stemmen en waar 
mogelijk  gezamenlijk met voorstellen/aanbevelingen te komen.  
 
Een terugkerend thema is de opleiding tot keurmeester in de breedste zin van het 
woord. Is het nog aantrekkelijk genoeg om te beginnen? Wat kunnen we doen om 
meer aanwas te krijgen? Waar is behoefte aan? Deze en andere vragen komen 
tijdens de bijeenkomsten altijd weer terug en waar mogelijk probeert het LOP hier 
onderdelen aangepast te krijgen. Eén van die onderdelen is dat een 
geïnteresseerde voor de opleiding tot keurmeester altijd een proefavond/-
bijeenkomst zal moeten kunnen bijwonen. Hier kunnen de docenten dan in 
gesprek met een mogelijke kandidaat kijken of de opleiding haalbaar is en op deze 
manier kan de geïnteresseerde fokker ook direct een beeld krijgen van de 
opleiding in al haar facetten.  
Bent u zelf geïnteresseerd of kent u iemand die de opleiding wil volgen? Neem dan 
contact op met de coördinator van de betreffende regio. Hij/zij kan u verder 
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helpen en waar mogelijk van informatie voorzien. De contactgegevens van deze 
personen staan elders in dit jaarboekje. 
 
Jenne Meijer 
Deelnemer LOP (namens ROC Noord) 

ROC Noord 
Ook in 2017 hebben de cursisten en cursusleiders Gerrit Grooten en Gezinus 
Dermois weer hun uiterste best gedaan om goed voor de dag te komen tijdens de 
examens op de Noordshow in januari 2018 te Assen.  
Voor het zover was, volgde eerst nog het theoretische examen in Amersfoort op de 
eerste zaterdag van april. Hier werd door de cursisten van onze ROC met zeer 
goed gevolg examen gedaan. Er werd op het theoretische examen dan ook geen ras 
gemist door de cursisten, een 100% score dus! 
Dat betekende een volle bak voor het praktische examen.  
 
Tijdens verschillende proefexamens op shows in de regio Noord, hebben we als 
ROC onder leiding van Gerrit Grooten en Gezinus Dermois vele uren geïnvesteerd 
om onze kennis op te vijzelen en aan te scherpen. Naast deze praktijkuren zijn 
natuurlijk ook vele shows en fokkers bezocht, om maar goed beslagen ten ijs te 
komen. En toen het moment daar, het praktische examen op de Noordshow in 
Assen.  
Helaas werden een paar rassen gemist tijdens het praktische examen, maar over 
het algemeen kan met een goed gevoel teruggekeken worden op deze examens. 
Na een korte evaluatie is ROC Noord weer volop bezig met de volgende rassen. 
Ook hier wacht eerst weer het theoretisch examen, om vervolgens vol aan de bak 
te gaan voor het komende praktische examen. 
 
Helaas hadden we dit jaar geen nieuwe aanwas voor de examens, zodat we met 
een vaste groep cursisten (Reinder Prins, Gauke de Vries, Tieme Spijkerman, 
Hielke Visser en Jenne Meijer) het jaar hebben doorlopen.  
 
Jenne Meijer 
Coördinator R.O.C. Noord 

ROC Oost 
In 2017 telde onze opleiding 7 cursisten en 1 gastcursist (Jenne Meijer) die 
inmiddels in onze regio woont.  
De 8 cursusavonden werden goed bezocht. De cursisten maakten heel wat 
kilometers om bijna alle examenrassen tijdens deze praktijkavonden mee te 
brengen. 
Ook waren er zoals inmiddels gebruikelijk twee proefexamens. Het eerste 
proefexamen hielden we dit jaar tijdens de Valleishow in Veenendaal en 
traditiegetrouw zijn we al jaren welkom tijdens de Hanzeshow in Kampen voor 
ons 2e proefexamen. Op beide locaties zijn veel van onze rassen aanwezig en dus 
een prima praktijkoefening. Geweldig dat beide tentoonstellingsorganisaties hier 
hun medewerking aan verlenen.  
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Ook gingen cursisten bij enkele ervaren fokkers op bezoek voor hun examenras. 
Inmiddels zijn ook de praktijkexamens tijdens de Noordshow weer voorbij en 
groeit ons aantal behaalde rassen gestaag.  
Inmiddels zijn eind januari de nieuwe cursusavonden weer begonnen en daarmee 
ook de voorbereidingen voor het eerstvolgende theorie-examen in april 2018.  
Ook hebben we weer een nieuwe cursist in ons midden die zich verdiept in de 
algemene theorie middels het digitale leerboek Opleiding Keurmeester 
raskonijnen. 
De cursusavonden worden gehouden in het Duivensportcentrum aan de Prinses 
Beatrixlaan te Apeldoorn onder de deskundige begeleiding van docenten 
Hannes v.d. Steeg en Martin Kok. 
 
Ineke Bosch 
Coordinator ROC Oost 

ROC West 
De volgende keurmeesters volgden de opleiding bij ROC West ter voorbereiding 
op hun examens voor uitbreiding van hun bevoegdheid: Cor Bregman, Anita 
Cramer, Jaap Kooijman, Tom van Leeuwen, Rob Pronk en Bart van der Vlis. 
Daarnaast was Debbie Kars aanwezig als nieuweling. Zij kreeg theoretische en 
praktische ondersteuning van de docenten. Eind van het jaar gaf zij om voor haar 
moverende redenen aan niet verder te gaan met de opleiding.  
De docenten waren de heren Theo van ‘t End en Piet Huijgens. 
Het coördinatorschap ROC West werd overgedragen door Adri Hertogh aan Jaap 
Kooijman. 
 
Er zijn 8 bijeenkomsten geweest verdeeld over 4 bijeenkomsten in het voorjaar en 
4 in het najaar en werden gehouden in IJmuiden. 
De bijeenkomsten in het voorjaar hadden een algemener karakter. Denk hierbij 
aan besprekingen over de pels, tekening, kleur en b.v. patroon. Bij deze 
besprekingen werden door de cursisten steeds dieren meegebracht. 
In het najaar werd duidelijk aandacht besteed aan de rassen waarvoor praktisch 
examen gedaan zou worden. Ook hier werden dieren meegebracht door de 
cursisten/docenten. Daarnaast werden er twee proefexamens gehouden, te weten 
op de Zaanstadshow te Zaandam en de Hanzeshow te Kampen. 
 
Ondanks het feit dat niet steeds alle cursisten aanwezig konden zijn op de 
cursusavonden zijn de resultaten zowel op het theoretisch als het praktisch 
examen vrijwel 100% geweest. Een compliment voor de cursisten en de docenten! 
 
Jaap Kooijman  
Coördinator ROC West 

ROC Zuid  
In onze regio alleen keurmeesters die dit jaar examen hebben gedaan voor 
uitbreidingen. Dat waren 5 C keurmeesters en 1 B keurmeester, die het 
lesprogramma volgden. Dit jaar in onze regio dus helaas geen nieuwe kandidaten. 
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Nog een speciaal dank voor de tentoonstellingsorganisatie die het mogelijk maken 
om onze proefexamens te kunnen houden. Het eerste proefexamen was in Nieuw 
Lekkerland en tweede proefexamen in Wijchen op de Gelderlandshow. 
 
Per lesavond wordt per kandidaat gekeken, welke rassen zij voor hun examen 
willen oefenen en deze zijn dan ook op de lesavonden aanwezig. De dieren worden 
door de kandidaat gekeurd en besproken met de begeleider.  
Vaak zijn er op deze lesavonden ook fokkers met hun dieren aanwezig en ervaren 
de opleiding ook als erg leerzaam.  
Op deze manier proberen wij ook nieuwe kandidaten te werven, want mond op 
mond reclame werk toch het beste. 
 
Per jaar hebben we 8 lesavonden en 2 proefexamens op een grote tentoonstelling. 
Lesavonden worden gehouden in het clubgebouw NKPV, Veerweg 2 , Nieuw-
Lekkerland. 
 
De keurmeestersopleiding staat onder leiding van A.G. Oomen en P. Bakker, 
H. van Weelden is onze reserve docent. 
Mochten er in onze regio nieuwe kandidaten zijn, dan kunnen zij zich op elk 
moment aanmelden. Ze zijn van harte welkom. 
 
Dit is mijn laatste jaarverslag als coördinator van ROC zuid. Het coördinatorschap 
heb ik overgedragen aan: 
Heleen van der Velde 
Van der Eijndestraat 9  
3204 VR Hendrik Ido Ambacht 
06-28406839 
E-mail: heavandervelde@hotmail.nl 
 
Anja van Drongelen 
Coördinator  R.O.C.  Zuid 

ROC cavia’s en kleine knaagdieren. 
In april 2017 waren de theorie-examens.  Vier caviakeurmeesters gingen op voor 
uitbreiding.  Één nieuweling ging op voor de algemene theorie cavia's en één voor 
de algemene theorie ratten. 
De 4 caviakeurmeesters deden theorie-examen voor 11 rassen en voor de 
satijnbeharing.  1 examen is daarvan niet behaald. 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 2017 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.   
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In januari zijn we met een groep op hokbezoek geweest en hebben we diverse 
langhaarrassen gezien en besproken. Docent Anneke Vermeulen-Slik besprak de 
aanwezige dieren. 
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 niet behaald. Één keurmeester is bevorderd tot B 
keurmeester. 
Docenten bedankt voor uw inzet. 
 
Manuela Eilander 
R.O.C. Centraal cavia’s en kleine knaagdieren 
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OPLEIDINGEN HOENDERKEURMEESTERS  
 
L.O.H. 2017 en op naar 2018. 
 
Deze leergroep opleiden heeft zo een eigen dynamiek en leermomenten. 
Afgelopen jaar is eens te meer gebleken dat je tegenwoordig door ziekte, werk en 
andere te leggen prioriteiten, mensen niet kunt dwingen opleidingsdagen te 
volgen. 
Misschien past een verplichting ook niet meer in deze tijd en moeten initiatieven 
en verantwoordelijkheden bij de cursist keurmeester in opleiding zelf gelegd 
worden?  
Werken in af te ronden modules is zo’n methode waarmee je de opleiding afrond, 
als alle modules doorlopen zijn en het bewijs van deelname daarvan vastgelegd is 
in het portfolio. 
Het maakt dan niet uit of je er 4 of 8 jaar over doet, want examens en bevoegdheid 
behalen doe je tussendoor toch wel.  
 
Voor de hoenders en dwerghoenders zijn er voldoende cursisten en docenten maar 
al jaren is de situatie m.b.t. sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven 
zorgelijk.  
Koos van Loe heeft teksten aangeleverd voor het cursusboek en docentenmap 
watervogels en Jan Pijffers voor de lachduiven met schitterende tekeningen van 
zijn hand. Voor de kwartels, patrijzen en frankolijnen heeft Andre Broers, naast de 
rest van de oorspronkelijke duiven, zijn inzet en beeldmateriaal beschikbaar 
gesteld. René van de Kerkhof komt nog met educatieve teksten over de 
diamantduiven. Nu de cursisten nog? We zullen serieus moeten gaan kijken hoe 
we mensen kunnen interesseren voor het volgen van de opleiding? 
Net als de gehele hobby heeft de L.O.H natuurlijk last van de vogelgriep. 
Expertdagen die niet door gaan, opleidingsdagen zonder vogels en zo treft het ons 
diep.  
 
Dit is overigens het laatste verslag dat ik schrijf als coördinator van de L.O.H. 
want Hanno Dijkhorst neemt de functie over. Ook een man met humor die de 
materie niet te zwaar neemt allemaal. Lol en vreugde is belangrijk om te kunnen 
leren. De administratie en organisatie van expertmomenten is een mooie klus voor 
Marion Wisselink, die dat vanaf huis gaat doen en dus ook de L.O.H. groep gaat 
versterken.  
 
Jan Voets heeft inmiddels in maart 2018 afscheid genomen na ruim 20 of 25 jaar 
(we zijn de tel kwijt). Uiteraard viel Jan hulde in het dankwoord ten deel. Jan 
heeft altijd gezorgd voor een strakke goed uitgewerkte dagindeling en daarnaast is 
de inwendige mens altijd goed bediend door Jan.  
Jan is niet de man van de voorgrond en daardoor misschien wel eens onderschat 
in zijn bijdrage, die enorm is geweest. Vooral de gedragscode is zijn werk.  
Met een medium als facebook is helaas de gedragscode bij wat enkeling niet meer 
te handhaven. Jammer maar het is niet anders. Jan zit niet op Facebook dus daar 
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heeft hij geen last van. Hij zal vast als opa, vader en echtgenoot nog lang genieten 
van de Hollandse krielen, de keuringen, het plezier en vriendschap met collega’s. 
 
Conno Vlaardingerbroek 
Coördinator Leergroep Opleiding Hoenderkeurmeesters   
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VERSLAG EXAMENCOMMISSIE PELSDIEREN 

Wijzigingen in de commissie 
Afredend in de commissie zijn volgens het rooster de heren A.G. Oomen en 
H.G.M. de Klein. Beiden zijn herkiesbaar. Mevr. A. Vermeulen geeft aan dat zij 
niet meer verkiesbaar is. De voorzitter bedankt Mevr. Vermeulen voor haar inzet 
en zal haar op een goed moment nog een presentie bezorgen.  
Voor Mevr. Vermeulen is de heer B. van Dijk aangesteld. 
 
De heer K.J. Cats is voor de praktijkexamens en het theorie-examen in april 2018 
nog beschikbaar en stopt dan als reserve examinator.  
Na de gebruikelijke procedure zijn zij door het KLN bestuur benoemd.  
Algemeen reserve examinator: de heer K.J. Cats (tot april 2018). 

Algemeen 
In het jaar 2017 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 van zowel van de kandidaten als vanuit de ROC’s. 
Algemeen komt de commissie tot de conclusie dat kleurenkennis een fenomeen is 
dat bij de kandidaten als een veel voorkomend 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 10 rassen uitvoerbaar is, maar slechts een 
enkeling slaag dan voor alle rassen. 

Examens 

Konijnen 
Het schriftelijke examen is gehouden op 8 april 2017 in "De Open Hof" te 
Amersfoort. En het tweede theorie-examen, is gehouden op 5 september 2017 te 
Amersfoort, dit jaar waren er vier personen voor dit tweede theorie-examen.   
Voor het theoretische examen is wederom veel gebruik gemaakt van de leerstof die 
ontwikkeld is door de werkgroep Leergroep Opleiding Pelsdieren, verkort het LOP 
genoemd. 
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 4, 5 en 6 januari 2018 gehouden tijdens de 
Noordshow te Assen, omdat de Championshow te Nieuwegein niet door is gegaan. 
Alle praktische examens, zowel van de konijnen als de cavia’s, zijn daar gehouden. 
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Langs deze weg wil ik het bestuur van de Noordshow nogmaals bedanken voor 
hun bijzondere prettige medewerking. 

Cavia’s 
Het schriftelijke examen is gehouden op 8 april 2017 in "De Open Hof" te 
Amersfoort. 
Het praktische examen is gehouden op 5 januari 2018 tijdens de Noordshow te 
Assen. 

Kleine knagers 
Voor het schriftelijke examen op 8 april 2017 in “De  Open Hof “ te Amersfoort, 
had zich één kandidaat aangemeld, doch deze persoon melde zich een dag voor het 
examen af. Dit is jammer want hierdoor zijn nu alle voorbereidingen voor niets 
getroffen. 

Diergroep konijnen 

Schriftelijk examen 
Voor de uitbreiding van hun bevoegdheid hebben zich 4 B en 15 C-keurmeesters 
opgegeven voor het schriftelijke examen. 
Daarnaast hebben zich 2 nieuwelingen aangemeld. 
De uitslag voor uitbreiding van de rassen is als volgt: 
1 B-keurmeester heeft zich op 4 april 2017 afgemeld. Hij zou voor 6 rassen examen 
doen. Jammer want ook hier heeft men het voorbereidende werk al gedaan.  
3 B-keurmeesters deden schriftelijk examen voor 24 rassen en slaagden voor 24 
rassen. 
15 C-keurmeesters deden schriftelijk examen voor 67 rassen en slaagden voor 60 
rassen, voor 2 rassen gezakt en 5 rassen niet gemaakt. 
2 Nieuwelingen deden examen voor het algemeen gedeelte en slaagden, en werden 
dus aspirant-keurmeester. 
 

Praktisch examen 
Voor het praktische examen zijn er dit jaar 163 examens voorbereid die plaats 
vonden op de Noordshow in Assen. De resultaten zijn als volgt: 
4 B-keurmeesters gingen op voor 29 rassen en slaagden voor 24 rassen (82,75%). 
16 C-keurmeesters gingen op voor 88 rassen en slaagden voor 62 rassen (70,5 %). 
2 aspirant keurmeesters gingen op voor 6 rassen en slaagden voor 1 ras (16,6 %). 
Deze 2 aspirant keurmeesters hebben mondeling theorie gedaan van 10 rassen en 
slaagde voor 6 rassen; dat is (60 %). 
1 C-keurmeester heeft zich voor het praktisch examen afgemeld met als reden 
onvoldoende voorbereid. 
1 C-keurmeesters heeft zich wegens ziekte afgemeld voor het praktisch examen. 
Tevens was er een ras de Parelgrijs van Halle niet aanwezig, bij verdere navraag 
blijkt dit ras in Nederland niet meer te zijn. 
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Omdat de Championshow te Nieuwegein niet door ging, zijn alle examens 
verplaatst naar de Noordshow te Assen. Dit was best heftig, maar het is gelukt. 
Op de Noordshow te Assen zijn de kandidaten voor 71,4% geslaagd.  
Deze percentages zijn bijna gelijk aan het jaar hiervoor. 
 

Bevorderd en aangesteld 
Aangesteld tot C-keurmeester konijnen: De heer J.E.G. Leeflang. 

Diergroep cavia’s 

Schriftelijk examen 
Voor het schriftelijk examen hebben zich 2 C-keurmeesters opgegeven voor 
uitbreiding. 
De 2 C-keurmeesters deden schriftelijk examen voor 7 variëteiten en slaagden er 
voor 6.  
De 2 B-keurmeesters deden schriftelijk examen voor 4 variëteiten en slaagden er 
voor 4.  
1 Nieuweling had zich aangemeld voor het algemeen gedeelte en slaagde daarvoor 
en werd dus aspirant-keurmeester. 

Praktisch examen 
2 C-keurmeesters gingen op voor 6 variëteiten en slaagden voor 2 variëteiten 
(33,3%). 
2 B-keurmeester gingen op voor 6 variëteiten en slaagden voor alle 6 dus (100%). 
1 Aspirant keurmeester zakte al voor het mondeling gedeelte dus mocht dus ook 
geen praktijk doen. 

Bevorderd en aangesteld 
Aangesteld tot A-keurmeester Mw. P. Kraaijeveld en Mw. C. Swaap-Maaswinkel 
Aangesteld tot B-keurmeester cavia’s: Mw. M.A.E. Eilander 

Diergroep kleine knaagdieren 
Voor deze diergroep heeft zich het afgelopen jaar 1 kandidaat aangemeld om 
theoretisch examen te doen. Deze persoon heeft toch gemeend om geen 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. 
 
Bijzonder jammer dat over de diverse diergroepen ook dit jaar een aantal 
personen zich zonder gegronde reden hebben afgemeld. Dit is erg jammer, want in 
enkele van deze personen is door de diverse ROC’s de nodige energie gestoken en 
ook de examencommissie pelsdieren heeft hier het nodige voorbereidende werk 
aan gehad.  
Verder kom ik tot de conclusie dat zich voor het examenjaar 2017 ongeveer het 
zelfde aantal personen heeft aangemeld als voor het examenjaar 2016. 
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Hulpexaminator 
Bij de diergroep konijnen heeft ook keurmeester K.J. Cats gefungeerd als 
examinator. Namens de examencommissie willen wij hem hartelijk dank zeggen 
voor zijn medewerking. 
Wegens familieomstandigheden moest ons commissielid P.E.A. Huygens op 
vrijdag 5 januari ‘s middags om 16.00 uur naar huis en heeft keurmeester 
R.H. Meijer hem verder vervangen tijdens het examen op de Noordshow. Ook hem 
willen wij namens de examencommissie hartelijk dank zeggen voor zijn 
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 8 april te Amersfoort was de heer H. Houpst 
aangesteld als gecommitteerde. Ook voor het tweede theorie-examen op 
5 september te Amersfoort was de heer H. Houpst aangesteld als gecommitteerde. 
Op de avond na de keurdag zijn al de eerste praktische examens afgenomen. 
Gecommitteerde was de heer J. Renes. 
Op de vrijdag waren aanwezig de heren H. Houpst en K. Mollema en bij de cavia’s 
J. Renes en op de zaterdag de heren J. Smelt en J. Renes. Het waren lange en 
intensieve dagen, donderdag tot 20.30 uur, Vrijdag van 08.30 tot 20.30 uur en 
zaterdag nog van 08.30 tot 12.00 uur. 
Vanaf deze plaats wil de examencommissie de heren bedanken voor hun toezicht 
en ondersteuning van de kandidaten tijdens de examens. 

Tot slot 
Van de cavia’s waren 5 variëteiten, waarvoor examen moest worden gedaan, niet 
ingeschreven. Deze variëteiten zijn op een later tijdstip alsnog ingebracht. Ook 
hier een woord van dank naar de fokkers van deze variëteiten voor hun 
medewerking.  
Rest mij nog het landelijk bestuur van de KLN evenals het tentoonstellingsbestuur 
van de Noordshow, die op allerlei manieren met ons heeft samengewerkt en 
meegedacht, 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. 

Vogelgriep ook nu spelbreker voor aantal kandidaten, maar we 
bewegen mee!  
 
In 2017 hebben we als examencommissie ons best gedaan om in het belang van de 
kandidaten zoveel mogelijk examens af te nemen.  
 
Op 14 mei hielden we de theoretische en mondelinge examens in Bilthoven. De  
zeven koppels examinatoren waren weer anders van samenstelling als voorgaande 
jaren. Het doel hiervan is dat men van elkaar kan leren, wat uiteindelijk de 
uniformiteit bij de examinatoren ten goede zal komen. 
Er waren dit jaar 40 kandidaten die deelnamen aan het mondeling examen. Voor 
6 van hen was het de eerste keer en dus moesten die ’s morgens ook hun algemeen 
theoretisch examen doen. Dit verliep prima, gezien de goede cijfers van een ieder 
op dit gedeelte.  
De kandidaten deden in totaal voor 285 rassen (of rasgroepen) examen. Voor 40 
rassen of rasgroepen werd een onvoldoende gegeven. Het slaginspercentage was 
daarmee 86 %. Het gemiddelde cijfer was een 7,0. Een prima resultaat dus.   
 
Gewaarschuwd door de vogelgriep in het seizoen 2016 – 2017 hadden we besloten 
de kandidaten meer mogelijkheden te bieden om praktijkexamens te doen. 
Gelukkig maar, want een week na de ONETO ging de boel andermaal op slot.  
De water- en siervogelkandidaten konden hun praktische examens al doen op 
27 augustus te Elburg alwaar de speciaalclub van gedomesticeerde watervogels 
hun fokkersdag hield. Fijn dat jullie dit als club hebben voorgesteld! De deelname 
was 100%.  
Van de drie kandidaten, die voor serama’s opgingen, deden er twee al hun examen 
tijdens de internationale seramadag die 2 september in Beek (Gld) werd 
gehouden. Beide waren nieuwelingen (Ronald Schoemaker en Petra Wilhelmus) 
en slaagden voor het ras.  
Op de show van WPKC in Zuidbroek (Groningen) deed een nieuweling (Henk 
Fennema) examen voor hoenders en dwerghoenders en slaagde voor de rassen.  
De andere nieuwelingen voor hoenders en dwerghoenders deden hun praktisch 
examen bij Gallinova  in Barneveld. Twee kandidaten (Ronald Schoemaker en 
Arjan Buitenhuis) slaagden voor hun rassen. Op deze show deden ook twee 
kandidaten uitbreiding voor hoenders en dwerghoenders.  
Op de Oneto hadden we de mogelijkheid om alle overige examens voor hoenders 
en dwerghoenders af te nemen, maar helaas lukte dit niet volledig, omdat een 
aantal kandidaten elders verplichtingen had of de voorkeur gaven om in Assen bij 
de Noordshow examen te doen.  
Niettemin deden 12 kandidaten op Oneto uitbreiding voor hoenders- en 
dwerghoenders. 
 
Voor de mensen die in Assen examen wilden doen en daar ook aan vast hebben 
gehouden (of moesten i.v.m. ander verplichtingen) was het een beetje zuur, want 
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we weten inmiddels dat er geen hoenders en dwerghoenders mochten worden 
ingezonden.  
Wel konden we daar het examen voor oorspronkelijke duiven voor één kandidaat 
afnemen en deze slaagde met prima cijfers. 
 
Tenslotte hebben we bij twee kandidaten een examen voor kalkoenen afgenomen 
bij een handelaar in Stolwijk, Daar zat een grote collectie. Eén van hen wist voor 
deze soort te slagen.   
 
Slagingspercentage:  
 

Locatie Aantal
kandidaten 

Kandidaten
afwezig 

Aantal
rassen 

Aantal
rassen  
geslaagd 

% Gem. 
cijfer 

Watervogels Elburg 5 0 17 14 82 6,4 
Serama’s Beek 2 0 2 2 100 7,5 
WPKC Zuidbroek 1 0 4 4 100 6,5 
Gallinova Barneveld 5 1 27 21 77 6,3 
Oneto Enschede 12 0 106 86 81 6,9 
Noordshow Assen 1 0 2 2 100 7 
Kalkoenen Stolwijk 2 1 2 1 50 6 

 
Wat resteert is nog een examen voor één nieuweling die examen gaat doen voor 
kwartels en patrijzen. Dit zal nu afgenomen worden tijdens de DFKP 
speciaalclubdag op 25 augustus 2018. 
En we moeten nog voor zo’n 17 kandidaten voor hoenders en dwerghoenders hun 
praktijkexamen organiseren. Dit hebben we nu in overleg met KLN en Gallinova 
vastgelegd op zaterdag 1 september te Barneveld. Uiteraard is deelname niet 
verplicht, maar dan raakt men wel een jaar achterop en dat is natuurlijk jammer.   
 
De gehouden examens betekende voor 5 keurmeester ‘promotie”! 
Bert Mombarg en Conno Vlaardingerbroek zijn nu A-keurmeester voor de 
dwerghoenders. 
Jaap Meindertsma is nu A – keurmeester voor oorspronkelijke watervogels.  
René van der Kerkhof is A-keurmeester voor oorspronkelijke duiven en  
Jonny Wever is nu B keurmeesters hoenders en dwerghoenders.  
Alle drie 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 inmiddels zijn 
erkend. 
Tijdens het vorig congres in 2016 betrof dit het ras Aarschotse kriel. Toentertijd 
konden een aantal keurmeester niet aanwezig zijn. Daarom was er tijdens het 
keurmeestercongres van 2017 een tweede kans. Vijf mensen hebben hier aan 
deelgenomen. Alle vijf (Jan Voets, Berend Klein, Bert Kremer, Mathijs Ykema en 
Mario Griekspoor) zijn hier voor geslaagd.  
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Sinds 2015 hanteren we voor de opleiding om bevoegd keurmeester te worden het 
nieuwe reglement. 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 zijn al bevoegd voor de diergroepen hoenders,  maar willen 
zich nu ook bekwamen in andere diergroepen.   
Van de 18 mensen zijn er acht nog bezig het leerboek door te werken. Deze 
mensen hebben nog geen examen gedaan. Voor twee mensen uit de opleiding 
betekent dit het laatste jaar. Aan het eind van de opleiding zullen ze nog een 
“algemeen kleurenexamen” gaan afleggen. Tenslotte worden ze uitgenodigd voor 
een evaluatiegesprek. Bij gebleken geschiktheid, mag men zelfstandig verder 
studeren voor nog meer bevoegdheden.  
 
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 
KLN kleindierliefhebbers.nl te raadplegen.  
 
Als gedelegeerde waren dit jaar Co Korsuize, Henk Houpst en Jan Renes actief. 
Graag wil ik ze allemaal 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. 
 
Met het feit dat er onzekerheid blijft over de vogelgriepontwikkelingen, zullen we 
ook in het komend seizoen nog op meerdere momenten en locaties 
praktijkexamen gaan afnemen. Dat alles is in het belang van de keurmeesters. 
 
Rest mij de mede commissieleden Willem Voskamp (voorzitter), Aart Deetman, 
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 examencommissie “veren” 
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VERSLAG RINGENBUREAU 
 

In 2017 was er een forse daling van het verkochte aantal ringen ten opzichte van 
2016. Het lijkt heel aannemelijk dat deze daling voornamelijk veroorzaakt wordt 
door de vogelgriep perikelen van het showseizoen 2016/2017. We hadden in het 
verslag over het jaar  2016 al gemeld dat we in april 2017 tot dat moment al 
14.000 onder het niveau van 2016 lagen. Totaal zijn er in 2017 maar liefst 14.783 
ringen minder verkocht. De trend welke zich in het begin van 2017 had ingezet is 
gelukkig niet doorgezet. Wanneer we zien naar de tussenstand van vandaag (7-04-
2018), dan zitten we op praktisch hetzelfde aantal ringen als in 2017 op hetzelfde 
moment.  
Ik wil iedereen bedanken die in het afgelopen jaar mij een e-mail of een kaartje 
heeft gestuurd. Het gaat langzaam maar wel vooruit. 
Ik wil het bestuur en de leden bedanken voor de samenwerking in de afgelopen 
periode. 
 
Wilma Smelt 
Ringenbureau KLN 
 

Totalen per jaar over de afgelopen 8 jaar 
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
188.070 202.853 200.490 217.354 216.877 234.959 226.165 222.789 
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Aantal ringen per ras in 2016 en 2017 
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VERSLAG MERKENBUREAU 
 

Ook dit jaar zijn weer minder konijnen getatoeëerd dan in 2016, in totaal 2.995 
minder. De teruggang ging echter minder hard dan verleden jaar. Toen waren het 
er 4.596 minder. 
Het contact met de verenigingen en KLN bestuur waren goed en de betaling van 
de KLN-prijzen liep ook goed.  
 

Jaar 2013 2014 2015 2016 2017 
Friesland 3.924 3.559 3.845 3.642 3084 
Groningen 1.760 2.150 1.929 1.531 1720 
Drenthe 3.493 3.343 3.269 2.890 2890 
Overijssel 5.598 5.808 5.095 4.646 4329 
Gelderland 9.697 9.034 8.324 7.394 6667 
Utrecht 1.423 1.456 1.242 1.091 718 
Noord-Holland 3.679 3.033 2.933 2.607 2258 
Zuid-Holland 7.274 6.999 6.750 5.986 5681 
Zeeland 615 539 468 463 429 
Noord-Brabant 3.477 3.661 3.363 2.889 2683 
Limburg 2.010 1819 1.735 1.353 1038 
Totaal 42.950 41.404 38.953 34.492 31.497 

 
Verdeling 2017 per ras: 
Vlaamse Reus 3454  
Groot Lotharinger 870  
Franse Hangoor 1184  
Groot Chinchilla 35  
Nieuw-Zeelander 145  
Gele van Bourgondië 41  
Engelse Hangoor 150 
Groot Zilver 309  
Meisner Hangoor 63  
Belgische Haas 484  
Wener 1467  
Blauwe van Beveren 47  
Witte van Hotot 115  
Californian 237  
Angora 187  
Rode Nieuw-Zeelander 411  
Japanner 152  
Eksterkonijn 73  
Rijnlander 246  
Zilvervos 109  
 

Thüringer 419  
Sallander 200  
Rex 1213  
Havana 182  
Alaska 851  
Gouwenaar 58  
Luchs 85  
Marburger Feh 239  
Deilenaar 95  
Papillon 314  
Parelfeh 135  
Beige 98  
Marter 77  
Duitse Hangoor 885  
Satijn 329 
Voskonijn 24 
Blauwe Holicer  43 
Klein Chinchilla 229  
Zwartgrannen 152  
Klein Lotharinger 610 
 

Kunder Hangoor             32 
Thrianta 454  
Hollander 1648  
Klein Zilver 1117  
Tan 1543  
Hulstlander 194  
Rus 384  
Parelgrijze van Halle 0  
Angora Hangoor 96  
Angoradwerg 32  
Lotharingerdwerg 200 
Papillondwerg 57 
Ned. Hangoordwerg 3947  
Rexdwerg 354  
Teddydwerg 133 
Vosdwerg 44 
Polish 109  
Kleurdwerg 3948  
Pool 1077  
Overig        102 
Totaal 31.497  
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De uitsplitsing van de niet erkende rassen, die in het onderstaande overzicht zijn 
samengevoegd, is als volgt: Steenkonijn 12; Rexdwerghangoor 7; Teddywidder 4; 
Rhondwerg 6; Kleine Rex 69; Kastanjebruin van Lorreynen 4. 
 
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 
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VERSLAG DISPENSATIES 
 
Totaal werd er 60 maal dispensatie aangevraagd (tegenover 43 maal in 2016) voor 
totaal 470 dieren. Er zijn geen dispensaties afgewezen. In het kader van het 
behoud van de liefhebberij is steeds zoveel mogelijk gezocht naar oplossingen. 

Konijnen 
2  B keurmeesters    9 konijnen  2 Tentoonstellingen 
2  C keurmeesters  33 konijnen  5 Tentoonstellingen   
Totaal    42 konijnen 

Cavia’s 
3  A keurmeesters konijnen 20 cavia’s  3 Tentoonstellingen 
1  B keurmeesters konijnen   4 cavia’s  1 Tentoonstelling 
3  C keurmeesters cavia’s  16 cavia’s  4 Tentoonstellingen 
Totaal    40 cavia’s 

Kleine knagers 
1  C keurmeesters kleine knagers 14 kleine knagers 1 Tentoonstelling 

Hoenders 
1  B. keurmeesters   8 hoenders  1 Tentoonstelling 
2  C keurmeesters  10 hoenders   2 Tentoonstellingen 
Totaal    18 hoenders 

Dwerghoenders 
1  B keurmeesters   8 dwerghoenders 1 Tentoonstelling 
5  C keurmeesters  54 dwerghoenders 4 Tentoonstellingen 
Totaal    62 dwerghoenders 

Watervogels 
3  B keurmeesters  158 watervogels  15 Tentoonstellingen 
3  C keurmeesters    18 watervogels    3 Tentoonstellingen 
Totaal    176 watervogels 
 

Siervogels 
6  B keurmeesters  85 siervogels  15 Tentoonstellingen 

Oorspronkelijke duiven 
3  C keurmeesters  33 oorspronkelijke duiven 3 Tentoonstellingen 
 
G. de Gooijer,   
Functionaris dispensaties 
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VERSLAG FACILITAIR BUREAU KLN - NBS 
In dit jaarverslag licht het FB haar activiteiten over het jaar 2017 in het kort toe. 
Over het algemeen is het een goed seizoen geweest met weinig problemen. Vragen 
die er waren werden door ons beantwoord en/of van advies voorzien. 
In het seizoen 2017-2018 werden er 228 shows aangevraagd, zeven minder dan in 
2016-2017. Totaal zijn er 7 niet doorgegaan. De oorzaak was helaas wederom het 
TT verbod. Er werden 7 shows gehouden van alleen sierduiven, en 53 met alleen 
KLN dieren. De overige shows waren een combinatie van KLN/NBS.  
Het aanvragen van de shows voor het seizoen 2018-2019 was een drama. De 
sluitingsdatum is bekend. Desondanks moesten een aantal provincies worden 
gemaild om de aanvragen in te gaan sturen. De laatste is eind december 
binnengekomen! Ook wederom een aantal die niet correct ingevuld waren. Die 
gaan retour afzender, wat onnodige vertraging geeft. 
Latere wijziging van showdatum dient altijd in overleg te gaan met het FB. Dus 
geen melding maken, maar opnieuw een verzoek indienen bij het FB. Ook als de 
show om wat voor reden niet door kan gaan, graag dit doorgeven aan het FB en de 
PA, zodat die de gedelegeerde hierover kunnen berichten. 
 
Het financieel verslag vindt u elders in de jaarstukken van KLN en NBS. De 
vraagprogramma’s en catalogussen bestemd voor het FB dienen naar onze 
penningmeester te worden gezonden. Nogmaals het verzoek dit zoveel mogelijk 
digitaal te gaan doen. 
 
Wat betreft het showseizoen zijn er nog wel wat opmerkingen te maken. Het 
schijnt nog steeds moeilijk te zijn om een HEP jury samen te stellen. Een HEP 
bestaat altijd uit 1 of 3 personen, die zoveel mogelijk bestaat uit A keurmeesters 
eventueel aangevuld door een B. Er is ook wat onduidelijkheid over de prijzen die 
zijn te winnen in de C klasse bij konijnen. C klasse is een aparte groep (voldoen 
nog niet aan de standaard eisen) en mogen dus niet concurreren met dieren in de 
open klasse en eventuele met een collectieprijs in een open klasse. 
Helaas heeft het FB weer moeten constateren dat er een groot aantal keurmeesters 
twee keuringen op een dag hebben verricht op open tentoonstellingen. Dit is nog 
steeds niet toegestaan. KLN en NBS zijn hiervan op de hoogte gebracht en gaat 
zich hierover beraden.  
Dan waren er twee KLN keurmeesters die dieren hebben gekeurd, waarvoor ze 
geen bevoegdheid hebben. Na overleg met het KLN bestuur hebben de betreffende 
keurmeesters, TT secretarissen en de gedelegeerde hierover een bericht gehad. 
Wat betreft het concept vraagprogramma, deze is voor alle tentoonstellingen 
een verplichting. Ga vroegtijdig in overleg met de gedelegeerde om het te laten 
beoordelen. De tentoonstellingsdatums zijn vroegtijdig bekend. Een al gedrukte 
versie is geen concept!  
 
Dan een oproep. In een aantal provincies is er een tekort aan gedelegeerden. We 
hebben binnen de provinciale afdelingen een oproep gedaan om er voor te zorgen 
dat er weer voldoende gedelegeerden zijn. U kunt zich melden bij de P.A. ’s of bij 
het FB. 
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Tot slot, we hebben als FB leden weer op een prettige manier samengewerkt. Een 
keer per jaar komen we bij elkaar en het overige gaat via de digitale weg. Bij deze 
bedank ik dan ook de drie overige FB leden t.w. Hendrika Bonder, Sytze de Bruine 
en Arie Hagedoorn.  
 
Kees Mollema 
Secretaris Facilitair Bureau 
  

Pagina 60   Jaarboek 2018 Kleindier Liefhebbers Nederland 

 
 
  



Jaarboek 2018 Kleindier Liefhebbers Nederland Pagina 61 

JAARPLANNEN 
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BESTUURSBELEID  

KLN op weg naar 2019 
Het rapport “KLN op weg naar 2019” besteed aandacht aan een visie op de 
toekomst. De vraag komt aan de orde wat voor soort organisatie wij willen zijn als 
KLN, wat gaat goed en wat minder goed en welke veranderingen noodzakelijk zijn.  
Om tot vervolgstappen te komen, is het noodzakelijk dat het rapport “KLN op weg 
naar 2019” wordt voorzien van een duidelijke richting. Hiermee bedoelen wij een 
document waarin wij als bestuur duidelijk aangeven “Waarom is er een KLN?”, 
“Hoe realiseren wij het en waarom” en “Wat doen wij dan als KLN?”.  Om de 
richting te bepalen organiseren wij als bestuur zogenaamde ronde tafel 
bijeenkomsten met telkens wisselende gezelschappen. Uiterlijk in het najaar van 
2018 willen wij een dergelijk document gereed hebben.      
Het bestuur gaat aan de slag met een verdere uitwerking van de aanbevelingen 
voor wat betreft social media, websites en verenigingen.  

Bedrijfsvoering 
De bedrijfsvoering van KLN verdient de komende jaren aandacht. Het bestuur zal 
het komende jaar benutten om een analyse te maken en met verbetervoorstellen te 
komen. 

Communicatie  
Het bestuur ziet een goede communicatie als een zeer belangrijk aandachtpunt. 
Het bestuur wil onder andere door middel van ronde tafel bijeenkomsten, in een 
informele setting, in gesprek.  
Informatie naar aanleiding van bestuursvergaderingen wordt op een zo kort 
mogelijke termijn gepubliceerd.  
Van bestuursleden mag u een transparante en houding verwachten. Daarbij dient 
opgemerkt te worden dat niet alles direct gecommuniceerd kan of mag worden. 

Dierziekten, vogelgriep 
Het bestuur is in overleg met het ministerie over te maatregelen in het kader van 
vogelgriep. Dit doen wij in gezamenlijkheid met andere vogelbonden.  
Ons streven is dat tentoonstellingen met hoenders en sier- en watervogels 
mogelijk moet zijn tijdens uitbraken van vogelgriep.    
 
Jan Dirk Nijkamp, voorzitter a.i. KLN 
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PR EN JEUGDZAKEN 
 
Met betrekking tot  het jaarplan 2019 zal het wat betreft PR en jeugdzaken vooral 
aftasten en verbinding zoeken zijn. Aftasten van reeds bestaande concepten, 
kunnen we hier wat mee, waarom functioneert dit wel en dit niet, enzovoort. 
Verbinding opzoeken met  speciaalclubs, verenigingen, fokkers , liefhebbers en 
MKB (midden- en kleinbedrijf). 
 
Dit jaar wil ik als portefeuillehouder gaan gebruiken om te leren, leren van u als 
medebestuurders van de provinciale afdelingen, leren van u als medebestuurder 
van speciaalclubs, maar zeker leren van u als liefhebber.  
 
U zult mij dan ook, al dan niet in gezelschap van mijn betere wederhelft, 
veelvuldig gaan aantreffen op de diverse shows en clubdagen. Schroom niet om 
mij aan te spreken want ik wil graag UW linking pin zijn met het voltallige bestuur 
van KLN. 
 
Johnny Leeflang, PR en jeugdzaken 

DIERHOUDERIJ-AANGELEGENHEDEN 
 
Weer een tentoonstellingsseizoen achter ons, waar vanaf 8 december geen 
hoenders en sier- en watervogels tentoongesteld mochten worden. Het was 
letterlijk stil op de KLN bondsshow te Assen zonder hanengekraai. 
Allereerst gaan we nog intensiever contact leggen met het team diergezondheid 
van het ministerie van LNV en ministerie van EZ om toch voor alle diergroepen 
(ook de kalkoenen en de watervogels) de shows en tentoonstellingen door te laten 
gaan. Aanpassingen via een bioveiligheidsplan, opgesteld door de ornithologische 
werkgroep, moet  in de nieuwste versie van het draaiboek AI van de overheid 
verwerkt worden. Daarin proberen wij aan te tonen, dat onze dieren en onze 
tentoonstellingen  geen risico vormen voor verspreiding van besmettelijke 
dierziekten. De ornithologische werkgroep bestaat uit leden van de KLN, NBS, 
NBVV, NPO en AVIORNIS, die als één  spreekbuis optreden naar de ministeries. 
 
We houden contact met het team welzijn voor dieren van de beide ministeries. We 
nemen daarbij deel aan de bijeenkomsten van de Raad voor Dieraangelegenheden 
(RDA).  
Ter sprake komt momenteel vooral  
- het houden van konijnen in groepen; 
- de rode lijst voor dieren; 
- het door RVO aangekondigde beleid om te verlangen dat in de toekomst een 

cursus gevolgd moet worden, voordat dieren aangeschaft kunnen worden.  
Meegenomen wordt de discussies over wanneer fokkers en kleindierliefhebbers 
betiteld worden als bedrijfsmatig met de daarbij horende financiële aanpassingen 
en de manier van houden van de dieren. 
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De aanpak voor de bestrijding van de inheemse aanwezigheid van het AI virus en 
de aanpak van de bestrijding van het RVHD virus bij de konijnen heeft grote 
aandacht. Ook meewerken aan de vaststelling van het seoulvirus (zoönose bij de 
mens) bij de ratten wordt gevraagd. 
 
De beschikbaarheid van vaccins tegen de verschillende ziekten bij hoenders, 
ganzen, eenden, konijnen en duiven wordt steeds moeilijker. De fabrikanten  
hebben het druk met vaccinproductie wereldwijd voor de bedrijfsmatige 
dierhouderijen en ook voor mensen (bijvoorbeeld de griepspuit). Wij hebben 
overleg met de verschillende fabrikanten om ook voor onze hobby toch vaccins 
beschikbaar te houden en te registreren. 
 
Samen met de werkgroep wordt gekeken naar adequate oplossingen voor de 
overtollige dieren. Met de overheid zijn we in overleg om manieren te vinden deze 
dieren te mogen slachten in kleinschalig verband.  
Footprint van onze dieren als voedsel, duurzaamheid in het fokken van onze 
dieren en het in stand houden van cultureel erfgoed hebben onze aandacht. 
 
De Europashow in Henningen is in aantocht. Veel aandacht zal er zijn voor het 
welzijn van de dieren tijdens transport. Ook de verplichtingen als vaccinaties 
tegen NCD bij de hoenders en RVHD bij de konijnen en de gezondheids-
verklaringen zullen gestroomlijnd worden.  
 
Belangrijk aspect is de identificatie en registratie van dieren. Konijnen zijn 
getatoeëerd, hoenders en duiven hebben een vaste voetring. Bij de cavia’s en 
kleine knagers zullen we onderzoeken of identificatie ook mogelijk is, bijvoorbeeld 
via transponders die daarna  digitaal uitgelezen worden. Zo kan iedere fokker een 
stamboek opzetten met de goede unieke identificatie. 
 
Op weg naar 2019 zal als rode draad door alle  plannen heen lopen. Samen zoeken 
naar nieuwe manieren om onze sport en hobby te blijven beleven, te motiveren en 
breed onder de aandacht van fokkers en liefhebbers te brengen.  
 
Harry Arts, dierhouderij-aangelegenheden 

STANDAARDAANGELEGENHEDEN, 
KWALITEITSZORG EN ONDERSTEUNING SHOWS 

Standaardcommissie konijnen   
Terugkijkend op het genomen besluit op de diertechnische raad van 1 augustus 
2016 om alle tentoon te stellen konijnen te laten enten tegen de gevaarlijke en 
verwoestende ziekte RHD-2, blijkt dit een juiste beslissing te zijn geweest. Het 
bestuur heeft bijna geen meldingen meer gekregen, dat er veel dieren waren 
besmet. Vandaar dat er is besloten om ook de komende jaren uitermate alert te 
blijven en de konijnen tegen deze ziekte te laten enten. Uitbraken van deze ziekte 
op tentoonstellingen zouden de doodsteek zijn voor onze liefhebberij.   
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De standaardcommissie konijnen heeft het afgelopen jaar weer de nodige 
aanvullingen en wijzigingen verwerkt, zodat de standaard weer een up to date is 
voor keurmeesters en fokkers.  
 
Gezien het feit dat er in de toekomst meer en meer gewerkt wordt naar een 
Europese Standaard heeft het hoofdbestuur in overleg met de standaard-
commissie besloten om commissielid Henry van Weelden voor te dragen als lid 
van de Europese standaardcommissie van de “Sparte Kaninchen”. In deze 
commissie kwam een plaats vrij en we hopen zo mee te kunnen praten bij tot de 
totstandkoming van één Europese standaard. Wij hopen dat andere landen de 
kandidatuur van Henry zullen ondersteunen, want ook Duitsland heeft een 
kandidaat voorgesteld.  

Standaardcommissie cavia’s en kleine knagers 
Zoals vorig jaar al werd aangegeven, wordt er in april 2018 een nieuw 
aanvullingssetje uitgegeven voor cavia’s en kleine knagers, zodat ook deze 
standaard weer helemaal bijgewerkt is. Het voorlopig erkende ras “Skinny” is nog 
steeds tijdelijk erkend, en wordt er momenteel gekeken op welke manier dit ras 
tentoongesteld kan worden voor meerdaagse of eéndaagse shows.  
Er is vanuit KLN overleg geweest met de standaardcommissie en het bestuur van 
de Nederlandse Cavia Club om vast te stellen hoe dit ras te moeten showen. Echter 
tot op  moment van schrijven (eind maart) moet daar nog verder over worden 
gesproken en wachten wij op verdere voorstellen. 

Standaardcommissie hoenders en dwerghoenders 
De Europese commissie “Sparte Geflügel” is bezig met het vaststellen van de 
Europese standaard teksten en af en toe komen er vanuit deze commissie 
voorstellen voor deze standaard. Na bestudering van deze voorstellen en eventuele 
wijzigen gaan deze naar de Nederlandse speciaalclubs die hier ook hun mening 
over kunnen geven en waarna met eventuele aanvullingen vanuit onze commissie 
ze weer terug gestuurd worden naar de Europese commissie voor verdere 
afhandeling.  
 
Onze standaardcommissie heeft enkele rassen en kleurslagen toegevoegd aan de 
huidige standaard. Doordat de meeste grote tentoonstellingen niet gehouden 
konden worden voor hoenders en dwerghoenders, zijn de dieren bij de fokkers 
thuis beoordeeld. Dit is gebeurd door twee groepen van twee commissieleden 
waarna beide groepen hun bevindingen hebben gedeeld met de commissie. 
Hiermee werd voorkomen dat de fokkers niet opnieuw een verloren jaar zouden 
hebben door de vogelgriep.  
Ook deze commissie heeft besloten om weer een nieuw setje aanvullingen uit te 
geven zodat in mei 2018 ook de standaard hoenders en dwerghoenders weer hele 
maal is bijgewerkt. 

Standaardcommissie sier en watervogels  
Zoals reeds eerder vermeldt zijn de aanvullingen van de beschrijvingen van 
vrouwelijke siervogels bijna afgerond en is al het fotomateriaal aanwezig.  
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Gezien de hoeveelheid aan materiaal is er definitief besloten om een derde 
siervogelstandaard te maken, waarin zijn opgenomen alle oorspronkelijke duiven 
en lachduiven (tegen kostprijs kan deze map worden besteld).  
Ook is er opnieuw een ras toegevoegd aan de watervogelstandaard. De beoordeling 
van de creatie heeft bij de fokker thuis plaats gevonden.   
Het bestuur heeft een wijziging ondergaan. Per 1 maart jl. is de nieuwe secretaris 
Koos van Loe. 

Showondersteuning 
Wegens opnieuw een uitbraak van de vogelgriep in het showseizoen 2017-2018 
was er ook dit jaar geen promotieplein op de Noordshow in Assen.  
Deze show kon gelukkig in een afgeslankte vorm doorgaan, mede dankzij de 
toezegging tot een financiële bijdrage aan deze Nationale Bondsshow “Veren” en 
deze keer ook de “Haren” door het KLN bestuur.   
 
Mede gezien het feit dat het Noordshow bestuur besloten heeft om in 2019 meer 
andere activiteiten tijdens deze show te gaan organiseren, is er in de toekomst 
geen ruimte meer beschikbaar voor de bestaande opzet van dit promotieplein en 
zal men zich nader gaan beraden hoe men invulling wil geven aan de promotie van 
de speciaalclubs, die zich tijdens de Noordshow willen presenteren.  
Door het afgelasten van de Championshow in Nieuwegein had het KLN bestuur 
besloten in overleg met de Noordshow de bondsshow “Haren” ook daar onder te 
brengen.  
Omdat er bijna geen zekerheid is, dat de Championshow een doorstart gaat 
maken, komt er binnenkort een overleg met de grote nationale shows, waar de 
bondsshow “Haren” definitief ondergebracht kan gaan worden voor de komende 
jaren.   
 
Het KLN bestuur is doorlopend in overleg met het ministerie om een oplossing te 
vinden voor het probleem “Vogelgriep”. Inzet is dat er weer mogelijkheden komen 
om in de toekomst tijdens een HPAI uitbraak toch weer volwaardige 
tentoonstellingen te kunnen organiseren met al onze diergroepen. Momenteel 
wordt gepraat over regio’s, waarbinnen dieren tentoongesteld kunnen worden en 
niet zoals de laatste jaren dat er een verbod komt voor het gehele land. 

Tot slot 
Ik wil alle leden van bovengenoemde commissies bedanken voor hun 
ondersteuning, de prettige manier van vergaderen en fijne samenwerking. Na 
ruim negen jaar bestuurslid te zijn geweest met de portefeuille showondersteuning 
en kwaliteitszorg en de laatste vijf jaar ook standaardaangelegenheden, heb ik 
besloten om het wat “rustiger” aan te gaan doen. Het was enerverend maar 
ongelofelijk mooi en leuk werk om te doen. 
Het gaat U allen goed 
 
Jan Renes 
Portefeuillehouder standaardaangelegenheden en showondersteuning 
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KEURMEESTERSAANGELEGENHEDEN 

Terugblik 
“Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan”.  
Dit gezegde loopt als een rode draad door het afgelopen jaar. Voor het tweede 
achtereenvolgende jaar heeft de vogelgriep grote impact gehad op het 
tentoonstellen van hoenders en watervogels en daarmee ook direct op het hele 
examengebeuren van de “veren”.  
 
Met de nodige creativiteit en in het achterhoofd de ervaringen van vorig jaar is er, 
waar mogelijk al vroeg in het seizoen begonnen met examens af te nemen. En 
zoals later bleek terecht, want examen doen op de “Noordshow” was ook dit jaar 
niet mogelijk. 
 
Door het wegvallen van de “Championshow” kwamen ook de examens voor 
pelsdieren onder grote druk te staan. Ook met de nodige bereidwilligheid van alle 
betrokkenen is het gelukt deze op de “Noordshow” in zijn geheel te laten 
plaatsvinden. 
 
Er is in het afgelopen jaar ook een bijeenkomst geweest met vertegenwoordigers 
van alle opleidingscentra van de pelsdieren waar onderling uitgewisseld werd op 
welke wijze invulling wordt gegeven aan de cursus. Door alle betrokkenen werd dit 
als zeer nuttig ervaren. 
 
Het bij- en nascholingsbeleid is in een eerste bijeenkomst met vertegenwoordigers 
uit LOH en LOP, die ook in de examencommissies zitten, besproken.  
De huidige omschrijving in de reglementen is niet zonder problemen uit te voeren.  
Het doel is om tot een systeem te komen dat wel uitvoerbaar is, zonder 
strafmaatregelen, dat de keurmeester juist stimuleert om er aan deel te nemen.  
Na deze eerste kennismakingsronde zullen er nog meer volgen tot er een voor alle 
diergroepen aanvaardbare formulering is gevonden.  

Toekomst 
Kernwoorden voor keurmeestersaangelegenheden zijn: opleiden, examineren en 
functioneren.  

Opleiden:  
De opleiding tot hoenderkeurmeester nadert zijn voltooiing. De voorgenomen 
invulling blijkt in de praktijk nog weleens weerbarstiger dan gedacht, maar met 
het nodige overleg en een creatieve insteek worden ontstane hobbels geëgaliseerd.  
Het voorgenomen kleurexamen is zoiets dat komend seizoen gepland staat maar 
wat qua uitvoering nog niet vaststaat. Voor we een jaar verder zijn zal ook dit 
gerealiseerd zijn en geëvalueerd worden en wordt er waar nodig bijgestuurd. De 
LOH is tenslotte niet voor niets een lerende organisatie. 
 
Bij de pelsdieren vervullen ROC’s al jaren hun belangrijke taak naar behoren.  
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Echter voor nieuwelingen is het eerste praktische examen nog steeds een groot 
probleem. De resultaten zijn vaak ronduit slecht en er moet eens goed nagedacht 
worden of de structuur van het eerste examen niet enige aanpassing verdient. Ik 
denk daarbij aan vermindering van het aantal rassen voor de eerste keer en ook 
welke rassen. Zo zal een examen voor de Pool gemiddeld makkelijker haalbaar zijn 
dan voor de Nederlandse hangoordwerg.   
 
Bij de cavia’s en kleine knagers zijn de kosten per opleidingsplaats dubbel zo hoog 
als bij de konijnen. Natuurlijk komt dit door het kleine aantal kandidaten, maar 
het is niet te verwachten dat dit ineens spectaculair zal toenemen. Komend jaar 
moet voor dit probleem een oplossing worden gevonden. Mijns inziens door 
overleg met alle betrokkenen en niet door een dictaat van het hoofdbestuur zoals 
sommigen suggereren.   
 
Onder het kopje opleiden valt ook de na- en bijscholing. Al jaren ergert het 
sommigen dat A-keurmeesters nieuw erkende rassen er automatisch bijkrijgen, 
ongeacht of ze wel of niet op het keurmeesterscongres aanwezig zijn geweest. Het 
reglement zoals het nu is, is sanctiegericht en al jaren niet gehandhaafd. 
Toepassing van sancties zal op dit moment niet tot het beoogde doel leiden maar 
eerder heftige reacties veroorzaken.  
Reden om met vertegenwoordigers uit de opleidingsgroepen en de 
examencommissies aan tafel te gaan zitten om te proberen tot een uniforme 
regelgeving te komen voor alle keurmeesters uit alle diergroepen. Doel is op de 
ALV van 2019 te komen met een eensluidend voorstel voor alle diergroepen tot 
wijziging van de huidige regels. Daarbij zal de verantwoordelijkheid bij de 
keurmeester gelegd worden en deze wordt geprikkeld in positieve zin om hieraan 
te voldoen.  

Examineren:  
Het afgelopen jaar is gebleken dat voor het afnemen van de praktische examens de 
grote shows van groot belang zijn. Als daar iets mis gaat, heeft dat gelijk 
ingrijpende gevolgen voor het afnemen van de examens. De vogelgriep en het 
wegvallen van de “Championshow” waren de spelbrekers. Bij de hoenders was 
men door ervaring al wijzer geworden en was het grootste deel al afgenomen vóór 
het tentoonstellingsverbod verder examineren onmogelijk maakte. Komend jaar 
zal gezocht moeten worden naar nog meer spreiding zodat de kwetsbaarheid 
afneemt en daarmee ook de druk op de examinatoren. 
Een ander heikel punt zijn de rassen die men niet of nauwelijks nog tegenkomt. 
Als met veel inspanning enkele exemplaren voor een examen bijeen gescharreld 
moeten worden en waarvan de kwaliteit zeer discutabel is, kan men zich afvragen 
of een praktisch examen dan wel meerwaarde heeft. Misschien tijd om knopen 
door te hakken. 

Functioneren:  
Helaas is de noodzaak van een functioneringscommissie afgelopen jaar weer 
gevoeld. Ondanks een duidelijke gedragscode voor keurmeesters en algemeen 
erkend fatsoenlijk gedrag, dat van ieder mens verwacht mag worden, komt het ook 
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in onze kringen voor dat hiervan afgeweken wordt. Het officieel presenteren van 
de commissie heeft enige vertraging opgelopen maar dit zal binnenkort rechtgezet 
worden. 
Echter ook op dit gebied werpt “KLN-2019” haar verblindende stralen vooruit.  
Want binnen dit gebeuren wordt alles weer grondig op de schop genomen en zal 
een eenvoudige commissie zoals deze nu gepresenteerd wordt, slechts tijdelijk zijn 
totdat de professionals het van de amateurs gaan overnemen. 

Ten slotte 
Aan alles komt een eind. En er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Voor 
mij is de tijd van gaan aangebroken. Mijn beoogde opvolger staat te trappelen van 
ongeduld om aan de slag te gaan en de stoffige “KLN-winkel” eens flink op te 
schudden.  
Ik hoop dat, als dan na enige tijd het stof is weggewaaid, er een prachtig glanzende 
“KLN-super” tevoorschijn komt waar het voor elke fokker en liefhebber heerlijk 
shoppen is. 
Allen die op wat voor manier dan ook hebben bijgedragen om de “KLN-winkel” 
draaiend te houden, zeg ik bij deze hartelijk dank voor de plezierige 
samenwerking. En ik hoop dat er voor jullie als oude garde in de nieuwe en 
jeugdig dynamische “KLN-super” nog een plekje over is om van de hobby te 
genieten. Misschien is er een koffiehoekje waar je met elkaar gezellig kunt 
keuvelen onder het genot van een gratis kopje koffie over de goede oude tijd. En 
heel misschien denk je wel het was vroeger zo slecht nog niet.  
Dat zijn gebruikelijke gedachten als je ouder wordt en je de snelheid waarmee 
alles verandert niet meer altijd bij kunt houden. Het ga jullie goed! 
 
Arie Tieleman 
Portefeuillehouder keurmeestersaangelegenheden 
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STAND VAN ZAKEN VISIE “KLN OP WEG NAAR 2019” 

Algemeen 
Beleid op de werkvloer en concrete doelen uit het document destilleren, heeft even 
geduurd maar nu zit de vaart erin. De kwartiermakers van de groepen die met 
grote prioriteit implementatiemogelijkheden en resultaten aanleveren zijn op het 
moment van dit schrijven druk bezig om die plannen aan te leveren. Bestuurlijke 
vernieuwing, ICT, Bedrijfsvoering en een wereld aan liefhebbers die niets met 
competitie en classificering hebben, krijgen prioriteit in de uitvoering. 
 
De bedoeling is om tijdens de ALV richtinggevende plannen te  presenteren door 
de betrokken kwartiermakers zodat de leden een behoorlijke indruk kunnen 
opdoen. 
 
Wie zijn die kwartiermakers? 
1. Bestuurlijke vernieuwing: Alexander van Ittersum 
2. ICT: Mathijs Lubbertsen  
3. Bedrijfsvoering: Esther Witteveen 
4. Liefhebbers: Jan Schaareman en Henry Okkersen'  
5. Opleiden examinering: Hanno Dijkhorts.  
6. Diertechnische aangelegenheden: Manuela  Eilander 
 
Tijdens de ALV zullen dan ook deze kwartiermakers hun plannen voorleggen en 
kan na tussentijdse fiattering het beleid verder uitgerold worden door de KLN 
organisatie. 
 
Hier en daar zullen er bruggen geslagen moeten worden naar hen die wat moeite 
hebben met het onbekende dat soms angstig maakt of twijfelachtig lijkt. Loslaten 
van een stukje “emotioneel eigendom” is ook lastig. Posities kunnen immers 
veranderen en hoe en waar men zich voor KLN inzet mogelijk ook.  
Nieuwe liefhebbers voor KLN proberen te interesseren kan wel eens de sleutel tot 
overleven worden, maar de deur die vervolgens open gaat naar een andere 
beleving heeft wel sturing en structuur nodig. Daar gaan we goed op letten en in 
sturen. 
 
We zijn blij dat we met de inzet van Esther Witteveen, die probeert één of twee 
studenten als stageopdracht op dit project te zetten. Objectief met frisse blik naar 
KLN en de toekomst kijken kan ons enorm helpen. 
Het kan maar zo zijn, dat het merendeel van de leden het allemaal prima vindt, 
zolang er maar getatoeëerd en ringen besteld kunnen worden? Dat is dan ook 
goed, maar willen we dat voor de toekomst veilig kunnen stellen, dan is het 
betrekken van iedere vereniging en fokker in het toekomstig beleid en uitvoering 
wel zo handig. 
De kwartiermakers per groep hebben de teksten hieronder als samenvattingen 
aangeleverd. 
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Indeling Nederland in districten 
De indeling zal worden gemaakt in samenspraak met de huidige provinciale 
besturen, verenigingen en tentoonstellingsbesturen zodat de indeling goed 
doordacht uitgevoerd kan worden. Vooral verenigingen die op een grens gevestigd 
zijn krijgen alle ruimte zelf te beslissen waar ze bij willen horen.  
 
Een mooi voorbeeld van hoe een tentoonstelling provinciegrenzen overstijgt is de 
Oneto met 24 aangesloten verenigingen van Noord Oost Overijssel tot diep in de 
Achterhoek. Tentoonstelling zijn dan ook organisaties met reikwijdte en in 
inzenders waar we rekening mee kunnen houden. 
 
Op het bijgevoegde kaartje ziet u een voorbeeld van hoe het eruit gaat zien.  
De verenigingen vaardigen vertegenwoordigers af in de districten die op hun beurt 
rechtstreeks het KLN bestuur gaan controleren, voeden en van ideeën naast 
voorstellen gaan voorzien zoals in het Visiedocument vastgelegd. Het KLN bestuur 
houdt zich bezig op hoofdlijnen betreffende beleid en uitvoerend delegerend 
beleid,  bijgestaan door commissies die uitvoerend zijn en verantwoordelijkheid 
afleggen aan het KLN bestuur.  
 
Dit betreft de bedrijfsvoering en daar wordt een HBO student als stageopdracht op 
gezet om de pijnpunten en communicatie goed te onderzoeken naast het 
democratische gehalte. Definitieve resultaten en afronding volgen op de ALV 2019 

Speciaalclub 
Heeft grote bevoegdheid en inbreng bij specifieke diertechnische zaken. Komen 
we bij de bedrijfsvoering op terug. 

Rechtstreeks lid van de KLN 
Voor leden die geen binding hebben met een plaatselijke of lokale vereniging is er 
de mogelijkheid om rechtstreeks lid te worden. Komen we ook bij bedrijfsvoering 
op terug. 

Tentoonstellingsorganisaties 
Zijn van groot belang voor de leden waarbij het tentoonstellen van dieren 
onderdeel van de hobby is. Echter zeggenschap binnen de organisatie is niet 
noodzakelijk omdat ieder lid dit democratische recht al heeft die via haar/zijn 
plaatselijke en of lokale vereniging.  
Via een commissie die rechtstreeks verantwoording aflegt aan het KLN bestuur is 
zij verantwoordelijk voor ordelijk en transparant beleid rond tentoonstellingen. 
Hierbij kan ook het FB ondergebracht worden.  
 
De districten staan los van een eventuele indeling van Nederland in 
compartimenten  van Overheidswege (bv vanwege dierziekten). Wel is het 
voordeel dat districten “autonoom” zijn en indien hun gebied is vrijgegeven, zij 
zelf Tentoonstellingen met competitie mogelijkheden kunnen houden.  
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Vijf districten ongeveer op deze manier. Moet wel met ledenaantallen te 
motiveren zijn. 
 
Conno Vlaardingerbroek en Jan Derksen. 
 

Kwartiermaker  ICT 

1. Vernieuwing website: 
We willen de websites kleindierplaza.nl en kleindierliefhebbers.nl met elkaar 
integreren. Doel is om de inhoud aantrekkelijk te maken en te houden voor de 
kleindierliefhebbers in het algemeen. 
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De nieuwe website zal een onderindeling krijgen voor liefhebbers, fokkers, 
cultureel erfgoed en bestuurders. 
Onze sponsoren kunnen via banners adverteren om het geheel voor hen 
aantrekkelijk te maken en te houden. 
En we willen meerdere redacteuren laten meewerken aan het bijhouden van de 
website. Landelijk, per district, eventueel een tentoonstelling of een vereniging de 
ruimte bieden om hun informatie op een moderne wijze te tonen. De nieuwe site 
dient mobiel-vriendelijk te worden. Een goede integratie met sociale media zodat 
KLN makkelijk bij een breder publiek onder de aandacht gebracht kan worden. 
Ook Facebook, Instagram en Twitter zijn te overwegen mits bemensing mogelijk 
is.  
Benodigd bedrag voor een nieuwe website zal ongeveer € 20.000 bedragen. 

Samenvatting 
Een  moderne website geschikt voor pc , laptop en mobiel 
Ruimte bieden voor liefhebber, fokker en cultureel erfgoed. 
Informatie bieden over onze organisatie voor zowel leden als niet leden. 
Adverteerders betrekken en commercieel draagvlak creëren 

 2. Standaard op internet: 
De standaard is op dit moment per diergroep op papier beschikbaar.  
Voorstel is om de standaard in PDF beschikbaar te stellen per diergroep en per 
ras. Dit zodat we makkelijker onze rasbeschrijvingen kunnen verspreiden onder 
keurmeesters,  liefhebbers en fokkers.  
De verschillende documenten worden gratis te downloaden via de gangbare 
mogelijkheden op bijvoorbeeld een iPad, telefoon, laptop en PC.  De opmaak van 
de standaard zal nog steeds uitgevoerd moeten worden en ook het verspreiden van 
de standaard via internet zal geld kosten. 
We verwachten dat de dit € 5.000 per jaar zal kosten.  
 
We hopen door de standaards gratis te verspreiden dat het bereik van de KLN 
groter wordt. Iemand die op internet gaat zoeken naar een rasbeschrijving, zal bij 
voorkeur uitkomen bij de KLN rasbeschrijving. De rasbeschrijvingen zullen 
geïntegreerd worden met de website van de KLN. 
 
Samenvatting 
- Standaard digitaal verspreiden in PDF. Op dit moment worden kosten 

grotendeels gedragen door verkoop van de papieren editie. 
- De digitale standaard gratis beschikbaar stellen aan fokkers, keurmeesters en 

liefhebbers. 
 
Matthijs Lubbertsen 
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Liefhebbers strategie en PR 
KLN richt zich nu met name op de tentoonstellingsfokker. Onderstaande twee 
voorstellen betreffen de strategie waar we ons ook op gaan focussen: 
- Cultureel levend erfgoed 
- Liefhebbers onder kleindieren 
 
Voorstel 1a.  
In te stemmen met het doel dat KLN zich als organisatie richt op het in stand 
houden, fokken, houden en exposeren van ons levend cultureel erfgoed met in 
nauwe achtneming van de maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van de 
dierhouderij.  
 
Voorstel 1b. 
Daarnaast start met een organisatieonderdeel dat zich specifiek richt op 
verbreding van de doelgroep houders van dieren, die niet direct zijn te scharen is 
onder de categorie waarop KLN zich nu primair richt (de competitie gerichte 
tentoonstellingsfokker). 
Liefhebbers hebben over het algemeen geen behoefte om hun dieren tentoon te 
stellen. Zij houden hun dieren puur uit liefhebberij, geven ze bij voorkeur een 
naam en een aantal kunnen er geweldig mee knuffelen. 
Net als bij de fokkers is er ook onder de liefhebbers een grote verscheidenheid en 
is het moeilijk ze onder een noemer te plaatsen. 
 Voor liefhebbers zou een aangepast lidmaatschap moeten gelden met een 
aangepast clubblad, denk aan Boerenvee of  via internet te downloaden. Ook moet 
er nadrukkelijk naar de hoogte van de contributie worden gekeken. Het huidige 
niveau is wellicht te hoog voor de instappende liefhebber. Op de vraag: “Wat 
brengt het mij” zal aansluiting gezocht moeten worden. 
 
Om in te spelen in de behoefte van de liefhebber zou er ongeveer tweemaal per 
jaar in de regio een workshop gehouden kunnen worden waar alle liefhebbers aan 
deel kunnen nemen, leden en niet leden. Dit heeft tevens een mooie PR waarde. 
 
Als onderwerp kan men denken aan: 
- hoe moet een hok er uit zien en waar moet het aan voldoen? 
- hoe moet ik omgaan met winterse omstandigheden? 
- waar moet ik op letten bij aanschaf van dieren? 
- met welke  bedreigingen kan een liefhebber te maken krijgen , denk aan, vos, 

marter, muizen, ratten, bloedluizen enz. enz. 
- met welke ziektes kan een liefhebber te maken krijgen en hoe moet hij daar 

mee omgaan? 
- wat en hoe en hoeveel moet er gevoerd worden? 
- wat komt er kijken bij voortplanting?   
- over winterse en zomerse omstandigheden? 
- waar moet ik met mijn overtollige dieren naar toe? Wel of niet doden? 
- cursus slachten. 
 
Verder:  
Bij lidmaatschap van een liefhebber een lidmaatschaps-/kennismakingspakket. 
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Huisvesting en verzorging is bij een liefhebber vaak van een andere orde. Ook de 
bestrijding van ziektes, bezoek dierenarts en afscheid nemen van zieken en of 
overtollige dieren ligt daar anders. 
Bij nieuwe leden kan gedacht worden aan een lidmaatschapspakket, met als 
inhoud info m.b.t. voeding, vitaminen, informatie KLN en zo meer wat er zoal 
komt kijken bij kleindierhouderij. Hierover gaan we ook in gesprek met onze 
enthousiaste mensen achter de KLN stand. 
Mocht een liefhebber toch behoefte hebben aan deelname aan een tentoonstelling 
dan zou hiervoor een aparte indeling gemaakt moeten worden en een andere vorm 
van keuren.  
Duidelijk is dat de liefhebber vanuit andere behoefte dieren houdt. Op welke 
manier KLN hierin de ruimte hiervoor gaat geven hangt van hierin te nemen 
beslissingen en uitvoering af. 
De groep liefhebbers die per direct onze tentoonstellingen wil afschaffen houden 
we noodzakelijkerwijs buiten. Dus kritisch en alert blijven.                                                             
 
Jan Schaareman 
 

Opleiden en examineren KLN op weg naar 2019 
 
Adviezen en aanbevelingen van de werkgroep opleiden en examineren 
keurmeesters;  
 
De KLN is een organisatie met diverse diergroepen. De opleidingen binnen de 
diergroepen verschillen nogal. Er is ruimte voor eventuele verschillen maar we 
moeten streven naar meer homogeniteit en tevens het goede behouden. Dit zou 
kunnen door: 
Eisen te stellen aan het deelnemen aan de opleiding, voor zo ver mogelijk en de 
toegevoegde waarde, gelijk trekken tussen diergroepen. Voor alle diergroepen een 
intake gesprek dat leidend is bij het wel of niet kunnen starten van de opleiding.  
Indeling van de opleiding verdelen in diverse modules waarbij er na het volgen 
van alle modules examen gedaan kan worden. Voor alle diergroepen is dit van 
toepassing. Dit maakt de opleiding behapbaar en bij het niet halen van een 
bepaald onderdeel kan er herexamen worden gedaan. Ook een 
kleurslagenexamen, wat in verschillende modules kan worden afgerond, zou van 
toegevoegde waarde zijn. Tevens zouden rassen, die nauwelijks tot niet 
voorkomen, afgerond moeten kunnen worden met een theorie examen om zo het 
A keurmeesterschap te kunnen behalen.  
Digitale standaard en opleidingsprogramma. Dit moet online gemaakt kunnen 
worden en worden ingeleverd. Tevens oefen modules beschikbaar maken (proef 
examen). Ook dit geldt voor alle diergroepen. 
Binnen de diergroepen moet een constructieve nascholing gegeven worden. Ook 
hier kunnen rastechnische zaken door de speciaalclubs worden ingebracht. Dit 
voorkomt ook het volgen van de vele rastechnische dagen, die voor de 
keurmeesters vaak niet allemaal te bezoeken zijn.  Een jaarlijks verplicht 
keurmeestercongres voor elke diergroep kan hier leidend in zijn. Ook de LOP en 
LOH zouden hier een duidelijke stem in moeten krijgen.  
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Dit geldt voor alle diergroepen binnen de KLN. 
 
Namens de werkgroep Opleiden en examineren KLN op weg naar 2019 
Hanno Dijkhorst 
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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 2017 gevoerde beleid 
waarvoor in dit jaarboek verantwoording is afgelegd. 

BENOEMING KASCONTROLECOMMISSIE 2019  
Vanuit de provinciale afdeling Friesland is de heer G.D. de Vries uit Marum 
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 2018. 
 
Door de provinciale afdeling Drenthe was de heer A. Kamminga uit Paterswolde 
voorgedragen en benoemd door de ALV. Maar hij heeft afgezegd. Een vervanger 
bleek recentelijk alleen lid te zijn bij de NBS. Door de afdeling Drenthe is ondanks 
intensieve pogingen niemand bereid gevonden de kascontrole te doen.  
Wij gaan de provincie Utrecht benaderen of zij een jaar eerder kunnen instappen. 
Bij een eerste aftasten bleek dat ook zij mogelijk problemen zullen krijgen een 
geschikte kandidaat te vinden. Op de ALV zal dan die kandidaat worden 
voorgesteld. 
 
Door de provinciale afdeling Overijssel is de heer J.J.A. Nijboer voorgedragen en 
benoemd door de ALV. Hij zal na deze ALV in 2018 nog 2 jaar zitting hebben in de 
commissie voor de controle van de verslagjaren 2019 en 2020. 
 
De ALV zal in 2017 gevraagd worden een kascontrolelid te benoemen voor de 
periode van 2019 t/m 2021. Vanuit de afdeling Gelderland wordt voorgedragen: 
 
De ALV wordt gevraagd in te stemmen met de benoeming van de heer 
J.H.W. Tenbergen, M. de Ruyterstraat 28, 6904 AT Zevenaar 
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BESTUURSVOORSTELLEN ETC. 

A. Wijziging statuten 
Voor een statutenwijziging is een 2/3 meerderheid vereist in een vergadering 
waarin ook 2/3 van het aantal stemgerechtigden aanwezig is. Anders moet er 
binnen vier maanden een tweede vergadering worden gehouden waarbij alleen 
een 2/3 meerderheid van de uitgebrachte stemmen is vereist. 

Einde van het lidmaatschap 
 
Statuten artikel 6 lid 6.10 
 
Motivatie: 
De oude tekst van 6.10 was onduidelijk ten aanzien van de beroepsmogelijkheid. 
 
Oude tekst: 
6.10 Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op 
grond dat redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren of op grond dat het lid zijn verplichtingen jegens 
de vereniging niet nakomt en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap 
staat de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving beroep 
open bij de commissie van geschillen en juridische zaken en in tweede instantie bij 
de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van 
het besluit, met opgaaf van redenen, in kennis gesteld. Gedurende de 
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 
 
Nieuwe tekst: 
6.10 Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op 
grond dat redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren of op grond dat het lid zijn verplichtingen jegens 
de vereniging niet nakomt, kan de betrokkene binnen één maand na ontvangst van 
de kennisgeving bezwaar maken bij de commissie van geschillen en juridische 
zaken en daarna beroep instellen bij de algemene ledenvergadering.  
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgaaf van 
redenen, in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep 
is het lid geschorst. 
 
6.11 Van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap door de commissie van 
geschillen en juridische zaken staat de betrokkene binnen één maand na ontvangst 
van de kennisgeving beroep open bij de algemene ledenvergadering. Hij wordt 
daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgaaf van redenen, in 
kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid 
geschorst. 
 
6.11 wordt 6.12 
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Sanctiebeleid en Commissie van geschillen en juridische zaken 
 
Statuten Artikel 24 lid 24.2 
 
Oude tekst: 
24.2 Door of namens de vereniging kan alleen door de commissie van 
geschillen en juridische zaken met uitsluiting van ieder ander orgaan van de 
vereniging aan leden een sanctie worden opgelegd die kan bestaan uit de 
ontzetting uit het lidmaatschap, schorsing, berisping en/of een geldboete waarvan 
de hoogte wordt bepaald in het huishoudelijke reglement of in het reglement van 
de commissie van geschillen en juridische zaken. 
 
Nieuwe tekst: 
24.2 Door of namens de vereniging kan alleen door de commissie van 
geschillen en juridische zaken met uitsluiting van ieder ander orgaan van de 
vereniging aan leden, een sanctie worden opgelegd die kan bestaan uit de 
ontzetting uit het lidmaatschap (royement), schorsing, berisping en/of een 
geldboete waarvan de hoogte wordt bepaald in het huishoudelijke reglement of in 
het reglement van de commissie van geschillen en juridische zaken. In afwijking 
van het voorgaande kan ook door de algemene ledenvergadering tot een ontzetting 
uit het lidmaatschap worden besloten. 
 
Toelichting: 
In art. 6.1.d is bepaald dat ook de ALV een lid kan royeren. In dit artikel werd de 
ALV expliciet uitgesloten. Dat is nu hersteld. 

Besluitvorming van de algemene ledenvergadering 
 
Statuten artikel 16 lid 16.7  
 
Statuten 16.7 vervalt. 
 
16.7 Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling tenzij de voorzitter 
een schriftelijke stemming gewenst acht dan wel één der stemgerechtigden dat 
vóór de stemming verlangt. Alle stemmingen over personen geschieden 
schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 
 
Toelichting: 
Stemming vindt schriftelijk plaats door middel van de zgn. geloofsbrieven. 
Daarom is dit artikel overbodig. 
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B. Wijziging huishoudelijk reglement  
 
Voor een wijziging van het huishoudelijk reglement is een 2/3 meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen vereist. 
 
Motivatie: 
Deze aanpassingen hebben met de stemprocedure van KLN te maken die 
uitsluitend wordt gedaan met vooraf ingevulde geloofsbrieven. Vandaar dat artikel 
16.7 van de statuten overbodig is. 
Ook was de procedure via de provinciale afdelingen niet in het reglement 
opgenomen. Verder is er een uiterste datum opgenomen waarvoor 
voorstellen/kandidaten moet zijn ingediend zodat ze in de agenda en voor de 
stemming in de geloofsbrieven kunnen worden opgenomen. 

Stemrecht in de algemene vergadering van Kleindier Liefhebbers 
Nederland 
 
Huishoudelijk reglement artikel 12 
 
Na 12.5 een nieuw lid 12.6 invoegen 
12.6 De geloofsbrief zoals bedoeld in artikel 14.4 van de statuten mag door de 
plaatselijke afdeling op de vergadering van de provinciale afdeling, waar de 
betreffende vergaderstukken van  de algemene vergadering worden behandeld, 
aan het bestuur van de provinciale afdeling worden overhandigd. Het bestuur van 
de provinciale afdeling  zorgt er dan voor (post en/of e-mail) dat de geloofsbrieven 
voor de aanvang van de algemene ledenvergadering bij het bestuur van de 
vereniging binnen zijn. 
 
Nieuw kopje en nieuw artikel 13 huishoudelijk regelement invoegen tussen artikel 
12 en het huidige artikel 13. 

Voorstellen en kandidaatstellingen voor bestuursfuncties voor de 
eerste algemene ledenvergadering 
 
Huishoudelijk reglement nieuw artikel 13 
 
13.1 Tot 1 april kunnen voorstellen door de plaatselijke afdelingen die de leden 
als in statuten 3.1.a vertegenwoordigen, overige leden (statuten 3.1 b t/m d), 
commissies en provinciale afdelingen worden ingediend voor behandeling op de 
eerste algemene ledenvergadering. 
13.2 Tot 1 april kunnen leden zich kandidaat (laten) stellen voor een 
bestuursfunctie. 
 

De volgende artikelen (vanaf artikel 13) worden met 1 verhoogd. 
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C. Diverse wijzigingen tentoonstellingsreglement (ROT 
en RVT) 
 
Dit behelst wat praktische aanpassingen in het tentoonstellingsreglement. 
 
Paragraaf 2 lid 1 (ROT) laatste alinea aanvullen met het vetgedrukte 
 
De onderstaande combinaties zijn toegestaan:  
Nationale tentoonstelling met Nationale Bondstentoonstelling(en) of 
provinciale Bonds-tentoonstelling. 
Open tentoonstelling met Provinciale Bondstentoonstelling.  
Nationale- en Open tentoonstelling met Speciaalclubtentoonstelling.  
Nationale-, Open- of Speciaalclubtentoonstelling met Europese tentoonstelling 
voor ras of rasgroepen. 
 
Motivatie: 
In de praktijk was deze combinatie er al. 
 
Paragraaf 2 Lid 7. Veterinaire bepalingen (ROT en RVT) 
De tentoonstelling moet door de tentoonstellingsorganisatie worden aangemeld 
bij het centraal adres van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). 
 
Wordt: 
De tentoonstelling waar pluimvee aanwezig zal zijn, moet door de 
tentoonstellingsorganisatie worden aangemeld bij het centraal adres van de 
Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). 
 
Motivatie: 
Bij de NVWA kan alleen een bijeenkomst van Pluimvee worden aangemeld. 
 
Paragraaf 3 lid 1 (ROT en RVT) Het verkrijgen van toestemming van het FB voor 
een open tentoonstelling  
 
De tekst:  
Het tentoonstellingsaanvraagformulier van de bij KLN aangesloten verenigingen 
moet vóór 1 november van het jaar, dat vooraf gaat aan het 
tentoonstellingsseizoen waarin de tentoonstelling zal worden gehouden, zijn 
ingediend bij de betreffende provinciale afdeling van KLN. De provinciale 
afdelingen sturen vóór 15 november de aanvragen met hun bevindingen en 
toewijzing van gedelegeerden naar het FB. 
 
Wordt: 
Het tentoonstellingsaanvraagformulier van de bij KLN aangesloten verenigingen 
moet vóór 1 november van het jaar, dat vooraf gaat aan het 
tentoonstellingsseizoen waarin de tentoonstelling zal worden gehouden, zijn 
ingediend bij de betreffende provinciale afdeling van KLN. De provinciale 
afdelingen sturen vóór 15 november de aanvragen met hun bevindingen naar 
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het FB. Een lijst met gedelegeerden voor deze aanvragen moet uiterlijk 
1 februari naar het FB worden gestuurd. 
 
Motivatie: De provinciale afdelingen moeten nu binnen twee weken de stukken 
doorsturen naar het FB. Dat lukte vaak niet want de provinciale afdeling moet 
eerst alle aanvragen binnen hebben om gedelegeerden op een normale manier te 
kunnen toewijzen. Vooral speciaalclubs blijken regelmatig geen aanvraag te sturen 
naar de PA waar de speciaalclubshow wordt gehouden. 
 
Paragraaf 3 lid 4 Veranderen van de tentoonstellingsdatum of -locatie 
 
Dit dient terstond aan het FB te worden gemeld. Deze zal beoordelen of de 
wijziging, gezien de belangen van andere tentoonstellingen, acceptabel is. 
 
Wordt: 
Dit dient terstond aan het FB en aan de provinciale afdeling te worden 
gemeld. Het FB zal beoordelen of de wijziging, gezien de belangen van andere 
tentoonstellingen, acceptabel is. 
 
Motivatie: 
Het is voor de PA ook belangrijk (gedelegeerde etc.) om direct op de hoogte te 
worden gesteld. 
 
Paragraaf 10 lid 3. Zieke, van ziekte verdachte, onreine en/of verwonde dieren 
 
De tekst: 
Deze moeten deskundig worden behandeld.  
 
Wordt: 
Deze moeten deskundig worden behandeld door een ervaren fokker uit de 
betreffende diergroep na overleg met de dierenarts van de 
tentoonstellingsorganisatie. Is behandeling door een dierenarts gewenst dan 
komen de onkosten voor  behandeling  voor de tentoonstellingsorganisatie tenzij 
de aandoening voor het inkooien is ontstaan. 
 
Motivatie: 
Vaak is het apart zetten van een dier en/of behandeling tegen parasieten 
voldoende. In een enkel geval is behandeling door een dierenarts nodig.  
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D. Wijziging tentoonstellingsreglement (ROT en RVT) 
inzake twee keuringen op één dag en avondkeuringen 
 
Paragraaf 12 lid 1 Keuring, aantal te keuren dieren, avondkeuring 
 
Tekst ROT: 
Twee keuringen op dezelfde dag 
Is bij Open tentoonstelling niet toegestaan. 
 
Avondkeuring. 
Avondkeuringen voor open shows zijn niet toegestaan tenzij gelijktijdig wordt 
voldaan aan de volgende voorwaarden: 
De dieren moeten uiterlijk 1 uur voor aanvang van de keuring zijn ingekooid, 
zodat ze kunnen acclimatiseren; 
Er alleen een avondkeuring gehouden wordt, dus verder geen andere 
(dag)keuringen; 
De kunstverlichting moet van voldoende intensiteit en kwaliteit zijn om de dieren 
en hun kleur en tekening goed te kunnen beoordelen; 
Aan een keurmeester worden maximaal 50 dieren ter keuring aangeboden en de 
betreffende keurmeester mag die dag geen andere keuring aangenomen hebben; 
De keuring, inclusief de eindkeuring is uiterlijk 22.00 uur afgerond; 
Voor aanvang van de keuring wordt aan de keurmeesters een avondmaaltijd 
verstrekt overeenkomstig het gestelde in het ROT. 
 
Tekst RVT: 
Twee keuringen op dezelfde dag 
Alleen bij Verenigingstentoonstelling mogen per kalenderdag twee keurcontracten 
worden afgesloten. 
In de betreffende diergroep mag maar één keurmeester voor de keuring van de 
dieren in die groep gecontracteerd worden. 
Maximaal 80 dieren per kalenderdag. 
 
Avondkeuring 
Alleen bij een Verenigingstentoonstelling is het keuren op de avond vóór de 
eigenlijke keurdag onder de volgende voorwaarden toegestaan: 
a. de bepalingen van paragraaf 10 gelden onverminderd; 
b. alle dieren van een diergroep moeten op dezelfde avond door dezelfde 
keurmeester worden beoordeeld. 
Maximaal 50 dieren. 
 
Worden beide: 
 
Twee keuringen op dezelfde dag 
Er mogen twee keurcontracten per keurmeester worden afgesloten op één 
kalenderdag mits het maximale aantal te keuren op één dag van 80 enkele 
nummers niet wordt overschreden. In uitzonderingsgevallen (geringe 
overschrijding, keuring van (een) hele klasse(n), een ras of rasgroep, plotselinge 



Jaarboek 2018 Kleindier Liefhebbers Nederland Pagina 85 

afwezigheid van een keurmeester, e.d.) mag het maximum aantal van 80 enkele 
nummers met maximaal 10 worden overschreden. Voor trio's en tomen is een 
overschrijding van het maximum aantal niet toegestaan. 
 
Avondkeuring 
Avondkeuringen moeten aanvullend (de regels van twee keuringen op één dag zijn 
ook op de avondkeuring van toepassing) aan de volgende voorwaarden voldoen: 
De dieren moeten uiterlijk één uur voor aanvang van de keuring zijn ingekooid, 
zodat ze kunnen acclimatiseren; 
Er alleen een avondkeuring gehouden wordt, dus verder geen andere 
(dag)keuringen; 
De kunstverlichting moet van voldoende intensiteit en kwaliteit zijn om de dieren 
en hun kleur en tekening goed te kunnen beoordelen; 
Aan een keurmeester worden maximaal 50 dieren ter keuring aangeboden; 
De keuring, inclusief de eindkeuring is uiterlijk 22.00 uur afgerond; 
Voor aanvang van de keuring wordt aan de keurmeesters een avondmaaltijd 
verstrekt overeenkomstig het gestelde in paragraaf 4 lid 7. 
 
Alleen bij RVT toe te voegen: 
 
Keuring op de avond voor de eigenlijke keurdag 
Alleen bij een verenigingstentoonstelling is het keuren op de avond vóór de 
eigenlijke keurdag onder de volgende voorwaarden toegestaan: 
de bepalingen van paragraaf 10 gelden onverminderd; 
alle dieren van een diergroep moeten op dezelfde avond door dezelfde 
keurmeester worden beoordeeld.  
Maximaal 50 dieren per avond. De regels van twee keuringen op één dag zijn ook 
op deze avondkeuring van toepassing. 
 
 
Motivatie: 
De oude regels waren voor secretarissen en keurmeesters niet duidelijk. Met dit 
voorstel komt er voor de open tentoonstellingen en verenigingstentoonstellingen 
één regel voor twee keuringen op één dag met aanvullende regels voor een 
avondkeuring. Ook verenigingstentoonstellingen kunnen nu avondkeuringen 
organiseren.  
Het keuren op de inkooidag blijft mogelijk voor verenigingstentoonstellingen. Bij 
sier- en watervogels komt het geregeld voor dat een keurmeester niet op de 
eigenlijke keurdag kan keuren maar wel op de inkooidag. 
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E. Wijziging tentoonstellingsreglement (ROT en RVT) 
inzake jeugdklasse bij konijnen 
 
Paragraaf 5 lid 3. Jeugdklasse bij konijnen (“C-klasse”). 
 
Wordt aangevuld met: 
 
Deze dieren komen alleen in aanmerking voor prijzen die voor de jeugdklasse ter 
beschikking zijn gesteld. Zij kunnen geen algeheel kampioen konijnen e.d. 
worden, meedoen aan algemene collectieprijzen etc. 
 
Motivatie: 
Omtrent prijzen was voor de C-Klasse niets geregeld.  

F. Wijziging tentoonstellingsreglement (ROT en RVT) 
inzake verzorging van de dieren 
 
Paragraaf 10 Lid 1 Verzorging, voederen en drinken 
 
De tekst: 
De tentoonstellingsorganisatie is verplicht de ingezonden dieren, zolang ze in de 
kooien verblijven, te voeren en drinken te geven.  
Ook op de dag van inkooien moeten de dieren deskundig van voer en drinken 
worden voorzien.  
Sierduiven en oorspronkelijke duivensoorten krijgen het voer in een bakje.  
Elke kooi moet zijn voorzien van een bakje met water.  
Voor cavia’s en kleine knaagdieren mag in plaats van water ook groenvoer. 
 
Wordt: 
De tentoonstellingsorganisatie is verplicht de ingezonden dieren toereikend te 
voeden en toereikend drinken in de vorm van water te geven. 
Op de dag van inkooien moeten de dieren toereikend van voer en drinken 
worden voorzien, met uitzondering van de konijnen die binnen 18 uur 
na inkooien toereikend van water en voer moeten worden voorzien. 
Sierduiven en oorspronkelijke duivensoorten voeren in een bakje.  
Elke kooi moet zijn voorzien van een bakje met water.  
Aan cavia’s en kleine knaagdieren moet naast water ook groenvoer worden 
verstrekt. De cavia’s  mogen ook gebruik maken van drinkflesjes of 
flesjes met drinknippel voor hun watervoorziening in plaats van 
bakjes. 
De inzender van cavia’s mag een voerbakje in de kooi plaatsen. 
 
Motivatie: 
In het kader van dierenwelzijn voor zowel de konijnen als de cavia’s hebben we 
enige aanpassingen als voorstel ingediend voor de reglementen ROT en RVT. 
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Aangezien konijnen schemerdieren zijn en vaak in de middag- en avonduren water 
drinken, is het goed om drinkwater wat later te verstrekken. Daarmee zullen 
konijnen niet meer knoeien met hun drinkwaterbak en het water gebruiken voor 
op te drinken in plaats van spelen. Ook bij de cavia’s is de inprenting op 
drinkflesjes zo, dat ze naast een bakje ook de beschikking mogen hebben over een 
drinkflesje. Toereikend betekent: zoveel als nodig is. 

G. Wijziging tentoonstellingsreglement (ROT en RVT)  
inzake Huisvesting, kooien, opstelling, nummering. 
 
Paragraaf 9  lid 1 De tentoonstellingsaccommodatie 
 
Toevoegen: 
 
Voor de Skinny cavia moet de tentoonstellingsorganisatie er voor zorgen dat in de 
ruimte waar de Skinny cavia wordt geplaatst, de omgevingstemperatuur zodanig 
hoog is, dat het voldoet aan de comfortzone temperatuur, zodat het welzijn is 
gewaarborgd. Ook de ruimte waarin de Skinny cavia wordt gekeurd, moet hieraan 
voldoen. 
Wanneer de tentoonstellingsorganisatie hieraan niet kan of wil voldoen, dan moet 
zij in het vraagprogramma opnemen dat zij geen Skinny cavia’s vraagt. 
 
Paragraaf 9 lid 3 Bijzondere inrichting c.q. plaatsing van de kooien 
 
Toevoegen: 
 
CAVIA’s  
In de kooi van iedere cavia moet een half ronde afscheiding worden geplaatst. 
Bij de Skinny cavia moet de inzender ervoor zorgen dat in de tentoonstellingskooi  
een gesloten overkapping in de vorm een huisje of iglo geplaatst wordt i.v.m. de 
juiste omgevingstemperatuur. 

Verzorging van de dieren 
 
Paragraaf 10 Lid 1 Verzorging, voederen en drinken 
 
De tekst: 
Voor cavia’s en kleine knaagdieren mag in plaats van water ook groenvoer. 
 
Wordt  (zie ook voorstel E) 
Aan cavia’s en kleine knaagdieren moet naast water ook groenvoer worden 
verstrekt. De cavia’s  mogen ook gebruik maken van drinkflesjes of 
flesjes met drinknippel voor hun watervoorziening in plaats van 
bakjes. 
De inzender van cavia’s mag een voerbakje in de kooi plaatsen. 
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Paragraaf 10 Lid 1 Verzorging, voederen en drinken 
 
Toevoegen bij de kop CAVIA’s: 
 
Het voer voor de cavia’s moet voldoende vitamine C bevatten en worden 
aangevuld met groente en/of fruit. Groente en fruit, die kleur afgeven, mogen niet 
voor de keuring worden verstrekt i.v.m. het verkleuren van de beharing. 
 
Motivatie: 
Dit zijn noodzakelijke aanvullingen voor het nieuwe ras, de Skinny. Daarnaast ook 
wat verfijningen van de verzorging etc. van cavia’s in het algemeen. 

H. Aanvulling op Reglement Keurmeesters 
 
Reglement keurmeesters 
Aanstellen van de keurmeester en intrekking van de aanstelling 
 
Artikel 3.  
Toevoegen:  
De examencommissie in overleg met de LOP of LOH en het KLN bestuur  zijn 
gemandateerd om zelfstandig uitvoering te geven aan de volgende specifiek 
benoemde zaken uit het reglement keurmeesters. 
 
Als een keurmeesters naar het oordeel van minimaal drie leden van de 
examencommissie bij herhaling blijkt geeft van onvoldoende raskennis te hebben 
tijdens door hem/haar verrichte keuringen dan kan deze keurmeester: 

Voor de duur van minimaal 1 jaar verplicht worden een bijscholing  te volgen.  
Als de keurmeester hiervan geen gebruik maakt, dan zal na dat ene jaar zijn 
aanstelling als keurmeester voor onbepaalde tijd worden ingetrokken. 
Pas nadat de keurmeester alsnog de bijscholing heeft gedaan, kan hij zijn 
bevoegdheid weer verkrijgen.  
De keurmeesters wordt dan beschouwd als herintreder. Daarvoor zijn regels 
opgenomen in het examenreglement sectie veren, waaraan hij zal moeten 
voldoen.   

I. Voorstel verzenden jaarboek vanaf volgend jaar 
 
Het bestuur stelt voor vanaf 2019 geen jaarboek op papier meer uit te brengen en 
alleen, zoals het nu ook al gebeurt, het jaarboek als digitaal document (pdf) op de 
KLN site te plaatsen. De stemgerechtigden (verenigingen, serviceleden etc.) 
ontvangen dan een mail met de agenda en de voorstellen (behalve uitgebreide 
aanpassingen/algehele vervanging van reglementen). 
 
Motivatie: 
Op zich is het boekwerk gewoon een complete geschiedschrijving van de 
activiteiten van een jaar van KLN en heeft waarde als verzamelobject, maar in deze 



Jaarboek 2018 Kleindier Liefhebbers Nederland Pagina 89 

tijd van digitale documentatie en communicatie past zo’n papieren jaarboek steeds 
minder. Qua werk wordt niet veel bespaard maar we worden wel flexibeler omdat 
er dan geen drukker (met deadlines) nodig is. En uiteraard is er dan een welkome 
besparing op de kosten van de drukker en verzendkosten van een kleine € 3.000. 
 
We hebben enkele maanden geleden naar de verzendlijst van het jaarboek 
gekeken. Buiten een twintigtal ereleden e.d. en serviceleden, is er van iedere 
ontvanger een e-mailadres in de ledenadministratie geregistreerd. Die enkele 
personen, die geen e-mailadres hebben, krijgen de agenda en voorstellen over de 
post toegestuurd. 

J. Vaststelling contributies 2019 
 
Het bestuur stelt voor de contributies voor in het jaar 2019  van seniorleden te 
verhogen met € 1,50,  jeugdleden met € 0,50 en verenigingen met € 1,00. 
 
Seniorleden inclusief Kleindier Magazine € 53,00 
Seniorleden (2e of meer gezinsleden) € 18,00 
Seniorleden (lid vóór 2005 zonder Kleindier Magazine) € 18,00 
Jeugdleden (6 t/m 16 jaar, peildatum 1 januari) €  9,50 
Verenigingen, speciaalclubs en tentoonstellingsorganisaties € 23,00 
Combinaties (in combinatie met senior- of jeugdlidmaatschap) € 3,00 
Ereleden en leden van verdiensten (Kleindier Magazine) € 35,00 
 
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. 
 

Toelichting 
Het basisprincipe, dat KLN hanteert,  is dat het totaal van de (gewone) lasten 
wordt afgedekt door de contributie. Met andere woorden: het saldo van de gewone 
baten en lasten moet op nul uitkomen. 
 
In 2017 is het totaal van de kosten niet maatgevend omdat er door de vogelgriep 
de prijzen (KLN-prijzen, en ereprijzen in natura) ver onder het normale 
kostenniveau bleven evenals de kosten van de Entente.  
De raming voor 2019 is weer volledig op het normale kostenniveau en daaruit 
blijkt dat een verhoging noodzakelijk is. Doen we dat niet dan gaan we snel interen 
op onze reserves.  
 
Er speelt nog iets anders. In het verleden was de afname van de leden ca 2% per 
jaar. Nu is het al een aantal jaren ca 4% per jaar. Dat houdt in dat de kosten over 
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een steeds kleiner wordende groep leden moet worden omgeslagen. Of het nu of 
over en aantal jaren is, is niet van belang, het jasje van KLN is gewoon te ruim en 
moet worden ingenomen. Dit wordt ook in het visiedocument aangegeven op 
pagina 9. 
 
Willen we de contributie in de toekomst betaalbaar houden, dan zullen we de 
organisatie moeten aanpassen en efficiënter inrichten, de werkwijzen in het 
algemeen efficiënter moeten maken en andere besparingen doorvoeren. Anders 
zullen er mogelijk nog meer leden gaan afhaken, of juist geen lid worden van KLN. 
 
Nederlandse Kleindierenpublicaties B.V., waarvan de winst voor 100% aan KLN 
toekomt, is voor haar inkomsten uit abonnementen van Kleindier Magazine ook 
grotendeels afhankelijk van bondsleden. Ook zij gaan geconfronteerd worden met 
een dalend abonneebestand. De royale winst van dit moment zal dan in de 
toekomst een bescheiden winst worden. Dat is ook de reden dat er hiermee geen 
rekening wordt gehouden bij de hoogte van de contributiebedragen. 
 
Het is daarom uiterst belangrijk dat de wijzigingsvoorstellen van de commissie, 
die bezig is met de uitwerking van het visiedocument, door alle onderdelen van de 
KLN organisatie worden ondersteund! 
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K. Raming 2018 (herzien) en 2019 
  
Hieronder en op de volgende pagina treft u de ramingen van 2018 en 2019 aan 
alsmede de jaarcijfers van 2017. Op de volgende pagina zijn tevens enkele 
toelichtingen opgenomen. 

2019  2018 2018 2017 

Raming  
Herziene 

raming Raming

€  € € € 

Baten 

Contributie 261.000  263.000 273.000 265.315 

Verkoop ringen 61.000  61.000 63.000 61.518 

Verkoop boeken en materialen 9.750  9.750 10.000 9.009 

Rente 0  0 500 25 

Diversen 1.000  1.000 750 908 

Totaal van de baten 332.750  334.750 347.250 336.775 

Directe lasten 

Abonnementen Kleindier Magazine 151.000  155.000 161.000 153.908 

Inkoop ringen en kosten ringenexploitatie 29.000  28.750 31.000 27.874 
Inkoop boeken en kosten 
boekenexploitatie 11.450  11.450 10.700 12.336 

Totaal directe lasten -191.450  -195.200 -202.700 -194.118 

Saldo baten en directe lasten 141.300  139.550 144.550 142.657 

Algemene lasten 

Afschrijvingen 2.000  4.400 4.400 6.811 

Algemene organisatiekosten 30.100  30.250 29.600 26.877 

Raad van Advies en Diertechnische raad 3.250  3.250 4.000 3.879 

Bijdragen provinciale afdelingen 18.000  18.000 18.000 16.674 

Bondsshows 5.000  4.000 7.000 3.912 

KLN-prijzen 18.750  18.750 18.750 14.675 

Ereprijzen en onderscheidingen 15.400  10.400 15.400 8.719 

Omzetbelasting 9.500  9.500 9.000 11.572 

102.000  98.550 106.150 93.119 

Specifieke lasten 

Keurmeestersaangelegenheden 17.700  18.300 17.600 15.452 
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Standaardaangelegenheden 13.550  13.350 9.000 7.359 

PR en jeugd 9.000  9.500 10.500 6.011 

Verenigingsondersteuning /  
kwaliteitszorg en ondersteuning shows 750  750 750 116 

Dierhouderijaangelegenheden 1.500  1.500 500 3.989 

42.500  43.400 38.350 32.927 

Totaal van de lasten -144.500  -141.950 -144.500 -126.046 

         

Saldo van de gewone baten en lasten -3.200  -2.400 50 16.611 

Bijzondere posten en resultaat deelneming 

Afdelingen -4.000  -4.000 -4.000 -1.818 

Bijzondere baten en lasten boekjaar 0  -22.500 -7.500 -30.969 
Resultaat Ned. Kleindierenpublicaties  35.000  40.000 32.000 44.578 

Baten en lasten andere boekjaren 0  0 0 0 

Voor- / nadelig saldo boekjaar 27.800  11.100 20.550 28.402 

Resultaatverdeling 

Toevoeging bestemmingsreserve Europashow 5.000 

Naar algemene reserve (restant) 23.402 

Totaal resultaatverdeling 28.402 
 

Toelichtingen: 
In de raming 2019 is het voorstel “vaststelling contributies 2019” al verwerkt. 
Enkele onderdelen worden hieronder nader toegelicht. 
 
In de contributie is met ingang van 2017 ook het abonnement op Kleindier 
Magazine inbegrepen. Bij de contributiebaten voor 2018 en 2019 is rekening 
gehouden met een ledenafname van 4%. Dat komt overeen met de daling in 2017. 
Hierdoor daalt ook de inkoop van abonnementen Kleindier Magazine. 
 
De verkoop van ringen in aantallen is gedaald, maar door prijsverhogingen laten 
de totale baten uit ringenverkoop en kleine stijging zien. De verwachting is dat er 
geen verdere daling van de aantallen zal plaatsvinden (wat ook in het verslag van 
het ringenbureau is geconstateerd voor 2018). 
 
De posten KLN-prijzen, ereprijzen en onderscheidingen zijn voor 2019 voor een 
normaal tentoonstellingsseizoen begroot zonder tentoonstellingsverboden. De 
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post ereprijzen en onderscheidingen is in 2018 nog laag omdat er nog een deel van 
de bestelling voor 2017 aanwezig is. 
 
De onder algemene kosten opgenomen post bijdragen provinciale afdeling heeft 
betrekking op de bijdrage berekend op basis van het aantal verenigingen en leden. 
De onder bijzondere posten en resultaat deelneming opgenomen post afdeling 
heeft betrekking op de toe- of afname van het saldo van de bankrekeningen in het 
boekjaar. 
 
De post standaardaangelegenheden was in 2017 extra laag doordat er geen KLN 
afvaardiging naar het EE-congres in Hongarije heeft bezocht en ook doordat er 
nauwelijks EE-keurmeesters bijscholingsdagen zijn bezocht. Vanaf 2018 zullen 
met name de bijscholingsdagen door alle secties worden bezocht. 
 
Bij dierhouderijaangelegenheden heeft er in 2017 een bloed- en mestonderzoek 
plaatsgevonden die eenmalig was. De bedragen voor 2018 en 2019 zijn daardoor 
lager. 
 
Dan komen we bij de bijzondere baten en lasten boekjaar 2018. De eerste 
hieronder vallende post is juridische kosten € 15.000. Het is moeilijk om dit te 
ramen omdat het niet in te schatten is wat de andere partijen doen als de lopende 
procedures zijn afgesloten. Het is meer een ruwe schatting op basis van een 
worst-case scenario.  
De tweede post is veel leuker en past bij de activiteiten van KLN. Dit is namelijk 
het bedrijven van PR en het transport (en alles wat er bij komt zoals huur 
vrachtwagen, overnachtingen van de ploeg etc.) alsmede een korting op het 
inschrijfgeld van de dieren naar de aankomende Europashow in Herning, 
Denemarken. Hiervoor is een bedrag van € 11.000 opgenomen. 
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VOORSTELLEN AFDELINGEN EN VERENIGINGEN  

V1. Aanpassing paragraaf 12 lid 1 ROT en RVT inzake 
Beoordeling, Predicaten, Punten 
 
Dit voorstel is ingediend door de Nationale Havana-, Alaska-, Gouwenaar-,  
Luchs-, Parelfeh-, Beige- en Marburger Feh club 
 
Motivering m.b.t. het wijzigen van het aantal door keurmeesters te keuren dieren. 
Steeds vaker horen wij in de wandelgangen van (vooral grote) shows onbegrip en 
onvrede van inzenders over het aantal gekeurde dieren. Het gevoel is aanwezig dat 
er onvoldoende tijd en gelegenheid is geweest om de ingezonden dieren naar 
waarde te beoordelen. Bij een keuring met soms meer dan 80 dieren lijkt er veel 
druk op de keurmeesters te staan om aan het eind van de dag toch nog redelijk op 
tijd gereed te zijn en dieren voor de HEP keuring aan te leveren. Die tijdsdruk gaat 
ongetwijfeld ten koste van de kwaliteit van beoordelen. Genoemd aantal dateert 
overigens nog van voor invoering van de puntenkeuring. Er is in de loop van de 
tijd meer werk bij gekomen voor zowel de keurmeesters als ook voor de schrijvers. 
Naar onze mening is het mogelijk om deze onvrede weg te nemen. Met een 
maximum aantal van 65 dieren per keurmeester per keuring, wat dan volgens de 
geldende regels nog eens een keer met 1o nummers overschreden mag worden, 
ontstaat er een meer ontspannen situatie. De organisatie van shows worden 
dan weliswaar geconfronteerd met extra kosten, maar ons inziens weegt dit niet 
op tegen het positieve effect van meer tevreden inzenders. Zij besteden er 
doorgaans veel zorg aan om hun dieren goed voor te brengen en hebben dan ook 
recht op een reële beoordeling van hun inzendingen.  
 
Samenvatting 
Met invoering van een maximum aantal van 65 te keuren dieren per keurmeester 
krijgen zij beter gelegenheid de ingezonden dieren van een waardige beoordeling 
te voorzien en als gevolg hiervan zullen er meer tevreden inzenders zijn met 
mogelijk meer inzendingen. 

Oud 
Lid 1. Keuring, aantal te keuren dieren, avondkeuring 
Alle ingezonden dieren moeten ter beoordeling aan de keurmeester worden 
aangeboden. 
De keurmeester mag bij de tentoonstellingen waarop dit reglement van toepassing 
is, uitsluitend rassen keuren waarvoor hij bevoegd is, behoudens dispensatie. 
Zie voor bevoegdheid de Keurmeesterlijst. 
De keurmeester moet alle hem ter keuring aangeboden dieren beoordelen, mits 
wordt voldaan aan de in deze paragraaf vermelde bepalingen. 
De keurmeester mag geen schriftelijke beoordeling noch een predicaat geven aan 
een dier anders dan als ingezonden. 
De keurmeesters mogen niet meer dan onderstaand aantal dieren ter keuring 
worden aangeboden. 
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Voor overschrijding van het maximum aantal te keuren nummers is de 
tentoonstellingsorganisatie verantwoordelijk. 
Het maximum aantal op een keurdag aan een keurmeester ter keuring 
aangeboden als enkel nummer ingeschreven dieren bedraagt 80. 
Paren worden gerekend voor 1½ nummer (maximaal 53 paren per keurmeester) 
Trio’s worden gerekend voor 2 nummers (maximaal 40 trio’s per keurmeester) 
Tomen worden gerekend voor 3 nummers (maximaal 27 tomen per keurmeester) 
Een volière sierduiven geldt voor 3 nummers (maximaal 27 volières per 
keurmeester) 
Van een koppel (oorspronkelijke soorten) gelden beide dieren als enkel nummer; 
beide dieren krijgen een beoordeling en predicaat. 
Een keurmeester die enkele nummers in een ras of kleurslag keurt, dient bij 
voorkeur ook de koppels, trio’s, tomen of koppels in hetzelfde ras of kleurslag te 
keuren. 
Bovenstaande laat onverlet dat 80 nummers het maximale aantal te keuren 
nummers is. 
In uitzonderingsgevallen (geringe overschrijding, keuring van (een) hele klasse(n), 
een ras of rasgroep, plotselinge afwezigheid van een keurmeester, e.d.) mag het 
maximum aantal van 80 ter keuring aangeboden enkele nummers met maximaal 
10 worden overschreden. 
Voor trio's en tomen is een overschrijding van het maximum aantal niet 
toegestaan. 

Nieuw 
Lid 1. Keuring, aantal te keuren dieren, avondkeuring 
Alle ingezonden dieren moeten ter beoordeling aan de keurmeester worden 
aangeboden. 
De keurmeester mag bij de tentoonstellingen waarop dit reglement van toepassing 
is, uitsluitend rassen keuren waarvoor hij bevoegd is, behoudens dispensatie. 
Zie voor bevoegdheid de Keurmeesterlijst. 
De keurmeester moet alle hem ter keuring aangeboden dieren beoordelen, mits 
wordt voldaan aan de in deze paragraaf vermelde bepalingen. 
De keurmeester mag geen schriftelijke beoordeling noch een predicaat geven aan 
een dier anders dan als ingezonden. 
De keurmeesters mogen niet meer dan onderstaand aantal dieren ter keuring 
worden aangeboden. 
Voor overschrijding van het maximum aantal te keuren nummers is de 
tentoonstellingsorganisatie verantwoordelijk. 
Het maximum aantal op een keurdag aan een keurmeester ter keuring 
aangeboden als enkel nummer ingeschreven dieren bedraagt 65. 
Paren worden gerekend voor 1½ nummer (maximaal 53 paren per keurmeester) 
Trio’s worden gerekend voor 2 nummers (maximaal 40 trio’s per keurmeester) 
Tomen worden gerekend voor 3 nummers (maximaal 27 tomen per keurmeester) 
Een volière sierduiven geldt voor 3 nummers (maximaal 27 volières per 
keurmeester) 
Van een koppel (oorspronkelijke soorten) gelden beide dieren als enkel nummer; 
beide dieren krijgen een beoordeling en predicaat. 
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Een keurmeester die enkele nummers in een ras of kleurslag keurt, dient bij 
voorkeur ook de koppels, trio’s, tomen of koppels in hetzelfde ras of kleurslag te 
keuren. 
Bovenstaande laat onverlet dat 65 nummers het maximale aantal te keuren 
nummers is. 
In uitzonderingsgevallen (geringe overschrijding, keuring van (een) hele klasse(n), 
een ras of rasgroep, plotselinge afwezigheid van een keurmeester, e.d.) mag het 
maximum aantal van 65 ter keuring aangeboden enkele nummers met maximaal 
10 worden overschreden. 
Voor trio's en tomen is een overschrijding van het maximum aantal niet 
toegestaan. 
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BESTUURSVERKIEZING 
 
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Jan Renes en Arie Tieleman. 
 
Het bestuur stelt voor de volgende kandidaten te benoemen: 
Voorzitter J.D. Nijkamp (Jan Dirk) 
2e Secretaris B.T.M. Sanders (Erna) 
Kwaliteitszorg en ondersteuning shows K.G. Flokstra (Kor) 
PR en jeugdzaken J.E.G. Leeflang (Johnny) 
Keurmeestersaangelegenheden C.J.C. Vlaardingerbroek (Conno) 
 
Voor de bestuursfunctie van standaardaangelegenheden is er nog geen 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. 
 
 
Tot één week voor aanvang van de vergadering kunnen tegenkandidaten 
schriftelijk worden aangemeld onder bijvoeging van een schriftelijke  
bereidverklaring van die kandidaat. 
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Voorstellen Jan Dirk Nijkamp 
        
Samen met mijn vrouw Patricia woon ik sinds 2002 in het buitengebied van 
Dalfsen in het dorpje Oudleusen. In april 2004 ben ik lid geworden van NKV, de 
Nieuwleusener Kleindierteelt Vereniging. Na eerst de functie van penningmeester 
te hebben vervuld, ben ik momenteel voorzitter van de NKV. 
Zoals u in de bondsberichten heeft kunnen lezen, ben ik sinds medio maart 2018 
interim voorzitter van KLN en stel ik mij verkiesbaar als voorzitter van KLN. 
 

Ik ben actief fokker van grote Cochins, Duitse 
Langshans, Orloffs, Shamo’s en Uilebaarden. 
Daarnaast heb ik Ronquieres kalkoenen, 
gedomesticeerde watervogels zoals Dewlap Toulouse 
ganzen, Afrikaanse knobbelganzen, Boheemse 
ganzen, Kwakers, Overbergse eenden, loopeenden en 
vele soorten oorspronkelijke eenden en ganzen. 
Kortom naast tentoonstellingsfokker ben ik ook een 
liefhebber. 
 
Ervaring heb ik opgedaan bij de overheid, 
gemeenschappelijke regelingen en verzelfstandigde 

overheidsinstanties. Van vergunningverlening, toezicht en handhaving, het 
beheren van openbare ruimte, openbare orde & veiligheid en leefbaarheid tot 
algemeen directeur/ bestuurder/ gemeentesecretaris. 
De opgedane kennis en ervaring wil ik graag inzetten als voorzitter van KLN. 
 
Het visie document ´KLN op weg naar 2019´ zie ik al een goede aanzet om te 
komen tot een KLN die meer inspeelt op de ontwikkelingen in de samenleving.    
 
Ik kijk er naar uit om met gemotiveerde en deskundige medeliefhebbers te werken 
aan een toekomstbestendig KLN. 
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Voorstellen Erna Sanders 
 
Ik zal mij even voorstellen. 
 
Mijn naam is Erna Sanders en ik ben vrijgezel en heb geen kinderen. 
Ik heb nu 34 jaar gewerkt als administratief medewerkster bij drie verschillende 
werkgevers. 
 
Ik heb 25 jaar geleden een skiongeluk gehad waarbij ik een dwarslaesie heb 
opgelopen. Hierdoor heb ik mij meer toegelegd op de administratieve taken 
binnen de verschillende verenigingen. 
 
Ik ben secretaris bij BPKV Borne, Kleindieren Liefhebbers Overijssel, Oneto en 
notulist tijdens de bestuursvergaderingen, Raad van Advies en Dier technische 
Raad bij KLN. Het notuleren bij KLN doe ik nu ongeveer 7 jaar. En dit sluit mooi 

aan om Ronald te ondersteunen in zijn 
werk als secretaris. 
 
Daarnaast ben ik secretaris geworden van 
de Stichting Noaberhulp in Almelo. 
 
Aan sport doe ik niet meer maar ik heb 
geturnd, aan volleybal en rolstoelbasketbal 
gedaan. Met rolstoelbasketbal ben ik in 
2000 naar de Paralympics geweest in 
Sydney waar we 4e zijn geworden. 
 

Ik fok al 35 jaar kleurdwergen in de kleurslag midden blauw marter. Verder mag 
ik graag in de tuin bezig zijn.  
 
Gezien de ervaring in het secretariaatswerk wil ik mij, samen met Ronald en de 
rest van het bestuur, inzetten om KLN op de kaart te zetten. 
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Voorstellen Conno Vlaardingerbroek 
Geboren in 1954 te Rijssen (de poort van Twente). Voor de functie van 
portefeuillehouder ” Keurmeestersaangelegenheden” is het weinig relevant dat ik 
vader en opa ben en 22 jaar een relatie heb. Wat er toe doet is mijn 50 jaar 
ervaring in het houden en exposeren van 
kleindieren. Tuimelaarrassen, rollers, Hollander 
konijnen, witte muizen en cavia’s, waar ik als 
jongen mee ben gestart. Echt serieus werd het 
echter met kippen. Bestuurlijke ervaring in de 
Twentse hoenderclub, ruim 18 jaar voorzitter en 
recent, de laatste 6 jaar coördinator van de 
opleiding “veren” keurmeesters.  
 
Een opleiding met een team optuigen is mijn 
ding, want vanaf 2006 ben ik actief geweest in het 
praktisch volwassen onderwijs vanaf instroom 
MBO niveau.  
Als workshopdocent een proeve van bekwaamheid ontwikkelen hoorde bij mijn 
functie. Daardoor kan transformatie van het geleerde en de opgedane ervaring vrij 
direct naar opleiden en examineren binnen de hobby plaats vinden. 
Met het Visiedocument “KLN op weg naar 2019” in gedachte, zal ik betreffende de 
opleiding tot KLN keurmeester draagvlak creëren voor onderstaande 
beleidsplannen en doelstellingen, uiteraard als ik gekozen wordt:   
1. Selectie aan de poort. Niet iedereen is geschikt om keurmeester te worden en 

dat kun je beter vooraf met elkaar constateren dan tijdens de opleiding. Een 
advies geen uitbreidend examen te doen gaat dan ook tot de mogelijkheden 
behoren als het aan mij ligt. 

2. Opbouw van een portfolio en het initiatief dit gevuld te krijgen leggen bij de 
aankomend keurmeester in opleiding.  

3. Geen onnodige of overbodige zaken leren en zaken dubbel toetsen. Alleen echt 
relevante rassen en kleurslagen in het leer- en examenpakket.  

4. Examinatoren maximaal ondersteunen en scholen in het examen afnemen. 
Iedere cursist is immers gebaat bij optimaal examen doen.  

5. Vooral plezier in de hobby centraal stellen en de lat leggen waar dat vandaag 
de dag kan. Jonge mensen participeren in arbeid en gezin waardoor je niet 
kunt verwachten dat ze er net zoveel tijd in kunnen steken als de oudere 
generaties dat kunnen en konden. Reëel zijn in wat je mag verwachten anno 
2018. 

6. Opleiding in modules en kandidaten zelf laten bepalen wanneer ze die 
modules afronden. Zolang er nog modules openstaan ben je nog in opleiding. 

7. Monitoring keuringen: collega’s die wat bijscholing nodig blijken te hebben, 
die vervolgens aanbieden. Fokkers hebben baat bij goede uniforme keuringen.  

8. Gelijkwaardigheid in toekennen bevoegdheden na het volgen van na- en 
bijscholing.  

9.  Het instellen van een commissie die gedrag en het naleven van een 
gedragscode gaan bespreken met mensen die KLN niet optimaal 
representeren. Dit kan het keuren betreffen, maar ook uitingen 
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welke als oncollegiaal te betitelen zijn. Een keurmeester is 
aangesteld door KLN en vertegenwoordigd KLN dan ook op 
waardige wijze. 

 
Dat zijn nog al wat plannen waarvoor ik me met verve zal inzetten. Draagvlak is 
immers alleen met enthousiasme en “er zin in hebben” te realiseren. 
Wat minder goed bij mij past is de “Kool en de Geit sparen” of polderen. Wil je 
met een open blik de samenleving in kijken dan is alleen visie, uitvoerend beleid 
en dienend leiderschap een optie.  
Liefhebbers aan je binden in een hobby werkt het beste als die hobby een bron van 
plezier is. Daar werk ik graag aan mee en zet me daar met genoemd plezier voor 
in. 
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Voorstellen Johnny Leeflang 
 
Lieve sportvrienden en vriendinnen, 
Geboren en getogen in Doetinchem ben ik er trots op een echte “Achterhoeker” te 
zijn. Ik kom uit een echt kleindierliefhebbersnest. Mijn vader fokte Kleurdwergen 
en Nederlandse Hangoordwergen en vaak zat er ook wel een studieras in het hok. 
Hij heeft meer dan 35 jaar keurmeester mogen 
zijn. Ik heb heel veel van hem geleerd en samen 
met hem heel Nederland wel doorkruist naar 
tentoonstellingen en om fokkers bezoeken. 
 
Het was daarom eigenlijk vanzelfsprekend dat ik 
ook in de liefhebberij terecht zou komen. Ik ben 
met 6 jaar lid geworden van de “sportfokkers 
Doetinchem en Omstreken”. Bijna 50 jaar geleden 
dus. Inmiddels ben ik lid van VPKV Varsseveld 
waar ik het goed naar de zin heb. Mijn eerste 
succes was met een konijngrijze ram 2DO 219 die 
in 1972 van Otto Vermeulen een ZZG kreeg en 
mooiste kleurdwerg werd op destijds nog de 
Agrado de latere Achterhoekshow. Later heb ik roodoog polen en kleurdwergen 
met Witte van Hotôt tekening gefokt. Deze laatste omdat mijn vader samen met 
Coen Gelijn de oprichter van de Witte van Hotôt club was. Maar omdat ik voor dit 
middenras geen plek had, werden het de kleurdwergen met dezelfde moeilijke 
tekening. Nu anno 2018 zijn er ook weer grote in de hokken.  
 
Ook sierduiven heb ik altijd gehad tot op de dag van vandaag. Vrijwel alle rassen 
hebben wel in mijn hokken gezeten maar de kleurduiven en de kroppers hebben 
mijn voorkeur. Zo heb ik nu nog Brünner Kroppers en Vinkduiven.  Ik ben al 
geruime tijd A keurmeester sierduiven en ben voorzichtig gestart met de opleiding 
voor konijnenkeurmeester. Hier heb ik heel veel zin in en hoop dan ook in de 
voetsporen van mijn vader te mogen treden. 
 
Bij een benoeming als bestuurslid van KLN mag je van mij verwachten dat ik 
eerlijk open en transparant ben. Je mag me hier ook op aanspreken. Er zijn 
natuurlijk altijd zaken, ook bij een bond als de KLN, die een vertrouwelijk karakter 
hebben. Hier zal ik in ieder geval op een gepaste wijze mee omgaan.  
 
Er is best nog wel veel werk te doen. Dat kan ik niet alleen en daar heb ik uw hulp 
bij nodig. Ik zal dan ook niet schromen om dit te vragen. Samen kunnen we heel 
sterk zijn. Het sleutelwoord voor mij is samenwerking en verbinding zoeken.  
Die verbinding zoek ik ook vooral buiten Nederland, omdat mijn volle overtuiging 
is dat we elkaar allemaal nodig hebben. Vandaar ook die leuke profielfoto. Mijn 
ideaal zou zijn dat we één orgaan binnen Nederland krijgen waar alle 
Kleindierliefhebbers in vertegenwoordigd zijn. 
Als jullie vragen hebben schroom niet om me te mailen of op een tentoonstelling 
aan te spreken. 
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Voorstellen Kor Flokstra 
 
Ik ben 38 jaar getrouwd met Wilma. Samen hebben we twee dochters en drie 
kleinkinderen. 

 
Mijn banen heb ik hoofdzakelijk in de transportsector 
doorgebracht bij verschillende bedrijven. Ruim vijf jaar geleden 
ben ik door een ongeval in de WAO terecht gekomen. 
 
Ruim 30 jaar geleden zijn we begonnen met cavia’s te houden 
en 15 jaar geleden ben ik begonnen met krulduiven. 
Fotograferen in Zuid-Afrika is ook een bijzonder mooie hobby 
die ik al vele jaren met succes uitoefen. 
 
In het vrijwilligerswerk ben ik vier jaar werkzaam in de 
plaatselijke wijkraad afdeling verkeer. Hier probeer ik met de 
gemeente Apeldoorn in het verkeer verbeteringen aan te 

brengen, onder andere voor fietsers. Gelukkig ben ik daar meerdere malen in 
geslaagd. 
 
Voor de portefeuille Showondersteuning/kwaliteitszorg zet ik mij graag in. 
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PUBLICATIES 
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PRIJZENSCHEMA KLEINDIER LIEFHEBBERS 
NEDERLAND  SEIZOEN 2018-2019  
 
Secretaris G.J.R. Tiemes, Kruizemunt 84, 8252 BN Dronten, Tel: 06-40176696 
Kleindier Liefhebbers Nederland stelt in het tentoonstellingsseizoen 2018/2019 
de volgende prijzen beschikbaar. 

Dit prijzenschema is niet gewijzigd t.o.v. vorig jaar. 

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. 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. 
b. De prijzen moeten naar rato verdeeld worden over de door de keurmeester 

gekeurde diergroepen. 
c. 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). 

d. Alleen dieren met het predicaat ZG of hoger komen in aanmerking.  
e. 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 
Mevrouw 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: de beheerder Bondsprijzen 
en jubileumspelden KLN 
De heer 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.  

NATIONALE BONDSSHOW: HAREN 
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, 

 
401. Bondsvaan voor de fraaiste konijn ram oud.  
402. Bondsvaan voor de fraaiste konijn voedster oud. 
403. Bondsvaan voor de fraaiste konijn ram jong. 
404. Bondsvaan voor de fraaiste konijn voedster jong. 
405. Bondsvaan voor de fraaiste cavia beer. 
406. Bondsvaan voor de fraaiste cavia zeug. 
407. Bondsvaan v.h. fr. kleine knaagdier; hoogste predicaat of grootste subgroep 
408. Bondsvaan voor de fraaiste kleine knaagdier andere subgroep. 
Bovenstaande ereprijzen uit te reiken tijdens de opening van de 
bondsshow Haren. 
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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, bondsshow 
Haren bijv. konijn. 
409. Jeugdbondsmedaille voor het fraaiste konijn 
410. Jeugdbondsmedaille voor het fraaiste konijn ander geslacht (min. 50 

ingeschreven dieren). 
411. Jeugdbondsmedaille voor fraaiste cavia. 
412. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste cavia ander geslacht (min. 50 

ingeschreven dieren). 
413. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste kleine knager. 
414. 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. 
 

Extra ereprijzen nationale bondstentoonstelling  Bondsshow Haren 
voor de diergroepen konijnen, cavia’s en kleine knaagdieren. 
Nationaal kampioen: 

415. Zilveren eigenslagmedaille “Nationaal kampioen” voor het fraaiste dier van 
elk ras waarvan minimaal 6 tot 15 dieren in concurrentie zijn ingeschreven. 

416. Gouden eigenslagmedaille “Nationaal kampioen” voor het fraaiste dier van 
elk ras of soort waarvan minimaal 15 dieren in concurrentie zijn 
ingeschreven. 

417. 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. 

418. 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. 
 
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: VEREN 
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 naam show 
419. Bondsvaan voor het fraaiste hoen, haan. 
420. Bondsvaan voor het fraaiste hoen, hen. 
421. Bondsvaan voor het fraaiste dwerghoen, haan. 
422. Bondsvaan voor het fraaiste dwerghoen, hen.  
423. Bondsvaan voor de fraaiste serama. 
424. Bondsvaan voor de fraaiste fazant, tragopaan, oorspronkelijke kamhoen, 

pauw, kalkoen, parelhoen of overige siervogel (grote siervogels). 
425. Bondsvaan voor de fraaiste frankolijn, kwartel, patrijs, oorspronkelijke 

duif, lachduif of diamantduif (kleine siervogels).  
426. Bondsvaan voor de fraaiste gedomesticeerde eend. 
427. Bondsvaan voor de fraaiste gedomesticeerde gans. 
428. Bondsvaan voor de fraaiste oorspronkelijke eend. 
429. Bondsvaan voor de fraaiste oorspronkelijke gans. 
Bovenstaande ereprijzen uit te reiken tijdens de opening van de 
bondsshow Veren 
 
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, 
bondsshow Veren, bijv. hoenders, haan. 
430. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste hoen. 
431. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste hoen ander geslacht (min. 50 

ingeschreven dieren). 
432. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste dwerghoen. 
433. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste dwerghoen ander geslacht (min. 50 

ingeschreven dieren). 
434. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste serama. 
435. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste fazant, tragopaan, oorspronkelijke 

kamhoen, pauw, kalkoen, parelhoen of overige siervogel (grote siervogels). 
436. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste frankolijn, kwartel, patrijs, 

oorspronkelijke duif, lachduif of diamantduif (kleine siervogels). 
437. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde watervogel. 
438. Jeugdbondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke watervogel. 
 
Deze ereprijzen moeten ook zo benoemd worden in de catalogus, dus bijvoorbeeld:  
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Nationaal Bondskampioen hoenders of Nationaal jeugdkampioen hoenders. 

Extra ereprijzen nationale bondstentoonstelling Veren voor de 
diergroepen hoenders, dwerghoenders, serama’s, sier- en 
watervogels 
Nationaal kampioen: 

439. Zilveren eigenslagmedaille “Nationaal kampioen” voor het fraaiste dier van 
elk ras waarvan minimaal 6 tot 15 dieren in concurrentie zijn ingeschreven. 

440. Gouden eigenslagmedaille “Nationaal kampioen” voor het fraaiste dier van 
elk ras of soort waarvan minimaal 15 dieren in concurrentie zijn 
ingeschreven. 

441. 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. 

442. 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. 
 
Trio’s 
443. € 10,00 per 10 trio’s hoenders. 
444. € 10,00 per 10 trio’s dwerghoenders. 
 
Alle ereprijzen moeten tijdens de tentoonstelling uitgereikt worden. 
 
Aanvragen bondsprijzen: zie bij aanvragen KLN 400 prijzen 

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. 
445. Bondsmedaille voor de fraaiste konijn ram.  
446. Bondsmedaille voor de fraaiste konijn voedster (min 50 ingeschreven 

dieren). 
447. Bondsmedaille voor de fraaiste cavia. 
448. Bondsmedaille voor de fraaiste cavia ander geslacht (min 50 ingeschreven 

dieren). 
449. Bondsmedaille voor de fraaiste kleine knager. 
450. Bondsmedaille voor de fraaiste kleine knager in een andere subgroep (min 

50 ingeschreven dieren). 
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451. Bondsmedaille voor het fraaiste hoen. 
452. Bondsmedaille voor het fraaiste hoen, ander geslacht (min 50 ingeschreven 

dieren). 
453. Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen. 
454. Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen, ander geslacht (min 50 

ingeschreven dieren).  
455. Bondsmedaille voor de fraaiste serama. 
456. Bondsmedaille voor de fraaiste frankolijn, kwartel, patrijs, oorspronkelijke 

duif, lachduif of diamantduif gezamenlijk (kleine siervogels). 
457. Bondsmedaille voor de fraaiste fazant, tragopaan, oorspronkelijke 

kamhoen, pauw, kalkoen, parelhoen of overige siervogel gezamenlijk (grote 
siervogels).  

458. Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde eend. 
459. Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde gans.  
460. Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke eend. 
461. 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. 
 
Extra ereprijzen Provinciale bondstentoonstellingen: 
 
Provinciaal kampioen: 

462. Zilveren eigenslagmedaille “Provinciaal kampioen” voor het fraaiste dier 
van elk ras waarvan minimaal 6 tot 15 dieren in concurrentie zijn 
ingeschreven. 

463. Gouden eigenslagmedaille “Provinciaal kampioen” voor het fraaiste dier 
van elk ras of soort waarvan minimaal 15 dieren in concurrentie zijn 
ingeschreven. 

464. 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. 

465. 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” . 
 
Extra prijzen Provinciaal jeugdkampioen (alleen te winnen door 
jeugdleden): 
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Bij minimaal 15 dieren per diergroep 
 
Bronzen bondsmedaille, bestickerd: Provinciaal jeugdkampioen, jaartal, naam 
show, bijv. konijnen. 
 
466. 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 

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 bondsshow Veren, de veren op de bondsshow Haren 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. 
 
467. Bondsmedaille voor de fraaiste konijn ram.  
468. Bondsmedaille voor de fraaiste konijn voedster. 
469. Bondsmedaille voor de fraaiste cavia.  
470. Bondsmedaille voor de fraaiste cavia ander geslacht (min 50 ingeschreven    

dieren). 
471. Bondsmedaille voor de fraaiste kleine knager. 
472. Bondsmedaille voor de fraaiste kleine knager in een andere subgroep (min 

50 ingeschreven dieren). 
473. Bondsmedaille voor het fraaiste hoen. 
474. Bondsmedaille voor het fraaiste hoen, ander geslacht (min 50 ingeschreven 

dieren). 
475.Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen. 
476. Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen, ander geslacht (min 50 

ingeschreven dieren). 
477.Bondsmedaille voor de fraaiste serama. 
478. Bondsmedaille voor de fraaiste fazant, tragopaan, oorspronkelijke 

kamhoen, pauw, kalkoen, parelhoen of overige siervogel gezamenlijk (grote 
siervogels). 

479. Bondsmedaille voor de fraaiste frankolijn, kwartel, patrijs, oorspronkelijke 
duif, lachduif of diamantduif gezamenlijk (kleine siervogels). 

480. Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde eend. 
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481. Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde gans.  
482. Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke eend. 
483. 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. 
 
 
Extra ereprijzen Nationale toonstellingen: 
 
Nationaal kampioen: 

484. Zilveren eigenslagmedaille “Raskampioen” voor het fraaiste dier van elk ras 
waarvan minimaal 6 tot 15 dieren in concurrentie zijn ingeschreven. 

485. Gouden eigenslagmedaille “Provinciaal kampioen” voor het fraaiste dier 
van elk ras of soort waarvan minimaal 15 dieren in concurrentie zijn 
ingeschreven. 

486. 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. 

487. 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” . 
 
Extra prijzen Jeugdkampioen  
Bij minimaal 15 dieren per diergroep 
 
Bronzen bondsmedaille, bestickerd: Jeugdkampioen-diergroep, jaartal, naam 
show. 
488. 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. 
 
489. Bondsmedaille voor de fraaiste konijn ram.  
490. Bondsmedaille voor de fraaiste konijn voedster 
491. Bondsmedaille voor de fraaiste cavia.  
492. Bondsmedaille voor de fraaiste cavia ander geslacht (min 30 ingeschreven 

dieren). 
493. Bondsmedaille voor de fraaiste kleine knager. 
494. Bondsmedaille voor de fraaiste kleine knager in een andere subgroep (min 

30 ingeschreven dieren). 
495. Bondsmedaille voor het fraaiste hoen. 
496. Bondsmedaille voor het fraaiste hoen, ander geslacht (min 30 ingeschreven 

dieren). 
497. Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen. 
498. Bondsmedaille voor het fraaiste dwerghoen, ander geslacht (min 30 

ingeschreven dieren). 
499. Bondsmedaille voor de fraaiste serama. 
500. Bondsmedaille voor de fraaiste fazant, tragopaan, oorspronkelijke 

kamhoen, pauw, kalkoen, parelhoen of overige siervogel gezamenlijk (grote 
siervogels). 

501. Bondsmedaille voor de fraaiste frankolijn, kwartel, patrijs, oorspronkelijke 
duif, lachduif of diamantduif gezamenlijk (kleine siervogels). 

502. Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde eend. 
503. Bondsmedaille voor de fraaiste gedomesticeerde gans.  
504. Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke eend. 
505. 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. 
 
Extra ereprijzen Nationale Bondsjeugdshow: 
 
Nationaal jeugdkampioen: 

506. Zilveren eigenslagmedaille “Raskampioen” voor het fraaiste dier van elk ras 
waarvan minimaal 6 tot 15 dieren in concurrentie zijn ingeschreven. 

507. Gouden eigenslagmedaille “Raskampioen” voor het fraaiste dier van elk ras 
of soort waarvan minimaal 15 dieren in concurrentie zijn ingeschreven. 
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508. 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. 

509. 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” . 
 
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 de beheerder bondsprijzen en jubileumspelden KLN 
 
- De heer 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. 

PROVINCIALE KAMPIOENSTENTOONSTELLING 
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 kampioens-
tentoonstelling wordt georganiseerd, stelt KLN de volgende medailles ter 
beschikking: 
 
510. 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. 

511. 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. 
 
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 de beheerder bondsprijzen 
en jubileumspelden KLN 
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- De heer Co Korsuize, 06-16425565 of 0252-232209, co.korsuize@kpnmail.nl 
 
De aanvraag wordt gedaan op basis van de ingeschreven dieren.  

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 KLN-
fokkers 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. 
 
512. Gouden KLN-bondsmedaille voor de Europameister (collectie) per ras bij 

20 tot 50 ingeschreven dieren.  
513. Zilveren KLN-bondsmedaille voor de Europameister (collectie) op één na 

per ras bij 50 tot 100 ingeschreven dieren. 
514. Bronzen KLN-bondsmedaille voor de Europameister (collectie) op één na 

per ras bij meer dan 100 ingeschreven dieren. 
 

515. Gouden eigenslagmedaille “Raskampioen” voor het fraaiste dier per 
kleurslag van het ras of soort, waarvan tenminste 25 dieren zijn 
ingeschreven. 

516. 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. 

 
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: de beheerder bondsprijzen 
en jubileumspelden KLN 
 
- De heer 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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PERSONALIA 
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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 
J.D. Nijkamp (Jan Dirk) 
Dommelerdijk 7, 7722 TE Dalfsen 
voorzitter@kleindierliefhebbers.nl 
06-48265994 
 

Secretaris 
G.J.R. Tiemes (Ronald) 
Kruizemunt 84, 8252BN Dronten  
06-40176696 
secretaris@kleindierliefhebbers.nl 
 
2e Secretaris 

B.T.M. Sanders (Erna) 
Van Galenstraat 4, 7622 XP Borne  
ernasanders@kleindierliefhebbers.nl  
074-2664735 
 

Penningmeester 
E. van de Waerdt (Evert) 
Meentsteeg 8, 3951 KH Maarn 
033 285 8631/06-55114405 
penningmeester@kleindierliefhebbers.nl 

 

Kwaliteitszorg en ondersteuning shows  

K.G. Flokstra (Kor) 

Ritbroekstraat 53 A, 7311 GC  Apeldoorn 

055-5215366 / 
showondersteuning@kleindierliefhebbers.nl 
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PR en jeugdzaken 
J.E.G. Leeflang (Johnny) 
Nolenslaan 7, 7003 DB  Doetinchem 
06-37032344 
pr-jeugd@kleindierliefhebbers.nl 
 
Standaardaangelegenheden  
vacant 
standaard@kleindierliefhebbers.nl 

 

Dierhouderijaangelegenheden 
H.T. Arts (Harry) 
Patrijs 34, 7951 VH Staphorst 
0522-461234/06-51968209 
dierhouderij@kleindierliefhebbers.nl 

 

Keurmeestersaangelegenheden 
C.J.C. Vlaardingerbroek (Conno) 
Vianenweg 38, 7451 TE  Holten 
0570-654989 / 06-36096444 
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 Goirle (erevoorzitter) 
J.M. Puttenstein Bennekom (erevoorzitter) 
J. Smelt Vriezenveen (erevoorzitter) 
H.J.V. Beerling Nieuw-Schoonebeek 
L.J.L.E. Beugelsdijk Rotterdam 
P.J. Blijleven-Berkelaar Leiden 
P. Boskma Drachten 
P. Bouw Bennekom 
G.J. de Bruin Maarssen 
A. Endendijk Beerzerveld 
H.S. Gankema Winschoten 
G.J. Glastra Bennekom 
A.P.J. Goossens Hoogerheide 
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W. de Groot 's-Heerenbroek 
J.A. ter Horst Bathmen 
H. Hoving De Tike 
P.R. Hut Enschede 
J.R.S.M IJpma Tuitjenhorn 
H. Kersten 's-Gravendeel 
M.L.J.M. Kok Dronten 
W.C. Kok Nieuw-Lekkerland 
J. Korsuize Sassenheim 
J. Krijthe Eelderwolde 
P.A. Kroon Ede 
D.J. van Manen Apeldoorn 
E.J. Meutstege Ruurlo 
K.J. Mollema Schildwolde 
K. Moree Vianen 
A.R. Mudde Bergambacht 
F.M. van Oers Munstergeleen 
G. Pals Bedum 
J.C.A. Qualm Den Haag 
B.G. Schurink Almelo 
A.J. Selten Sevenum 
G.W. Tesselaar Spanbroek 
M.A. Verhelst Dieren 
B. Vingerhoed Uitgeest 
W. Voskamp Olst 
J. de Vries Koekange 
E. van de Waerdt Maarn 
H.A. Weerstand Krommenie 

Leden van verdienste 
J.L. Albada Vroomshoop 
A. Bijlsma Elsloo 
L. van Bochoven Nieuw-Lekkerland 
A. Boks Lieren 
S. Boonstra Almelo 
P. Borst Haarlem 
J. Bosch Epe 
H. den Butter Nieuw-Lekkerland 
F.A.S. Dekker Eenrum 
J. Dommerholt Winterswijk 
A.W. Glas Lisserbroek 
G. de Gooijer Wormerveer 
L. de Gooijer-Pranger Wormerveer 
G.E.A. Grooten Drachten 
J.J.H.W. Hageman Didam 
A. Hekkema Oentsjerk 
J. Hendriks Vaassen 
K. v.d. Hoek Wapenveld 
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J.J.M. Janssen Beuningen 
W.J.A. Ladenstein Voerendaal 
M. Lubbertsen Putten 
J.L.M. Maas Ossendrecht 
M.W.C. Maas-Sep Ossendrecht 
E. van Manen Veenendaal 
G. Meijer Franeker 
H. Nadema Franeker 
A.G. Oomen Well 
G.J. Pluim Hattem 
J.A. Schmaal Wildervank 
H.L. Timmer Beilen 
A.P.C. Verboom Wielen (D) 
J. Vijfvinkel Heythuysen 
E.J. Visser Lippenhuizen 
J.T. Voets St. Michielsgestel 
H.B.M. Volmer Losser 
N.H. van Wijk Alphen a/d Rijn 
A. Wijnholds Termunten 

W. Weijmans sr. penning 
P.J. Blijleven-Berkelaar Leiden 
P. Boskma Drachten 
J.N.M. Ham Berkel en Rodenrijs 
J.J.M. Janssen Beuningen 
H. Kersten 's-Gravendeel 
H.B.M. Volmer Losser 
B. van der Wal Renkum 

W. Blijleven plaquette 
L.J.L.E. Beugelsdijk Rotterdam 
J. Dommerholt Winterswijk 
E.J. Meutstege Ruurlo 
Dieter Plumanns Kelmis (B) 

Gouden speld 50 jaar keurmeester 
W. Groenwold Barneveld 
H. Hoving De Tike 
J.C. van Riessen Morra 
M.A. Verhelst Dieren 

Eren en waarderen: categorie voorlichting en PR 
A.K.V.  Amersfoort 
Barnevelderclub Bergschenhoek 
Bollenstreekshow Lisse 
P. Bouw Bennekom 
D.K.P.V. Dinxperlo 
KFV De Duinstreek Schoorl 
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Edese Pluimvee Vereniging Ede 
J.A. ter Horst Bathmen 
Jeugdafdeling Pels en Pluim Laren 
D. de Jong IJsselstein 
P.A. Kroon Ede 
E.N. Nijenhuis Haastrecht 
MT Ned. Kleindierenpublicaties Bennekom 
Comb. Pels & Veer Boskoop/Ter Aar 
A.C.J.M. Taks Zundert 

Eren en waarderen: categorie fokkerij 
Comb. van Dijk-Schop Ingen 
U.J. Hoekstra De Westereen 
J.C. Hulleman Apeldoorn 
L. Kloosterman Wittelte 
H.O. Köhler Amsterdam 
A. Lanting Aalden 
H.G. Philipse Wilbertoord 
Comb. Aad & Ineke Rijs Ingen 
R. Schothorst Ede 
H.J. Smit Wenum Wiesel 
P. de Vries Vierpolders 

COMMISSIES ETC. 

Centrale ledenadministratie 
Ned. Kleindierenpublicaties/P. Bouw 
Harnsesteeg 14, 6721 NH Bennekom 
0318-416789, leden@kleindierliefhebbers.nl 

Facilitair Bureau KLN-NBS 
Secretariaat: K.J. Mollema, Meenteweg 39, 9626 BD Schildwolde,  
0598-422186, secretaris@fbzaken.nl 
Financiële zaken: H.R. Adriaans-Bonder, Zoeterwoude,  
071-5804383/06-10053304, penningmeester@fbzaken.nl 
Tentoonstellingszaken: S. de Bruine, Sas van Gent, 0115-453003/ 
06-12360408, tt@fbzaken.nl 
Coördinatie gedelegeerden: A. Hagedoorn, Damwâld, 0511-421961/ 
06-23539953, gedelegeerden@fbzaken.nl 

Merkenbureau 
L. de Gooijer-Pranger, Wormerveer, 075-6284679, 
merkenregistratie@kleindierliefhebbers.nl 
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Ringenbureau 
W.M. Smelt-Haasjes, Vriezenveen, 0546-569501, 
ringenbureau@kleindierliefhebbers.nl 

Dispensaties 
G. de Gooijer, Wormerveer, 075-6284679, dispensaties@kleindierliefhebbers.nl 

Keurcontracten en materiaalbeheer 
P. Boskma, Drachten, 0512-518847/06-22688916, 
materiaalbeheer@kleindierliefhebbers.nl 
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Stichting Kleindierenbelangen 
W.J. Dijkhorst Vortum-Mullem 
R.C.H. v.d. Kerkhof Smakt 
H.G.M. de Klein Leunen 
G.J.R. Tiemes Dronten 

Nederlandse Kleindierenpublicaties BV 
Algemeen directeur: B. Crezee, Woudrichem, 0183-304938/ 
06-53104088, benno.crezee@kleindierliefhebbers.nl 
Financieel directeur: P. Bouw, Bennekom, 0318-416789, 
leden@kleindierliefhebbers.nl 
Hoofdredacteur Kleindier Magazine: P.R. Hut, Enschede,  
053-2312955/06-20503329, hoofdredacteur@kleindiermagazine.nl 

Hoofdredacteur Boerenvee: A.J.A. Klein Swormink, Lettele 
0570-541496/0651199500, kleinswormink@gmai.com 
Commercieel manager: E.J. Meutstege, Ruurlo, 0573-461499/ 
06-51516552, advertenties@kleindiermagazine.nl 

Redactie Kleindier Magazine 
Hoofdredacteur: P.R. Hut Enschede 
Eindredacteur: H.T.J. de Boer, De Wezeboom 4, 6971 HP Brummen, 0575-
563927/53929111, eindredacteur@kleindiermagazine.nl  
Technisch redacteur: J. Bosch Epe 

Redactie Boerenvee 
Hoofdredacteur: A.J.A. Klein Swormink, Assinksteeg 1, 7434 PR Lettele, 0570-
541496, info@boerenvee.nl  

PR-team 
J. Bosch Epe 
T. Dibbits Berghem 
A.M. van Dierendonck Maassluis 
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. Schaareman Egchel 
J.H. Schipper Wemeldinge 
D.L. Schrijver 's-Gravenpolder 
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Standaardcommissie konijnen 
Voorzitter: R.A. Schraa, Wommels 
Secretaris: J. Vijfvinkel, Wingerdstraat 61, 6093 AH Heythuysen,  
0475-494833/06-12776041, jvijfvinkel1964@kpnmail.nl  
Leden: M.L.J.M. Kok Dronten 
 P. van Lune Spijk 
 H. van Weelden Bruchem 

Standaardcommissie cavia's en kleine knaagdieren 
Voorzitter: J.H. Schop Drachten 
Secretaris: A.M. Vermeulen-Slik, Ritbroekstraat 66, 7311 GE Apeldoorn, 055-
8444908, a.vermeulen56@chello.nl  
Lid: A. Bennink-Schilder IJsselmuiden 

Standaardcommissie hoenders en dwerghoenders 
Voorzitter: W. Voskamp Olst 
Secretaris: A.F.J. Rijs, Ganzert 14, 4031 KC Ingen, 0344-693097/ 
06-55843028, aad.en.ineke.rijs@planet.nl  
Leden: A. Boks Lieren 
 K. v.d. Hoek Wapenveld 
 H.L. Timmer Beilen 

Standaardcommissie sier- en watervogels 
Voorzitter: N.H. van Wijk Alphen a/d Rijn 
Secretaris: J.H.E. van Loe, Oosterduinen 23, 2211 ZB Noordwijkerhout, 0252-
349248/06-53502492, vanloe@planet.nl  
Leden: A.A.J. Broers Maarheeze 
 A. Deetman Elburg 

Leergroep opleidingen pelsdierkeurmeesters (LOP) 
Algemeen coördinator: A.G. Hertogh, Mulmerlaan 7, 1705 AB Heerhugowaard, 
072-7431731/06-40890663, 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 Ingen 
 C.J.C. Vlaardingerbroek Holten (bestuurslid KLN) 

Regionale Opleiding Centra pelsdierenkeurmeesters 
ROC Noord 
Coördinator: J. Meijer, Heidehoek 23, 9354 XP Zevenhuizen,  
0594-632532/06-54787427, jennemeijer@hotmail.com  
Docenten: G. Dermois Valthermond 
 G.E.A. Grooten Drachten 
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ROC Oost 
Coördinator: C.F.T.M. Bosch, Berkumstraat 43, 8021 BP 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: J.J.G. Kooijman, Insulindelaan 42, 1521 BC Wormerveer, 075-
6226997/06-51290043, jaapkooijman@telfort.nl 
Docenten: Th.L. van 't End Amersfoort 
 P.E.A. Huygens Alkmaar 

ROC Zuid 
Coördinator: H.E.A. v.d Velde, Van der Eijndestraat 9, 3342 VR Hendrik-Ido-
Ambacht, 06-28406839, heavandervelde@hotmail.nl 
Docenten: P.A. Bakker Zwijndrecht 
 A.G. Oomen Well 
 J.H. Schop Ingen 
 H. van Weelden Bruchem (reserve) 

Cavia- en Kleine knaagdieren opleiding 
Coördinator: M.A.M. Eilander, Leeuwerikweg 35, 8191 XW Wapenveld, 038-
4479251/06-30919338, eilander@hetnet.nl  
Docenten: A. Bennink-Schilder, IJsselmuiden 
 J.H. Schop Ingen 
 A.M. Vermeulen-Slik Apeldoorn 

Examencommissie pelsdieren 
Voorzitter: Th.L. van 't End Amersfoort 
Secretaris: A.G. Oomen, Weth. v.d. Schansstraat 1, 5325 XK Well,  
073-5993607/06-25024712, agoomen1947@hetnet.nl  
Leden: P.A. Bakker Zwijndrecht 
 B. van Dijk Ingen 
 P.E.A. Huygens Alkmaar 
 H.G.M. de Klein Leunen 
 P.J.T. Oude Groothuis Hengelo 
 J. v.d. Steeg Elspeet 
 A.A. Verrijdt Harderwijk 

Keurmeestersopleiding hoenders etc. (theorie) 
J.L. Albada, Vriezenveenseweg 13, 7681 DR Vroomshoop,  
0546-677107/06-20894057, johan@albada,frl 
Docenten: I.N. Meijering Koedijk 
 J.T. Voets St. Michielsgestel 
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Leergroep Opleiding Hoenderkeurmeesters etc. (LOH) 
Coördinator: H. Dijkhorst, Radioweg 6, 5827 BE Vortum-Mullem 
0485-346290 / 06-23742237, hanno.dijkhorst@kpnmail.nl 
Docenten: J.L. Albada Vroomshoop 
 I.N. Meijering Koedijk 
 H.P.M. Pelgrim Bussloo 
 H.L. Timmer Beilen 
 B.L. van Wetering IJmuiden 
 M. Wisselink Halle 
 E.W. Zwama Doezum 

Examencommissie pluimvee 
Voorzitter: W. Voskamp Olst 
Secretaris: H.L. Timmer, Esweg 78, 9411 AK Beilen 
06-53371688, hltimmer@home.nl  
Leden: J.L. Albada Vroomshoop 
 T. Boschma Balk 
 A. Deetman Elburg 
 L.J.J. Frenken Groenlo 
 I.N. Meijering Koedijk 
 A.F.J. Rijs Ingen 
 R.A.Th. Siemes Silvolde 
 J.J. Steenbakkers Lommel (B) 
 E.J. Visser Lippenhuizen 
 N.H. van Wijk Alphen a/d Rijn 
 E.W. Zwama Doezum 

Gecommiteerden examens 
H.T.J. de Boer Brummen 
J.A. de Dooij Ossendrecht 
H.J. Houpst Ommen 
J. Korsuize Sassenheim 
K.J. Mollema Schildwolde 
J. Renes 't Harde 
B.G. Schurink Almelo 
J. Smelt Vriezenveen 

Konijnen keurmeester vereniging 
Voorzitter: P.J.T. Oude Groothuis, Hengelo 
Secretaris: R.H. Meijer, Roderweg 64, 9301 RG Roden,  
050-5016212/06-45438045, meijerrh@xs4all.nl  
Leden: B. van Dijk Ingen 
 P. Kraaijeveld Den Dungen 
 A.A. Verrijdt Harderwijk 
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Hoender keurmeester vereniging 
Voorzitter: E.J. Visser, Lippenhuizen 
Secretaris: K. v.d. Hoek, Hondenbergseweg 1, 8191 KV Wapenveld,  
038-3759545/06-81806047, k.vd.hoek01@gmail.com  
Leden: H. Ketelaar Gasselternijveenschemond 
 W.J.H.T. Meijer Grashoek 
 B.L. van Wetering IJmuiden 

Geschillencommissie 
Ambtelijk secretaris: geschillencommissie@kleindierliefhebbers.nl 
Leden: E.S. Fikkert Almelo 
 A.P.J. Goossens Hoogerheide 
 J.A. van Laar Veenendaal 
 G.J. Schenkel IJhorst 
 H. Schrama Biddinghuizen 
 

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 (erelid) 
A. Wijnholds Termunten (erelid) 
 
Voorzitter: P. van Lune,Spijk 
Secretaris: L. Luijten, Barlagerveldweg 5, 9541 XR Vlagtwedde,  
0599-312081/06-51424392, leonluijten5@outlook.com  
Penningmeester: A. Raspe, Winschoten 
H.E. Poortinga Leens 
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: R. Elverding, Westerbuorren 24, 9212 PL Boornbergum,  
0512-522810/06-83550314, secretaris.klf@hotmail.com 
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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) 
R. Koobs Emmen (erelid) 
J. Krijthe Eelderwolde (erelid) 
G.J.C. Nienhuis-van Rijn Roden (erelid) 
R. Staats Emmen (erelid) 
J. de Vries Koekange (erelid) 
 
 
Voorzitter: H.B. Timmer, Nieuw-Buinen 
Secretaris: F. Kremer, Zevenhuizerweg 65, 9761 AD Eelde,  
050-3092661, 06-83017453, freenria@home.nl  
Penningmeester: R. Staats, Emmen 
H.J.V. Beerling Nieuw-Schoonebeek 
A. Lanting Aalden 

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 (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: B.T.M. Sanders, Van Galenstraat 4, 7622 XP Borne,  
074-2664735, erna.sanders@planet.nl  
Penningmeester: A. van Benthem Vollenhove 
H.J. Houpst Ommen 
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) 
J.A. ter Horst Bathmen (erelid) 
B. v.d. Wal Renkum (erelid) 
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Voorzitter: H.T.J. de Boer, Brummen 
Secretaris: J.H.W. Tenbergen, M. de Ruyterstraat 28, 6904 AT Zevenaar, 0316-
330483/06-48810161, hans.tenbergen@live.nl  
Penningmeester: P. Bouw, Bennekom 
J. Bosch Epe 
J.J.M. Janssen Beuningen 
G. Laarman Ruurlo 
R. Pleijter Oldebroek 
 

Kleindier Liefhebbers Utrecht 
H.T. Kasperts Amersfoort (erevoorzitter) 
G. Ederveen Utrecht (erelid) 
E. van de Waerdt Maarn (erelid) 
 
Voorzitter: J. Beukers, Zegveld 
Secretaris/penningm.: J.J. v.d. Siepkamp, Violier 9, 3434 HE Nieuwegein, 030-
6064308, brunner.jouke@kpnmail.nl  
G.J. de Bruin Maarssen 

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: T.P.E. v.d. Aart-Overdevest, Voorzorgstraat 55, 2013 VN Haarlem 
023-5423750/06-17107888, tanja@vanderaart.nl  
Penningmeester: J.B.R. Driessen Huizen 
G. de Gooijer Wormerveer 
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) 
J.N. Goetzee Poortugaal (erelid) 
H. Kersten 's-Gravendeel (erelid) 
J.J. de Ligt Rockanje (erelid) 
M. Struik Nieuwerkerk a/d IJssel (erelid) 
M. Verwaal Schiedam (erelid) 
C.N. Vroegindeweij Middelharnis (erelid) 
W. v.d. Wal Krimpen a/d IJssel (erelid) 
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Voorzitter: J. Korsuize, Sassenheim 
Secretaris: J.N.M. Ham, Wilhelminastraat 52, 2651 DM Berkel en Rodenrijs, 010-
5118009/06-16127318, jan.ham240@gmail.com 
Penningmeester: H. den Butter, Nieuw-Lekkerland 
M.J.E. Huijzers Rotterdam 
M. Overduin Lekkerkerk 
H.E.A. v.d. Velde Hendrik-Ido-Ambacht 
F. Verkerk Ter Aar 

Kleindier Liefhebbers Zeeland 
J.D. van Doorn Middelburg (erevoorzitter) 
 
Voorzitter: P.H. Wijnacker Nieuw-Namen 
Secretaris/penningm.: E.M. D'haene, Zandstraat 48, 4551 LH Sas van Gent, 06-
51752199, 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: E.H.M. van Vugt-van Geloof, Made 
Secretaris/penningm.: M.W.C. Maas-Sep, Calfven 163, 4641 RJ Ossendrecht, 
0164-614359, 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/penningm.: G.J.M. Schaareman, Gielenhofweg 13, 5987 NA Egchel, 
077-3074231/06-15497568, 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 uw 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 niet wanneer er een nieuw bestuurslid wordt benoemd. 
 
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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BIJLAGE 2: 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. 
Het netto resultaat van NKP wordt toegevoegd aan het resultaat van KLN. 
 

   2017 2016 
   

  €   €  €  €  
 
Balans per 31 december 

 
Vaste activa 

  5.341 7.492 
Vlottende activa   
 Vorderingen en overlopende   
 activa  10.907  19.954  
Liquide middelen 245.133   198.275  
   256.040   218.229  
Kortlopende schulden -70.887    -79.807  
 

   185.153  138.422 
Eigen vermogen  190.494 145.914 
     
Winst- en verliesrekening 

 
Netto omzet 

 305.028 327.444  
Bedrijfslasten   
 Kosten uitbesteed werk en   
 andere externe kosten -207.368  -207.175  
 Afschrijving vaste activa -2.151  -3.706  
 Overige bedrijfskosten -39.808  -54.370  
 

   -249.327 -265.251  
Bedrijfsresultaat  55.701 62.193  
 Rentebaten  24 513  
 Vennootschapsbelasting  -11.145 -12.541 

Netto resultaat  44.580 50.165  
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BIJLAGE 3: FINANCIËEL VERSLAG FACILITAIR 
BUREAU 
 

Verklaring kascontrolecommissie 
 
De ondergetekenden J. Korsuize commissielid KLN en J.D. van Doorn 
penningmeester NBS verklaren hierbij dat zij 11-04-2018 ten huize van 
H.R. Adriaans-Bonder penningmeester FB, de financiële stukken over het 
boekjaar 2017 hebben gecontroleerd. Deze controle heeft steekproefsgewijs 
plaatsgevonden, aan de hand van de aanwezige administratie. De administratie 
zag er keurig, overzichtelijk en verzorgd uit. Bij de controle zijn geen onjuistheden 
geconstateerd. 
 
Zoeterwoude, 11 april 2018 
 
J. Korsuize commissielid KLN 
J.D. van Doorn, penningmeester NBS  
 

Saldo 31-12-2017 31-12-2016  

Rabobank 36.29.16.500 12.987,48 11.766,48  
   1.221,00 
  

Ontvangen TT leges 2015/2016 7.180,00   
  

Diverse uitgaves:    
Bankkosten  -53,96  
Nog te betalen bankkosten 2016  -19,72  
Zaalhuur t.b.v. diverse 
vergaderingen/besprekingen 

 -1.619,25   

Declaraties kosten FB leden en 
gedelegeerden TS 2015/2016 

 -573,05  

Declaraties kosten FB leden en 
gedelegeerden TS 2016/2017 

 -1.233,81  

Declaraties kosten FB leden en 
gedelegeerden TS 2017/2018 

 2.164,45  

Declaraties diverse overige kosten  -44,76   
Nog te betalen jaarvergoeding 2016  -150,00  
FB jaarvergoedingen  -100,00  
 7.180,00  1.221,00 
Betaalde kosten in 2018 m.b.t. 2017:    
Bankkosten 2017  -18,62  
Decl. FB leden en gedel. TS 2017/2018  -1.740,44  
   -1.759,06 
Nadelig saldo   -538,06 
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BIJLAGE 4: VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE 
KLN 
 
Verslag van de kascontrolecommissie ten behoeve van de algemene 
ledenvergadering van Kleindier Liefhebbers Nederland (hierna KLN), te houden 
op 16 juni 2018 in Putten. 
 
Op 18 april 2018 hebben de heren G.D. de Vries en J.J.A. Nijboer, in hun 
hoedanigheid als lid van de kascontrolecommissie, de jaarrekening 2017 alsmede 
de daaraan ten grondslag liggende specificaties en administratie onderzocht. Dit 
onderzoek vond plaats bij de penningmeester te Woudenberg. 
 
Tijdens dit onderzoek zijn alle vragen en opmerkingen ten aanzien van de 
jaarrekening 2017 door de penningmeester E. van de Waerdt bevredigend 
beantwoord en waar nodig toegelicht. 
 
De onderliggende specificaties zijn vervolgens doorgenomen, beoordeeld en 
aangesloten met de uitgebrachte jaarrekening. Hierbij zijn geen onjuistheden 
geconstateerd. 
 
De kascontrolecommissie komt de conclusie dat zij in de boekhouding, de 
jaarrekening en overige bescheiden en toelichtingen geen onrechtmatigheden 
hebben vastgesteld en dat deze correct en zorgvuldig zijn bijgehouden en adviseert 
de algemene ledenvergadering het bestuur van KLN voor het tot en met 2017 
gevoerde financiële beleid decharge te verlenen. 
 
Woudenberg, 18 april 2018. 
 
G.D. de Vries 
J.J.A. Nijboer 

BIJLAGE 5: JAARREKENING KLN OVER 2017 
 
Zie volgende pagina’s. 
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