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Voorwoord

AGENDA

Namens het bestuur van KLN bied ik u hierbij het Jaarboek 2018 aan.
Gelukkig is er het afgelopen jaar een volledig tentoonstellingsseizoen geweest voor
alle diergroepen met vele hoogtepunten. De gesprekken tussen KLN en het
ministerie van LNV, om te komen tot een oplossing met betrekking tot het
landelijk tentoonstellingsverbod bij ´de vogelgriep´, verlopen moeizaam. Steeds
weer blijkt dat onze hobby ´slechts´ van ondergeschikt belang is. Het samen
optrekken met andere bonden en belangenclubs op het gebied van hobbydieren
richting ministerie van LNV is dan ook van groot belang.
Het vernieuwde bestuur heeft het KLN Meerjarenplan 2019 – 2020 opgesteld.
Met de basis op orde naar een toekomstbestendige KLN en ´de fokker centraal en
het welzijn van het dier voorop´, als voorwaarde om te komen tot een KLN die de
basis op orde heeft en inspeelt op de ontwikkelingen in de samenleving. Prioriteit
heeft de bedrijfsvoering, dierenwelzijn, informatietechnologie en de bestuurlijke
vernieuwing.
Uiteraard heeft het bestuur niet stilgezeten en al een groot aantal acties opgepakt.
Zo is er een Commissie Dierenwelzijn en wetgeving gevormd, is er gestart met het
digitaliseren van de KLN Standaard, is het overleg met NBS en NBvV
geïntensiveerd alsmede de contacten op internationaal niveau.
Tot zaterdag 15 juni 2019 op onze Algemene Ledenvergadering te Putten.
Namens het bestuur van KLN
Jan Dirk Nijkamp, voorzitter
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AGENDA VOOR DE 11E ALGEMENE
LEDENVERGADERING OP ZATERDAG 15 JUNI 2019

Alleen persoonlijk genodigden, KLN en PA besturen en KLN commissies
gebruiken de lunch op kosten van KLN.

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.

Voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) worden o.a. uitgenodigd:
- provinciale afdelingen;
- plaatselijke verenigingen;
- speciaalclubs;
- erevoorzitters en ereleden;
- leden van verdiensten;
- masterclass;
- commissies KLN;
- Facilitair bureau KLN – NBS;
- keurmeesters;
- keurmeestersvereniging KKV en HKV;
- PR team;
- managementteam NKP;
- redactie Kleindier Magazine en Boerenvee;
- dagelijks bestuur NBS, N.B.v.V. en Aviornis;
- besturen Bondsshows.

AGENDA:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Benoeming stembureau
4. Notulen van de algemene jaarvergadering 16 juni 2018
5. Eren en waarderen
6. Jaarverslag secretaris
7. Financiële verslagen van de penningmeester
a. Jaarrekening 2018 KLN 1)
b. Verslag kascontrolecommissie en vaststellen jaarrekeningen
c. Decharge bestuur 2)
d. Benoeming kascontrolecommissie 2)
8. Financiële verslagen NKP en FB 2018
9. Bespreking verslagen diverse commissies
a. Nederlandse Kleindierenpublicaties B.V.
b. Standaardcommissies
c. Examencommissies
d. Opleidingen
e. Dierenwelzijn & Wetgeving
10. Bespreking overige verslagen
a. Dispensaties
b. Merkenbureau
c. Ringenbureau
11. Bestuursbeleid
12. Behandeling bestuursvoorstellen 2)
13. Behandeling voorstellen afdelingen en verenigingen 2)
14. Bestuursverkiezing 2)
15. Rondvraag
16. Sluiting en vaststellen datum ALV in 2020

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.

1) Zie bijlagen. Gelieve eventuele vragen over de jaarrekening uiterlijk
1 week voor de vergadering schriftelijk in te dienen bij de
penningmeester.

voorstellen etc. op pagina 67 en verder.
Leden van KLN kunnen zich tot uiterlijk maandag 10 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. Graag gepast geld
meenemen.

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!
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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.

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.

NOTULEN EN
VERSLAGEN

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,
Erna Sanders, secretaris
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we niet zeggen, jij bent anders dan ik ben, dus jij bent goed of fout. Daar gaat het
helemaal niet over, maar laten we het gebruiken.

NOTULEN VAN DE 9E ALGEMENE
LEDENVERGADERING OP 16 JUNI 2018
Opening
De vergadering werd door Jan Dirk Nijkamp, die deze vergadering gaat leiden, om
10.00 geopend met een woord van welkom aan de aanwezigen. Een speciaal
woord van welkom richtte hij aan de ereleden, leden van verdienste, erevoorzitter
Hans Puttenstein, collegabond NBS die aanwezig is in de personen van
Thom Laming, Han van Doorn en de nieuwe secretaris Dennis Meesters. Verder
ook een woord van welkom aan alle commissies en NKP (Nederlandse
Kleindierpublicaties b.v.).
Door de voorzitter werd stilgestaan bij het overlijden van 69 leden in het afgelopen
jaar. De voorzitter noemde in het bijzonder de ereleden Jan Zijlstra en Cees van de
Sijs en vroeg om een moment van stilte.
“Toen ik vanochtend rond 7 uur even door de tuin liep, dacht ik dit is toch de
mooiste tijd van het jaar. Het is ’s-ochtends heel mooi licht en je kijkt in het hok
en je denkt hé dat gaat misschien wel weer een kampioen worden. Eigenlijk vind
ik dit de mooiste tijd: het opfokken van dieren en natuurlijk is dan de kers op de
taart dat je een keer een waardering krijgt van een keurmeester. Dat is het mooie
van onze hobby en ik wil dan ook echt oproepen laten we onze hobby een positieve
uitstraling geven met elkaar. Dat is echt van belang. Natuurlijk mag iedereen
kritisch zijn, daar is niks mis mee dat we kritisch naar elkaar zijn. Maar laten we
dat doen in een setting face to face. Elkaar gewoon aanspreken, met elkaar het
gesprek aangaan en niet elkaar allemaal brieven schrijven, mails schrijven,
facebook helemaal vol schrijven. Daar heeft niemand wat aan. Laten we het
gewoon met elkaar op een positieve manier beleven. En ik ben ervan overtuigd
dat, als wij hier met elkaar een positieve uitstraling hebben, dan gaan we echt weer
groeien met de ledenaantallen.
Niemand wil horen bij een negatieve club, maar iedereen wil wel horen bij een
positieve club. En ik vind dat echt een opdracht voor ons - ook als bestuur - en ik
noem het altijd maar: laten we gewoon respect hebben voor elkaar. En dat mag u
ook verwachten van ons als hoofdbestuur. Wij zijn daar - vind ik - ook het eerste
aanzet dat wij laten zien hoe wij willen dat we met elkaar omgaan. Dus ik ga u ook
zeggen dat als u mij een mail gaat sturen en er zit alleen maar kritiek in, dan ga ik
u geen mail terugsturen. Dan ga ik maar één ding vragen: bel mij gewoon op of
kom bij me langs of ik kom bij jou langs en we hebben het erover. Dat is wat ik
graag zou willen.

En dat betekent ook dat een open houding naar de samenleving, gewoon er voor
openstaan voor onze hobby.
We hebben een geweldige hobby. Er zijn meer dan 1 miljoen misschien wel 2
miljoen Nederlanders die allemaal kippen, konijnen, cavia’s en ratten hebben. Dat
zijn er heel veel en die genieten elke dag weer van die hobby en ieder doet dat op
zijn of haar eigen manier. En laten we daar dan ook gebruik van maken.
U mag mij, als hoofdbestuur en dat vind ik echt van belang, wij zijn hier om onze
organisatie toekomstbestendig te maken. Dat is onze opdracht, zorgen dat er over
5 jaar, 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar nog steeds een KLN is, dat we nog steeds met elkaar
in staat zijn tentoonstellingen te organiseren, om keurmeestersopleidingen te
volgen, examens af te leggen enz. Dat is ons werk als hoofdbestuur.
De commissies daarentegen daar zit vooral de kennis en kunde, dus die moeten
ook het beleid uitvoeren. En ik zie nu wel eens wat anders dat het bestuur heel
druk is, soms nog druk is met gisteren, soms een beetje druk is met vandaag, maar
wij moeten druk zijn met morgen. Dat is ons werk en de commissies moeten bezig
zijn met vandaag.
Dus dat mag u ook van ons verwachten dat wij toch iets meer richting nog gaan
geven. Als je kijkt in het visiedocument KLN 2019, dat is op zich een mooi
document, maar het is wel heel veel en voor je het weet doe je van alles iets en het
risico is dat je op het eind heel weinig hebt gedaan. Dus wij gaan als hoofdbestuur
binnenkort, zoals dat zo mooi heet, de hei op en gaan we echt kijken wat vinden
wij nu belangrijk, wat is voor ons de komende vier jaar nou echt de focus en de
richting.
Als we dat hebben bedacht dan gaan wij bij u terug komen. Dat heb ik al
aangegeven op een aantal andere plekken. Ik heb het ook aangegeven en daar zal
ik straks nog inhoudelijk iets op ingaan bij beleid bestuur, dan komen wij naar u
toe en dan gaan we nog eens met u spreken is dit nou ook wat u ziet dat is
belangrijk. Wat u ziet als prioriteit.
Dat hebben we echt nodig voor de lange termijn. Dus eind dit jaar willen we een
meerjarenplan hebben met heldere doelstellingen voor de komende vier jaar en
dan kunnen we ook met elkaar met elkaar in dit soort vergadering heel goed
afvinken, hebben we met elkaar die doelen wel bereikt of hebben we ze niet
bereikt.

Het andere en dat hoor ik wel eens: wij zijn een club, een heel diverse club met
allerlei verschillende diergroepen, culturen en ik zou zeggen: laten we dat vooral
toestaan. Het is namelijk bewezen dat als je heel divers bent, dan besta je over 100
jaar nog. Want je bent in staat om te veranderen en met elkaar en van elkaar te
leren. Dus laten we vooral die diversiteit die we hebben, de verschillen die we
hebben, laten we die vooral benutten maar laten we ze niet uitvergroten. En laten

Een ander punt en dat hoor ik heel veel, ´we moeten heel veel nieuwe leden
hebben´ en die opvatting deel ik direct. Maar vergeet vooral niet de bestaande
leden. Voor je het weet, ga je allemaal energie steken in nieuwe leden. Maar het is
even belangrijk, misschien wel belangrijker: hou uw leden vast die u heeft. Die
zitten al dichtbij u en het is veel ingewikkelder om die nieuwe leden te werven dan
de leden die al heeft. Dus zorg dat u goed bent voor uw eigen leden. Help ze
verder. Ik ben zelf in 2002 begonnen met het fokken van Brahma’s en ik moet u
zeggen de eerste vijf jaar heb ik mij wel wat verbaasd over deze wereld. Van wat
gebeurt hier nou allemaal. Dus je moet wel een volhouder zijn om in deze hobby
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als laatkomer, als je 40 bent, als je 45 bent en dat niet van huis uit hebt
meegekregen, dan moet je wel echt volhouder zijn en een echte liefhebber zijn om
uiteindelijk ook iets goeds te kunnen.
U mag verwachten van ons bestuur dat wij open zijn naar u, dat wij transparant
zijn in ons handelen en dat we ook gewoon doen wat we zeggen en ook zeggen wat
we doen. Dat mag u van ons verwachten. En als u denkt dat is niet waar, ik zie dat
niet of ik herken het niet dan gaan we daar met elkaar in gesprek.
In mijn opvatting is nog steeds de vereniging de basis, het met elkaar af en toe
elkaar ontmoeten want onze hobby is natuurlijk best wel beetje, ik noem dat maar,
een individuele sport. Wij zitten heel veel tijd in je eentje, daar heb je voor gekozen
natuurlijk, bij die dieren. En het leuke is juist dat als je lid bent van een
vereniging, of het nou een plaatselijke vereniging is of een speciaalclub of dat het
een netwerkvereniging is via internet maakt allemaal niet zoveel uit, dat je daar
elkaar ontmoet, dat je met elkaar gezellig daar over kunt hebben en dat je met
elkaar samen die hobby verder kunt brengen.
Nou ik heb zelf een sportachtergrond en wat ik heel mooi vond en dat even los van
al dat andere wat daar zich heeft afgespeeld, maar in de voormalige DDR daar
hadden ze heel goede topsporters. Daar deden ze ook allerlei dingen die we maar
even niet meer hoeven te herhalen maar een ding deden ze heel goed. Dat was dat
die trainers het hele jaar bezig waren met atleten goed te maken en aan het eind
van dat jaar dan gingen al die trainers bij elkaar zitten en gingen allemaal vragen
hoe kan het nou dat bij jou Pietje en dat bij jou Truusje en dat bij jou Marietje
zover is gekomen. Wat heb jij gedaan? Dus ze gingen kennis delen met elkaar, elke
keer weer en daar werden ze allemaal beter van.
En dat zou mijn oproep ook zijn van we zitten hier. Ook in deze zaal zitten ook
super fokkers, deel ook die kennis van hoe kan het nou dat u steeds wint met u
dieren en een ander niet. Dus deel die kennis en dat is voor ons van levensbelang.
Nou ik wil u dan ook oproepen en dan gaan we gewoon verder met de vergadering
van laten we echt samenwerken met elkaar. Wij kunnen het niet alleen. Ik hoor
vaak DE KLN of KLN moet iets doen. Nou dan zegt u eigenlijk iets over uzelf.
Want volgens mij bent u het zelf ook, wij zijn hier met z’n allen KLN al heeft ieder
zijn eigen rol en functie maar laten we met elkaar onze belangen behartigen en
niet tegen elkaar. Dat heeft geen zin. Juist in deze tijd hebben we elkaar heel hard
nodig en elke mening en opvatting telt. Niks is gek, een niet gestelde vraag is niet
handig. Dus laten we schouder aan schouder echt voor positiviteit gaan en laten
we deze mooie club met deze geweldige hobby die misschien wel meer dan
misschien twee, drie miljoen mensen bedrijven, laten we zorgen dat we dat over 10
jaar nog kunnen doen, over 20 jaar en dat we daar dan van genieten. Ik kom op
inhoud bij beleid en bestuur even terug op een aantal onderwerpen. Ik wil bij deze
het voorwoord afsluiten.”
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Ingekomen stukken en mededeling
Ingekomen stukken zijn:
Financieel verslag 2017 Accountants en Belastingadviseurs Eshuis.
Notitie van PA Gelderland aangaande de voorstellen van deze vergadering.
Advies van PA Brabant aan het hoofdbestuur aangaande het inbrengen van
voorstellen.
Ronald Tiemes: beide PA’s hebben moeite dat voorstellen worden gecombineerd
en hoe gaan we daar mee om. Stemmen we het af of gaan we ermee akkoord.
Daar hebben ze gelijk in en daar gaan we extra aandacht aan besteden.
Verzoek van Edgar de Poel te Groen om de geloofsbrief volgend jaar als invulbaar
PDF-document te sturen aan alle verenigingssecretarissen.
Vraag van de speciaalclub ZOBK aangaande het voorstel om een digitale agenda te
lanceren voor speciaalclub- en verenigingsevenementen. Is hier belangstelling
voor binnen de speciaalclubs?
Na een korte discussie zegt Ronald Tiemes toe dat we daar later als bestuur op
terugkomen.
Schriftelijk verzoek van de heer Ottens uit Leek om een artikel, ontwikkeld voor
het KDM, te behandelen als ingekomen stuk.
Ronald licht dit toe dat dit niet wordt behandeld omdat het hier niet thuis hoort.
Het is hier vermeld omdat vaker zaken bij het bestuur komen die bij
werkcommissies thuis horen. René Hut licht kort dat dit artikel gepland staat
voor het augustusnummer.
Mededelingen:
René Hut maakt een artikel voor het Kleindier Magazine, Jan Bosch maakt de
foto’s voor het artikel. In verband met de AVG-wetgeving graag op de
presentielijst aangeven als een van de aanwezigen bezwaar heeft dat hij/zij wordt
gefotografeerd.
Korte pauze om 11.15.
Lunch is vanmiddag en kost € 15 behalve voor de persoonlijk genodigden, de
vertegenwoordigers van de PA’s en KLN commissies.
Wie wat wil zeggen graag even bij de microfoon en noem aub. uw naam.
Mededeling rechtszaken door Evert van de Waerdt:
Procedure Hans Ringnalda
Het bestuur van KLN heeft in februari 2015 het lidmaatschap van Hans Ringnalda
met onmiddellijke ingang opgezegd omdat redelijkerwijs van de vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. In april 2017 is KLN
gedagvaard waarin de advocaat van Hans Ringnalda aan de rechtbank verzoekt de
besluiten uit 2015 nietig verklaren of te vernietigen omdat, kort samengevat, de
regels voor royement niet zijn gevolgd. Hij was van mening dat hier sprake was
van een royement.
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In de statuten van KLN en in de wet zijn twee manieren van lidmaatschap
beëindigen van het lidmaatschap door KLN, namelijk:
x opzegging omdat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren;
x ontzetting/royement.
In haar vonnis d.d. 25 april 2018 heeft de rechtbank de vordering van Hans
Ringnalda afgewezen. Hij is tevens veroordeeld om de door de rechtbank
begrootte proceskosten aan KLN te vergoeden.
In het kort komt het vonnis op het volgende neer.
Een ontzetting/royement is een maatregel van tuchtrechtelijke aard ter bestraffing
van een overtreding en kan ook plaats vinden als het lid handelt in strijd met de
statuten.
Opzegging omdat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren, kan zich voordoen bij maatschappelijk
wangedrag van een lid buiten het eigenlijke verenigingshandelen.
De rechter vond dat er voor beide vormen van opzegging een grond was. In zo’n
geval heeft de vereniging de keuzevrijheid om te kiezen voor een opzegging van
het lidmaatschap. Hans Ringnalda heeft dus geen gelijk gekregen.
Procedure Jan Kamps
De rechter heeft in de zaak Jan Kamps in maart 2018 vonnis gewezen. Jan Kamps
heeft zich schuldig gemaakt aan een onbehoorlijke taakvervulling als voormalig
penningmeester van de NKB en hij moet de schade vergoeden aan KLN. KLN
heeft € 97.637 gevorderd te weten het bedrag waarvoor Kamps destijds heeft
getekend. Dit bedrag is toegewezen. Alle verweer van de zijde van Jan Kamps is
door de rechter verworpen.

De notulen van de algemene ledenvergadering van 17 juni 2017 worden met dank
aan de notulist Harry Arts goedgekeurd.
Eren en waarderen
Piet van Lune: Al zeer lang betrokken bij onze hobby, jaren keurmeester geweest
en KLN vertegenwoordiger bij de Entente (konijnen). Piet fokt al heel lang
kleurdwergen samen met zoon Jan. Piet is in 2015 geridderd. Voor dit alles wil
KLN Piet eren door hem te benoemen tot lid van verdienste.
Joh Qualm: bij het naar voren roepen maakt Joh op de voor hem kenmerkende
manier een grapje dat hij 86 jaar is en of hij een vriendin, die hem hier naar toe
heeft gereden, mag meenemen op het podium. Joh is al 70 jaar lid van KLN, heeft
heel veel gedaan in onze hobby en is daarvoor in 2015 geridderd. Als blijk van
waardering overhandigd de voorzitter een speciale oorkonde met een foto van een
gele kleurdwerg.
Dan zijn er nog twee bestuursleden waarvan we vandaag afscheid gaan nemen.
Jan Renes: Jan is in 2009 begonnen als bestuurslid op het moment dat KLN is
ontstaan. Jan gaat naar Tubbergen, het oosten van het land, verhuizen en kan
daardoor geen dieren meer houden. Jan heeft heel gedaan voor KLN, heel erg
betrokken bij onze hobby. Als dank voor zijn inzet wordt Jan tot erelid benoemt.
Arie Tielemans: Arie maakt vanaf 16 juni 2012 (precies dezelfde dag als
vandaag) deel uit van het KLN bestuur. Wij kennen Arie als iemand die altijd op
zoek is naar overeenkomsten in plaats van verschillen. Hij heeft veel kilometers
moeten rijden vanuit West Brabant. Arie heeft dat altijd met heel veel plezier
gedaan voor de hobby en KLN en als dank daarvoor wordt Arie tot erelid benoemt.

Voor beide zaken is er een beroepstermijn van drie maanden.
Afmeldingen van leden voor deze vergadering zijn:
Erna Sanders (kandidaat bestuur), Gerda Nijenhuis, Co Korsuize, Klaas Snijder
(voorzitter NBVV), Elise Fikkert, Jan van Laar, Kees Mollema, Hendrika Adriaans,
Sytze de Bruine, Jan ter Horst, Schelte Boonstra, Jaap Solle,
Sportfokkersvereniging Dodewero, Ritske Hofstede, Jasper Smelt, Jenne Meijer,
Geert Meijer, Kor Flokstra (kandidaat bestuur), Speciaalclub RNC&WNC,
Ineke Bosch, Benno Crezee, Harry Arts (bestuurslid), Roan de Boer, Toon Selten,
Fré Kremer en Hanno Dijkhorst. Vanmorgen heeft Jan Krijthe zich afgemeld.

Jaarverslag secretaris
Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de zaal. Het verslag wordt vastgesteld.
Verslag penningmeester, verslag commissie en decharge
Er zijn vooraf geen vragen binnengekomen en ook uit de zaal komen geen vragen
over het financieel verslag van KLN, verkort overzicht van Nederlandse
Kleindierpublicaties b.v. en het financieel overzicht van het Facilitair Bureau KLNNBS.

Benoeming stembureau
De heren Ruud Swaap en Henk Houpst worden benoemd als leden van het
stembureau.

Kascommissie: Germ de Vries doet verslag.
“Verslag van de kascontrolecommissie ten behoeve van de algemene
ledenvergadering van Kleindier Liefhebbers Nederland (hierna KLN), te houden
op 16 juni 2018 in Putten.

Notulen algemene ledenvergadering 2017
Ruud Swaap meldt dat hij als afgevaardigde van de Caviaclub voor de 9 e keer hier
staat en nog steeds niet voor elkaar heeft gekregen dat zijn naam goed wordt
gespeld (met een p i.p.v. een b aan het eind).

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.
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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”
De jaarrekening wordt met 3.618 stemmen voor, 66 stemmen tegen en 146
stemmen onthouding vastgesteld.
De ALV vergadering verleent decharge met 2.630 stemmen voor, 66 tegen en 146
onthouding.
Benoeming kascommissie: de heer Schokkenbroek uit Groningen is aftredend. De
heer J.H.W. Tenbergen uit Zevenaar wordt met 3.763 stemmen voor, 42 tegen en
26 onthouding aangenomen als nieuw lid kascommissie naast Johan Nijboer en
Germ de Vries die nog een jaar extra in de kascontrolecommissie blijft.
Bespreking verslagen diverse commissies blijft
Over de verslagen van de Nederlandse Kleindierenpublicaties b.v.,
standaardcommissies, examencommissies en opleidingen waren vanuit de
vergadering geen vragen en daarmee vastgesteld. Ook over de overige verslagen
(dispensaties, merkenbureau, ringenbureau en het Facilitair Bureau KLN-NBS)
waren geen vragen en daarmee vastgesteld.
De voorzitter bedankte de commissies etc. voor de uitgebreide verslaglegging, heel
leerzaam om af en toe eens terug te kijken van wat gebeurde er in afgelopen jaar,
nemen dingen af, nemen dingen toe. Dit is mooie informatie voor ons. Ook dankte
de voorzitter vooral het werk wat is gedaan.
Bestuursbeleid en jaarplannen
Bij bestuursbeleid brengt de voorzitter vier onderwerpen naar voren, te weten:
1. Visierapport KLN op weg naar 2019
2. Bedrijfsvoering
3. Communicatie
4. Dierziektes
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Ad 1 Visierapport
Er zijn diverse werkgroepen bezig geweest met dit mooie rapport maar als bestuur
willen iets meer richting aangeven. Wat is nu echt het belangrijkste voor de
komende periode. De vraag is wie moeten er nu eigenlijk lid zijn van de KLN? De
tentoonstellingsfokkers of ook de recreatieachtige fokkers. KLN is de autoriteit
voor het houden van tentoonstellingen, dus tentoonstellingsfokkers moeten
aangesloten zijn bij de KLN. Kunnen anderen, die meer dan één dier hebben en
met de hobby bezig zijn, ook niet aansluiten? Wij moeten veel helderder maken
van wat voegt KLN toe aan je hobby. Wij gaan de zomer gebruiken om hierover te
brainstormen en komen dan na de zomer bij u terug om dat te bespreken. Dan
gaan wij een nieuwe opdracht geven aan de verschillende werkgroepen.
Ad 2 Bedrijfsvoering
Daarmee wordt o.a. bedoeld: hoe is onze administratie georganiseerd, hoe is de
ledenadministratie georganiseerd enz.
Wij zitten ook met de voorzitters van de NBS en de vogelbond NBvV bij elkaar om
diverse gezamenlijke zaken te bespreken. Daarbij komt ook ter sprake of wij niet
meer bedrijfsvoeringzaken gezamenlijk kunnen doen.
Ad 3 Communicatie
Het sleutelwoord is altijd communicatie. Ik ben voorstander van open
communicatie. Ik zit niet te wachten op lange brieven en mails, want dat lokt weer
een reactie uit die afhankelijk is van zit je op dat moment in je vel. Schrijf nooit
iets negatiefs in een mail, maar bij de ontvanger kan iets positiefs ook negatief
overkomen omdat je niet de reactie van de ander ziet. We moeten gewoon met
elkaar in gesprek komen en niet tegen elkaar maar met elkaar doen. Dus niet de
verschillen opzoeken maar juist de overeenkomsten. Wij gaan u informatie geven
waar dat kan. Wij zitten hier niet voor onszelf maar om met elkaar de KLN te
runnen.
Ad 4 Dierziektes
Bij ratten is er een nieuwe ziekte, het Seoulvirus, dat op mensen kan overgaan.
Daar lopen op dit moment onderzoeken naar.
Dan de vogelgriep. Daar wordt veel over gezegd in de trant van KLN los het op etc.
Dat gaat niet zomaar lukken. We zijn recent weer bij het ministerie geweest. We
hebben daar wederom gesproken over onze specifieke hobby en dat al onze dieren
traceerbaar zijn en voorzien zijn van een vaste voetring. Het lijkt wel of daar een
kort geheugen is en daar zijn we nu wel klaar mee. We gaan niet meer afwachten
en gaan een strategie uitzetten die langs drie lijnen loopt:
1. Naar het ministerie. We gaan ze veel duidelijker maken hoe werkt onze hobby,
eigenlijk zit daar nul risico in, alles is traceerbaar. Onze wens/aanbod is dat
als er in een bepaald gebied vogelgriep is, dat buiten de bescherming- en
toezichtsgebied de tentoonstellingen toe te laten. Wij hebben een heel goed
zelfregulerend systeem met gedelegeerden etc.
2. We moeten in gesprek gaan met de professionele houders van kippen en
eenden. We moeten af van het idee dat we elkaar als vijanden zien. Wij
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moeten uitleggen en uiteen zetten wat wij doen. Wij hebben alles
geregistreerd etc.; er is nul risico.
3. De Europalijn. Er wordt daar veel wetgeving bedacht en daar zijn ook veel
regelmakers die ook op dit gebied iets willen regelen. Maar we moet blij zijn
dat in Nederland, als een van de weinige landen in Europa, verschil wordt
gemaakt tussen professionele pluimveehouderij en de hobbymatige
liefhebberij. En dat is in ons voordeel! Als bedrijf krijg je in Nederland bij een
uitbraak te maken met heel andere regels dan de hobby. Wij worden gelijk
gesteld met een vogelgriepgeval onder wilde vogels in de natuur. Dat willen
we heel graag zo houden.
We moeten vaststellen dat vogelgriep hier in Nederland inheems voorkomt bij
vogels in de natuur. Onze inzet is dat wij geregeld krijgen dat er bij een uitbraak
geen landelijk tentoonstellingsverbod wordt opgelegd. Dat is echt topprioriteit.
Dat gaan wij niet alleen doen, dat gaan we ook doen samen met u als er al
contacten zijn. We moeten dat met elkaar doen.
Jaarplannen
Dan komen de vier jaarplannen van PR en jeugdzaken, dierhouderijaangelegenheden, standaardaangelegenheden als mede kwaliteitszorg en
ondersteuning shows en als laatste keurmeestersaangelegenheden aan de orde.
Pr wordt door Johnny Leeflang onder verwijzing naar het jaarboek toegelicht. Hij
merkt o.a. op dat er veel speciaalclubs en verenigingen zeer bedreven zijn in het
uitoefenen van PR.
De voorzitter voegt daaraan toe dat het een heel breed containerbegrip is en gaat
het over naamsbekendheid of meer leden en wat moet je dan precies doen. Er zijn
ook twee lijnen zijn, de NKP (Nederlandse Kleindierpublicaties b.v. doet een deel
en KLN doet een deel zelf. Het begint bij verenigingen en tentoonstellingen want
daar is het publiek. Wij moeten goed helder hebben wat ons doel is.
Over de andere jaarplannen waren geen opmerkingen of vragen.
Stand van zaken visie “KLN op weg naar 2019”
Wat in het jaarboek staat is een verslag en dit is allemaal wat verzameld is. Er zit
geen besluitpunt in. Wij gaan dit meenemen naar de Heisessie die we als bestuur
straks hebben en dan al die ingrediënten nog eens tegen het licht te houden. Er
zijn best zorgen over hoe krijgen nu echt richting. Wij moeten daar ook niet heel
lang over doen want er moeten stappen gemaakt worden.
Powerpoint presentatie “KLN op weg naar de toekomst”
Ester Witteveen verzorgde na de pauze deze presentatie die de volgende
elementen bevatte:
x Waarom bestaat de KLN
x Leden nu en in de toekomst
x Soorten strategieën
x Huidige strategie
x Van intern/binnenuit – naar extern/van buitenaf (wat vinden wij? – wat
vinden onze leden)
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x

Extern / de (toekomstige) leden

Esther vroeg aan de zaal “waarom bestaat KLN eigenlijk?”. Uit de zaal kwamen
verschillende reacties zoals: samenwerken, deelnemen tentoonstellingen e.d.
Esther laat een grafiek zien van de ledenaantallen met een sterk dalende lijn. Als
wij precies hetzelfde blijven doen als we nu doen zitten we in 2025 op 1.500 leden.
Op dit moment is KLN sterk proces gestuurd, samenwerken voor
tentoonstellingen, ringen, merken ed. Als we veel meer gaan luisteren naar de
leden is er een reden voor anderen om zich ook bij KLN aan te sluiten.
Gewenste strategie is dan ook uitblinken in aandacht voor de leden. KLN past haar
diensten aan ten behoeve van de individuele leden. Kenmerken zijn dan ook:
x Bestuur staat dicht bij de leden (weinig lagen in de organisatie).
x Veel soorten diensten in de vorm van lidmaatschappen voor amateurs en
“professionele” fokkers.
x Dicht bij de leden staan, weten wat er bij hen leeft.
Op dit moment bepaalt de “organisatie” wat onze leden vinden waar zij behoefte
aan hebben. Het moet juist andersom zijn, de organisatie moet luisteren naar wat
de leden vinden.
Daarbij spelen vragen zoals wie zijn onze leden, wie zijn de potentiële leden, wat
willen die allemaal en hoe moeten we veranderen om dat te bereiken. Voorbeeld:
op facebook is er een kippenpagina met 12.000 (!) leden.
Reacties uit de zaal naar aanleiding van deze presentatie:
Aad Glas reageerde dat we 20 jaar terug dit ook hebben gedaan. Je kan doen en
laten wat je wilt, het is trekken aan een dood paard. We hebben alles gedaan wat
we konden. In de stand verkochten we van alles, maar je krijgt er nauwelijks
nieuwe leden mee. Esther antwoord dat verenigingen hier ook een taak in hebben.
Sommigen doen het al: als er nieuwe leden zijn wordt er een introductiedag
georganiseerd, ze worden vanuit de vereniging begeleid. Onderzoeken hebben
uitgewezen dat er een grote behoefte is aan basale informatie.
Behandeling bestuursvoorstellen
Maximaal uit te brengen stemmen
Aanwezig
Uitgedrukt in procenten

6.246
3.831
61,3%

A. Wijziging statuten
De stemming was 3.736 stemmen voor, 7 tegen en 88 onthouding. Omdat niet
voldaan is aan het vereiste quorum dat 2/3 van de maximaal uit te brengen
stemmen aanwezig moet zijn, gaat de statutenwijzigingen niet door.
B. Wijziging huishoudelijk reglement
Dit voorstel is aangenomen met 3.686 stemmen voor, 92 stemmen tegen en 53
stemmen onthouding.
C. Diverse wijzigingen tentoonstellingsreglement (ROT en RVT)
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Dit voorstel is aangenomen met 3.464 stemmen voor, 314 stemmen tegen en 52
stemmen onthouding.

lasten boekjaar moet negatief € 26.000 zijn en het saldo boekjaar wordt dan
€ 7.600 (in plaats van € 11.100).

D. Wijziging tentoonstellingsreglement (ROT en RVT) inzake twee keuringen op
één dag en avondkeuringen
Dit voorstel is aangenomen met 3.267 stemmen voor, 482 stemmen tegen en 82
stemmen onthouding.

De ringenverkoop loopt op dit moment ca. 10% achter op vorig jaar.

E. Wijziging tentoonstellingsreglement (ROT en RVT) inzake jeugdklasse bij
konijnen
Dit voorstel is aangenomen met 3.133 stemmen voor, 561 stemmen tegen en 88
stemmen onthouding.
F. Wijziging tentoonstellingsreglement (ROT en RVT) inzake verzorging van de
dieren
Dit voorstel is aangenomen met 3.135 stemmen voor, 509 stemmen tegen en 187
stemmen onthouding.
G. Wijziging tentoonstellingsreglement (ROT en RVT) inzake Huisvesting,
kooien, opstelling, nummering
Dit voorstel is aangenomen met 3.143 stemmen voor, 516 stemmen tegen en 171
stemmen onthouding.
H. Aanvulling op Reglement Keurmeesters
Dit voorstel is door het bestuur teruggetrokken.

Ten aanzien van het volgende voorstel V1: dat heeft Evert bij ontvangst
geïnterpreteerd als een voorstel voor alleen konijnen maar dat staat er niet
letterlijk in. Hij heeft voor de vergadering overleg gehad met de zeven rassenclub
en dat bleek ook zo te zijn. Als het wel de bedoeling was geweest dat het voor alle
diergroepen ging gelden, had het vorige week ook op de NBS vergadering
behandeld moeten worden. Het voorstel kan nu niet behandeld worden en wordt
teruggetrokken. Piet van Lune ging daar nog wat dieper op in, volgens hem was
het voorstel duidelijk. Arie Hagendoorn wilde weten of de club zelf het voorstel
intrekt en dat werd beaamd. Volgend jaar komt er een verbeterd voorstel alleen
toegespitst op konijnen.
Gerrit Grooten vraagt waarom voorstel H is teruggetrokken. Hij dacht dat het over
sanctioneren van keurmeesters ging die nooit op de vergaderingen van de
keurmeestersverenigingen komen. Arie Tieleman legt uit dat voorstel H over een
geheel ander onderwerp gaat.
Behandeling voorstellen afdelingen en verenigingen
Het voorstel V1 is teruggetrokken.
Bestuursverkiezing

I. Voorstel verzenden jaarboek vanaf volgend jaar
Dit voorstel is aangenomen met 2.313 stemmen voor, 1.420 stemmen tegen en 69
stemmen onthouding.

Uitslag stemmen

voor

tegen

blanco

onthouding

J. Vaststelling contributies 2019
Het voorstel is aangenomen met 2.611 stemmen voor, 1.131 tegen en 60
onthouding.

Jan Dirk Nijkamp
Erna Sanders
Johnny Leeflang
Kor Flokstra
Bart van der Vlis

3.606
3.793
3.658
3.738
3.599

176
1
25
41
100

49
26
110
52
75

0
0
0
0
0

K. Raming 2018 (herzien) en 2019
De raming is goedgekeurd met 3.114 stemmen voor, 461 tegen en 170 onthouding.

De voorzitter dankt de vergadering voor het vertrouwen wat zij hebben in deze
nieuwe mensen.

Evert van de Waerdt krijgt het woord om nog wat toe te lichten:
Voorstellen voor wijziging van het tentoonstellingsreglement met betrekking tot
algemene onderwerpen (niet voor een specifieke diergroep) moeten in de
vergaderingen van beide bonden worden goedgekeurd. Vorige week zijn deze
voorstellen in de NBS vergadering goedgekeurd en nu zij op deze vergadering ook
zijn goedgekeurd, zijn de voorgestelde wijzigingen definitief.

Rondvraag

Evert heeft een foutje gemaakt bij de herziene raming 2018 door bij de
begrotingsvergadering iets op de verkeerde plaats te wijzigen. Bijzondere baten en

Martin Kok (Nationale Polen- en kleurdwergenclub) wil graag weten waar de
bondsshows dit jaar zijn. Er is vanuit KLN regelmatig overleg met de 4 grote
shows (Noordshow, Oneto, Gelderlandshow en Boskoop) waarbij ook wordt
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Henk Houpst inzake voorstel G: hij vindt de omschrijving “comfortzone
temperatuur” een beetje vaag en wil graag een gespecificeerde omschrijving. Daar
werd door de aanwezige caviamensen Ruud Swaap en Anneke Vermeulen
antwoord op gegeven.
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gesproken over verdeling in tijd alsook waar de bondstentoonstellingen
plaatsvinden. Daar is het volgende uitgekomen voor dit jaar: veren en konijnen bij
de Noordshow, cavia’s bij Boskoop en de kleine knagers bij de Gelderlandshow.
Waar in het seizoen 2019/’20 de bondsshows worden ondergebracht, is nog niet
bekend. Martin Kok heeft er moeite mee dat het zo laat bekend wordt gemaakt. De
voorzitter merkt nog op dat we het samen moeten doen en waar is voor de
diergroepen het beste, wat is voor onze toekomst het beste. Voor het einde van het
jaar weten we dat.
Tonnie Oomen vraagt waarom de bondsshow Haren uit elkaar is getrokken. Er
wordt dan geen rekening gehouden met de examens. Vorig jaar was dat bij de
Noordshow en dat verliep daar prima omdat na de keuring al werd begonnen met
het afnemen van examens. De voorzitter geeft aan dat er met de 4 grote shows
daarover gesproken is en dat dit eruit is gekomen. Er ontstond een discussie
tussen Tonnie Oomen en Arie Tieleman waarin Tonnie o.a. aangaf dat de
Noordshow alle medewerking verleenden en zorgden dat alles klaar stond en hij
de planning al klaar had. Arie gaf als voorbeeld aan dat bij de hoenders, vanwege
de vogelgriep, veel ondersteunende shows zijn waar examens worden afgenomen
en er is nog voldoende tijd om examens op de andere locaties te regelen. Ruud
Swaap merkte op dat er weinig cavia’s op de Noordshow komen omdat voor de
inzenders de afstand gewoon te groot is. Ronald Tiemes sloot de discussie af door
te zeggen dat de verdeling van de bondsshows in overleg met de speciaalclubs is
gedaan.
Gijs Dreiers vraagt waarom in de KLN-stand geen standaards te koop zijn.
Ronald Tiemes antwoord dat dit in het verleden is besloten vanwege de geldelijke
waarde die de standaards hebben. Op de Noordshow waren ze wel aanwezig in de
stand.
Anneke Vermeulen heeft een opmerking over archieven. Er zijn veel leden
en verenigingen die beschikken over waardevolle archieven maar niet weten waar
ze er mee heen moeten. Zij geeft het bestuur mee ga ten rade hoe hier om te gaan
en waar zo’n archief naar toe zou moeten.
Aad Glas merkt op dat de voorzitter voor een achterwand (van de stand) stond
die heel oud is. Hij is al twee jaar bezig om daar vernieuwing in te brengen. Hij
vraagt het nieuwe bestuur daar actie in te nemen want dat meisje is inmiddels
getrouwd en heeft twee kinderen.
Jan Ham vraagt naar aanleiding van de 18 uur voor water en voer bij konijnen,
die in voorstel F wordt genoemd, wat doet dierenwelzijn hiermee, is dat afgestemd
met dierenwelzijn. Ronald Tiemes antwoord dat wij nog bezig zijn de wet Dieren
te filteren op consequenties die dat voor ons heeft. Arie Hagendoorn zegt dat zij
voor het voorstel hebben gestemd maar eigenlijk zijn ze faliekant tegen die 18 uur
en maakt zich zorgen over social media. Ronald Tiemens sluit dit af met de
opmerking dat die 18 uur uit de wet komt.
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Gerard Schenkel verteld, onder verwijzing naar de toekomst van de
kleindierenhobby, dat hij blij is met de presentatie van Esther. Wij gaan straks
naar de Europashow in Denemarken. Daar zal gesproken worden over de
kandidaatstelling van Nederland voor 2027. De Noordshow organisatie zou graag
willen dat KLN daarin actiever gaat inzetten en wij vanuit de Noordshow zouden
ons wel willen belasten met de organisatie hiervan. De voorzitter antwoord dat de
drie voorzitters (NBS, NbvV en KLN) daarover gesproken hebben, KLN reserveert
ieder jaar € 5.000 hiervoor. Het is nogal een organisatie en wij zijn aan het
nadenken, kunnen wij met die drie bonden samen voor 2027 iets organiseren en
maakt heel graag gebruik van het aanbod van de Noordshow. Gerard merkt nog op
dat de eigenaar van de TT-hallen zeer enthousiast is.
Wim Voskamp dankt Jan Renes en Arie Tieleman voor de wijze waarop de
afgelopen jaren is samengewerkt. Hij dankt ook de voorzitter voor zijn bereidheid
om het voorzitterschap op zich te nemen.
Bart van der Vlis bedankt mede namens Johnny Leeflang voor de steun die zij
hebben gekregen. Hij dankt ook Jan en Arie voor hun inzet. En met een knipoog
merkt Bart op dat zij gaan kijken of zij het nog beter kunnen doen.
Dan Thom Laming, voorzitter van onze collegabond de NBS, als laatste voor de
rondvraag. Soms is het helemaal niet verkeerd om een dagvoorzitter te hebben.
Vorig jaar heeft Thom gezien dat Jasper het heel goed gedaan heeft maar hij is wel
verschrikkelijk blij dat we weer een echte voorzitter hebben. Thom heeft afgelopen
week een oud-docent van Jan Dirk gesproken en die vertelde dat het soms wel een
wel een lastig mannetje was. Thom heeft er alle vertrouwen in. Er is in gesprekken
afgesproken dat we onze bestuurskracht voor een groot deel gaan bundelen en
elkaars kwaliteiten en mogelijkheden gebruiken. Jan Dirk had het bij zo’n
bijeenkomst over voor verscheidenheid te zijn en hij is van mening dat we daarin
onze mogelijkheden moeten zoeken. Thom dankt Jan en Arie. Arie had weinig met
sierduiven maar Jan heeft hij wel leren kennen bij het samen organiseren van
dingen.
Die twee knapen (Johnny en Bart) kent hij wel. Johnny als A-keurmeester
sierduiven en Bart als Oosterse, herstel, Chinese meeuwenfokker. Hij ziet dat een
aantal jonge mensen erg enthousiast zijn. Nu hebben wij gelukkig jonge
voorzitters, zowel Jan Dirk als hijzelf. De NBS heeft een nieuwe secretaris Dennis
Meesters en dat is pas echt een jonge kerel.
Na een hilarisch woord over de belofte van vorig jaar, Jasper en Thom zouden
naar elkaar toe fietsen, sloot hij af door iedereen te danken voor de aanwezigheid
en het feit dat we weer een heel fijne vergadering hadden doet deugd en charme
aan onze samenwerking.
Jan Renes merkt nog op dat er nog vier plaatsen vrij zijn voor de busreis naar
Herning. Hij dankt ook alle standaardcommissies, waarmee hij heeft
samengewerkt, voor hun wijsheid en ondersteuning. Jan wenst iedereen veel
succes, vooral Bart en Johnny. Het wordt een enerverende uitdaging, pak dit op.
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Jullie zijn minimalisten, dus hij heeft er alle vertrouwen in. Hij zal hen vanuit het
oosten op afstand blijven volgen.
Arie Tieleman sloot bij de woorden van Jan aan en vertelde dat, toen hij zes jaar
geleden in het bestuur kwam, hij een volslagen leeg blad was. Daar is een
verrijking bijgekomen, de hoenders en vooral de mensen uit de hoenderwereld.
Vooral het relativeringsvermogen van Wim Voskamp, de inzet van
Hendrik Timmer en Tonnie Oomen. Hij wenst zijn opvolger alle succes voor de
toekomst. Toen hij kwam, ging Alex Verhelst weg. Alex had een geweldige inzet en
veel op poten gezet. Hij wil de voorzitter nog meegeven dat hij van hem heeft
genoten, het geweldig doet. Geniet ervan, succes en bedankt allemaal.

JAARVERSLAG SECRETARIS

Sluiting
De voorzitter voelt heel veel energie, heel veel betrokkenheid en bedankt de
aanwezigen voor hun komst. Hij sluit af met de woorden “alleen ga je sneller,
maar samen kom je verder”. Het gaat niet over snelheid maar dat we in
gezamenlijkheid ver gaan komen. Dat is echt belangrijk en kan ook met
verscheidenheid. We hebben een heel diverse club, dat is onze kracht en dat
moeten we ook vasthouden. We gaan kijken of we nog een bestuurslid erbij
kunnen krijgen. Ook daar kijken we naar verscheidenheid. Het is een hoog
mannengehalte wat achter de tafel zit, is dat wel verstandig, hebben we alle
diergroepen vertegenwoordigd in het hoofdbestuur. Hij sluit af tegen 13.00 uur en
wenst iedereen een goede terugreis.

Jaarboek 2018
Ook dit jaarboek lijkt weer veel op alle voorgaande. Dit komt omdat veel van de
bestuurlijke zaken die spelen binnen onze hobby constant terugkeren. Het
jaarboek verschijnt in 2019 voor het eerst alleen op de website en zal niet meer
verstuurd worden zoals in de ALV van 2018 is besloten.
Het jaarboek staat ook in het teken van het meerjarenplan waar het bestuur hard
aan gewerkt heeft om een goed plan neer te leggen bij de leden.

Datum van de volgende ALV vergadering is zaterdag 15 juni 2019.
E. van de Waerdt, notulist

Het jaar 2018 is een bijzonder jaar geweest voor de secretaris. Onze secretaris
heeft in oktober besloten te moeten stoppen met zijn taak als secretaris omdat hij
daarvoor niet genoeg tijd had om de taken te doen zoals dit zou moeten in verband
met zijn drukke baan. Ik heb toen de taak van secretaris als 2e secretaris voorlopig
waargenomen.
Graag wil ik iedereen bedanken die mij hierbij heeft geholpen en nu ook nog helpt
om de taak als secretaris zo goed mogelijk te doen. Samen staan we sterk want
alleen kan ik het niet.

Algemene ledenvergadering op 16 juni 2018
In 2018 was op de ALV de bestuurssamenstelling van KLN één van de
belangrijkste gespreksonderwerpen. Op de ALV in 2018 zijn Jan Dirk Nijkamp
(voorzitter), ik Erna Sanders (2e secretaris), Bart van der Vlis
(keurmeesteraangelegenheden en standaardaangelegenheden), Kor Flokstra
(verenigingsondersteuning) en Johnny Leeflang (PR en jeugdzaken /
showondersteuning) in het bestuur gekozen. Jan Renes en Arie Tielemans zijn
gestopt en wij danken deze heren voor hun inzet voor KLN.
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 Jan Dirk Nijkamp.
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 Raad
van Advies door PA’s speelt in het meerjarenplan een grote rol voor de toekomst.
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Het meerjarenplan hebben we voor het eerst in oktober gepresenteerd aan de
Raad van Advies. 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.
Dit jaar (2018) is bij de Noordshow weer de Bondsshow voor zowel de konijnen als
hoenders, dwerghoenders, sier en watervogels geweest. Echter door de vogelgriep
in januari 2018 mochten er geen risicogevogelte geshowd worden. 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.
De Bondshow voor de cavia’s is ondergebracht bij KLN Zuid-Holland te Boskoop
in januari 2019 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.
Namens KLN bedank ik de Jeugdshow in Laren, de Gelderlandshow, Boskoop en
de Noordshow voor hun gastvrijheid.
Bestuursverkiezing en bestuurssamenstelling
In 2018 hebben Jan Renes en Arie Tieleman het bestuur verlaten en zijn veel
nieuwe bestuursleden op de ALV verkozen: Jan Dirk Nijkamp, Johnny Leeflang,
Kor Flokstra en Bart van der Vlis.
In 2018 is ook Esther Witteveen toegevoegd als ad interim bestuurslid
bedrijfsvoering. Zij staat nu op de agenda om gekozen te worden.
Nadat de voorzitter mij, Erna Sanders, heeft gevraagd om het secretariaat over te
nemen, heb ik besloten dit te doen.
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
We hebben nu weer een portefeuillehouder PR- en jeugdzaken. Hij zal samen met
het PR-team binnen de NKP de PR gaan oppakken. Wel zijn wij heel gelukkig dat
wij een heel zelfstandig en redzaam PR-team hebben die gezamenlijk onze hobby
blijven uitdragen.

Europashow Herning
Samen met het Transportteam Europashow zijn we naar de Europashow in
Herning geweest. Dit was een geslaagde Europashow en alle prijswinnaars van
harte gefeliciteerd. Langs deze weg wil KLN alle mensen bedanken die hieraan
hebben meegewerkt.
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
aangewezen voor de verkoop van ringen voor de beschermde vogelsoorten.
KLN prijzenschema
Het vernieuwde KLN prijzenschema heeft goed gefunctioneerd. Reden om voor
2019 alleen wat prijzen voor internationale shows toe te voegen en de
oorspronkelijke duiven af te splitsen van de kleine siervogels.
Verloop verenigingen
Ook in 2018 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 in 2018:
B11 KV Dussen e.o.
- Dussen
B19 KSV Oost Brabant
- Gemert
DT4 KV Zuid-Oost Drenthe
- Erica
F15 KV It Knyntsje
- Haulerwijk e.o.
F21 KSV Oosterwolde e.o.
- Oosterwolde
H06 KSV Boskoop e.o.
- Boskoop
H25 Ko-Plu-Ko
- Katwijk e.o.
H30 L.P.K.V.
- Leiden
H33 PKV Lisse e.o.
- Lisse
H34 Loosduinen e.o.
- Den Haag
H40 N.P.K.V.
- Noordwijk
N13 KSV H & O
- Den Helder e.o.
N14 H.K.K.C.
- Den Helder
N16 KSV De Eendracht
- Heemstede
N23 PKV Ons Aller Belang
- Nieuw Vennep
UT5 Vereniging Champion Show
- Nieuwegein
Een aantal van deze verenigingen is opgeheven vanwege fusies.
Tot slot
Ga ik toch twee namen noemen en dat zijn: Geri Glastra en Evert van de Waerdt,
heren heel veel dank voor jullie werk aan dit jaarboek.
Erna Sanders, secretaris
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LEDENAANTALLEN

Het aantal in de Algemene Ledenvergadering uit te brengen stemmen is gebaseerd
op het aantal leden per die op 31 maart 2019 hun contributie hebben voldaan

KLN 31-12-18
Provincie

Senior

Jeugd

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

369
488
406
754
1.232
164
423
728
93
566
251
36
5.510

27
41
40
105
134
24
32
83
9
55
17
5
572

Combinaties

7
13
17
29
58
5
15
33
1
9
12
0
199

Serviceleden etc

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106
106

Vereniging

TTO

15
21
17
29
47
8
25
42
5
29
16
69
323

1
0
2
2
3
2
2
3
1
1
1
0
18

Totaal leden (personen) : 6.188 (excl. combinaties)
Totaal verenigingen
:
341

KLN 31-03-19
Provincie

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

Senior

Jeugd

325
446
360
720
1150
144
390
655
83
512
224
34

23
40
39
97
115
17
26
62
7
44
13
5

5.043

488

Senior

Jeugd

361
472
394
725
1.194
159
413
709
92
537
241
27
5.324

Serviceleden etc

Vereniging

TTO

97

15
19
17
28
47
8
21
36
5
27
11
69

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

97

303

16

Combinaties

Serviceleden etc

Vereniging

TTO

25
35
29
94
117
17
30
80
9
47
17
4

7
12
16
25
56
3
16
33
1
8
11
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100

15
20
17
29
47
8
25
42
5
29
16
69

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

504

188

100

322

17

KLN 31-03-18

KLN 31-12-17
Provincie

Senior

Jeugd

Combinaties

Serviceleden etc

Vereniging

TTO

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

375
520
443
785
1324
186
470
789
100
650
270
31
5.943

31
45
43
109
145
21
41
97
9
52
20
5
618

9
14
17
28
56
3
17
37
1
11
11
0
204

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111
111

15
21
17
30
50
8
26
42
5
32
17
69
332

1
0
2
2
3
2
2
3
1
1
1
0
18

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

Totaal leden (personen) : 6.672 (excl. combinaties)
Totaal verenigingen
:
350
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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:
x de uitgifte van Kleindier Magazine, het bondsblad van zowel KLN als NBS;
x de uitgifte van Boerenvee, een magazine voor liefhebbers van boerderijdieren;
x de uitvoering en realisatie van de gezamenlijke PR voor de
kleindierenliefhebberij;
x het verzorgen van digitale informatie en voorlichting over onze liefhebberij;
x 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
afgevaardigden van KLN zitting en NBS is met twee vertegenwoordigers steeds
aanwezig en wordt op de hoogte gehouden.
Kleindier Magazine, het bondsblad van KLN en NBS
Het aantal abonnees is ten opzichte van 2017 helaas met 6,2% gedaald. Dit hangt
nauw samen met de ontwikkeling van de lidmaatschappen binnen de beide
bonden. Dat is wel een zorg naar de toekomst, aangezien de exploitatie van een
‘hard copy’magazine op termijn steeds moeilijker te realiseren zal zijn. Mogelijk
zal in de toekomst toch naar een digitale uitgave van het Kleindier Magazine over
gegaan moeten worden om het betaalbaar te houden. Ook de advertentie
inkomsten zijn licht gedaald, namelijk met 1,6%.
Het is een hele prestatie dat er iedere maand weer een mooi bondsblad op de mat
ligt. Het redactieteam mag daar met recht trots op zijn. Daarbij mogen we niet
vergeten dat ons bondsblad geheel door vrijwilligers wordt gemaakt, hierdoor zijn
de kosten van ons bondsblad relatief gezien erg laag. De redactie streeft er altijd
naar om voor alle leden een mooi bondsblad te maken. Daarbij kun je het
natuurlijk nooit iedereen 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 in 2018 was er druk op het vasthouden van de abonnee-aantallen, deze zijn
met 5,5% gedaald. We moeten ons inzetten om de dalende trend om te buigen,
daarvoor is een moderne website ontwikkeld. Op externe evenementen waar de
PR informatiestand staat, wordt Boerenvee goed ontvangen door het bezoekend
publiek. De groei van het aantal abonnees van Boerenvee zal veel energie en
middelen vragen. Samenwerking met andere uitgevers van bladen in hetzelfde
segment is mogelijk een optie voor verdere groei van abonnees De
advertentieopbrengsten van Boerenvee zijn in 2018 wel met 6,5% gestegen.
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De gezamenlijke PR-activiteiten
De uitvoering van de gezamenlijke PR en de bewaking van het overeengekomen
budget ligt bij de Nederlandse Kleindierenpublicaties B.V., De PR-commissie
coördineert en voert de verschillende PR-activiteiten uit. Zij regelt de bemensing
voor de verschillende externe- en interne evenementen, zoals bijvoorbeeld op de
bondshows. De commissie heeft leden uit alle geledingen van onze hobby en heeft
ook de intentie om die diversiteit met het oog op de toekomst te waarborgen,
zodat de kennis van de diverse diergroepen en rassen ondersteund blijft in de PRcommissie. We zijn blij dat deze commissie onze liefhebberij extern op een
enthousiaste wijze, positief onder de aandacht brengt.
Op diverse externe en interne manifestaties is onze PR-commissie het afgelopen
jaar actief geweest. Vooral het onder de aandacht brengen van onze hobby, het
adviseren en beantwoorden van vragen over verzorging, aanschaf e.d. en promotie
van onze bladen ‘Kleindier Magazine’ en ‘Boerenvee’ is hier speerpunt. De
dierentafel met aaibare levende dieren van diverse diergroepen is een zeer
gewaardeerd onderdeel van onze presentatie. Het is dan ook niet vreemd dat de
gezamenlijke PR-commissie veel gevraagd wordt om op externe evenementen
aanwezig te zijn. Waar nodig wordt daarbij een beroep gedaan op de Provinciale
afdelingen voor ondersteuning.
Centrale Ledenadministratie
In 2018 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 abonnementenadministratie is de ledenadministratie betrouwbaar en
efficiënt.
Financieel resultaat
In 2018 heeft de vennootschap een negatief resultaat voor belasting behaald van €
16.861, hetgeen een afname van ca. € 72.500 t.o.v. het vorig jaar betekent .
Dit verschil is globaal als volgt te verklaren:
minder opbrengst abonnementen Kleindier Magazine door gewijzigde
toerekening van abonnementsprijzen aan KLN: - € 34.000
herberekening opbrengst abonnementen Kleindier Magazine door gewijzigde
toerekening van abonnementsprijzen aan KLN over 2017: - € 33.000
minder opbrengst abonnementen Kleindier Magazine en Boerenvee door
terugloop van abonnees: - € 12.500
lagere directe en algemene kosten: + € 7.000
Net als in voorgaande jaren is in 2018 op financieel gebied het kostenniveau van
de algemene kosten door het continue kostenbewustzijn laag gebleven. Bij verder
teruglopend ledental zal het moeilijker worden om in de toekomst een positief
resultaat te handhaven.
Tot slot
De hierboven beschreven initiatieven en activiteiten zijn door een grote groep van
vrijwilligers geheel belangeloos tot stand gebracht. Deze groep is een bont en
gemêleerd gezelschap van dierenliefhebbers, die niet schromen hun steen(tje) bij
te dragen aan de kleindierenliefhebberij en de activiteiten van de vennootschap.
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Wij willen dan ook bij deze alle vrijwilligers die aan deze resultaten hebben
bijgedragen bedanken voor hun betrokkenheid en enthousiaste inzet.
Benno Crezee, algemeen directeur
Piet Bouw, financieel directeur

VERSLAG STANDAARDCOMMISSIE KONIJNEN
Het verslag loopt van 1 maart 2018 t/m 28 februari 2019.
Samenstelling standaardcommissie
Voorzitter:
R. Schraa
Secretaris:
J. Vijfvinkel
Leden:
M. Kok
P. van Lune
H. van Weelden
Het rooster van aftreden is:

2020
2021
2022

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

Bijeenkomsten
Tijdens de drie bijeenkomsten van het afgelopen jaar zijn diverse zaken, zoals
onderstaand weergegeven, behandeld.
16 juni 2018
Er waren geen voorstellen voor standaardwijzigingen ingediend.
Na de gebruikelijke agendapunten wordt o.a. gesproken over het invullen van de
beoordelingskaart in de toekomst. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden en dit
wordt nader bekeken.
Het erkenningsbeleid wordt besproken en er wordt besloten om per ras en/of
kleur te bekijken hoe we hier in de toekomst mee omgaan.
Verder kwamen diverse Europese zaken aan de orde, deze zijn onder de
betreffende noemer weergegeven.
27 december 2018
Ook nu waren er geen voorstellen voor standaardwijzigingen ingediend.
De beoordelingssystematiek kwam wederom aan de orde. Er zal door de
standaardcommissie zelf t.z.t. een proef gedaan worden met minder tekst op de
beoordelingskaart.
Ook wederom “nieuwe” Europese aandachtspunten, zoals internationaal
dierenwelzijn, waarmee we in toekomst rekening zullen moeten houden.
Erkenningsaanvragen
Er werd erkenning aangevraagd voor het ras Klein-Rex in de kleur castor en het
patroon otter in de kleur zwart. Hiervan werd de conceptbeschrijving besproken
en op diverse punten aangepast. Het ras is Europees erkend en hier is met het
samenstellen van de conceptbeschrijving rekening gehouden.
Verdere aanvragen van erkenning waren er voor de Californian, bruin; de
Nederlandse Hangoordwerg, oranje en donker sepia marter zilvervos en de Polish
in blauw.
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Noordshow 2019
Wederom werd de Bondshow voor de afd. haren ondergebracht bij de Noordshow.
Hier waren dus alle voor erkenning aangemelde rassen en kleuren aanwezig.
Nadat op 4 januari 2019 in de ochtend de keuring van de ter erkenning
ingeschreven dieren werd gedaan en de rassen in de voorlopige fase van erkenning
werden bekeken, 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 Nederlandse Hangoordwerg, oranje en de Polish,
blauw.
Voorlopig, voor een periode van drie jaar, wordt erkend de Klein-Rex, patroon, in
otter zwart. Afgewezen voor erkenning werd de Californian, bruin; de Klein-Rex,
castor en de Nederlandse Hangoordwerg, donker sepia marter zilvervos.
Door de rastechnische commissie van de Nederlandse Hangoordwergenclub
werden diverse voorstellen voor standaardaanpassingen ingediend. Deze waren
echter nog niet goedgekeurd door hun ledenvergadering en zijn dus niet in
behandeling genomen. In een later stadium wordt bekeken of hier in 2019 nog iets
mee gedaan wordt.
Verder kwamen nog diverse rastechnische en Europese zaken aan de orde.

Vooral op Europees gebied gaan zaken (o.a. kleurbeschrijving Sallander) soms
anders dan dat we zouden willen. Door externe factoren kunnen we hier weinig
invloed op uitoefenen.
Algemene zaken
In maart 2018 werd, naar aanleiding van een voorstel vanuit de Nationale Polen
en Kleurdwergenclub, besloten om een aanpassing te doen aan de gewichtsmarge
bij de Polen en Kleurdwergen. Dit is al gepubliceerd.
Omdat in de praktijk blijkt dat er nogal verschillen zijn in de borstkleur bij het
patroon otter kreeg dit onderwerp extra aandacht. Besloten is om de huidige
standaardbeschrijving te handhaven
In januari 2019 hebben alle speciaalclubs een schrijven ontvangen met de vraag
om de Europese standaardeisen, wat betreft de onder hun ressorterende rassen, in
relatie met de Nederlandse standaardeisen te bekijken. Wenselijke aanpassingen
die hieruit voortvloeien zullen door de standaardcommissie nader worden
bekeken en eventueel worden doorgevoerd.
Jan Vijfvinkel, secretaris standaardcommissie konijnen

Europese zaken
Diverse onderwerpen m.b.t. de Europese Standaard kregen ook dit jaar de
aandacht.
Er is een overzicht gemaakt van alle rassen met de verschillen in standaardeisen
wat betreft gewicht, oorlengte en tekening tussen de Nederlandse en de Europese
standaard. Hierbij hebben we een duidelijk beeld gekregen waar eventuele
aanpassingen, na overleg met de betreffende speciaalclub, wenselijk kunnen zijn.
Verder is de beschrijving van het type bij het ras Polish strijdig in de EU
standaard. Er zal, mede namens België en Engeland, een verzoek tot wijziging
worden ingediend bij de EE-standaardcommissie.
Aan het EE-keurmeesterscongres 2018, gehouden in Denemarken, hebben
namens de standaardcommissie P. van Lune en H. van Weelden deelgenomen.
Aan het Congres Europese Entente (EE) in Denemarken in mei 2018, is door
omstandigheden niet deelgenomen.
Op de Europashow te Herning is er door de voorgedragen leden van de
standaardcommissie helaas niet gekeurd. Externe factoren lagen hieraan ten
grondslag.
In maart 2019 zal de EE-keurmeesterscholing worden gehouden in Berching,
Duitsland. Namens de standaardcommissie zullen P. van Lune en H. van Weelden
deelnemen.
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VERSLAG STANDAARDCOMMISSIE CAVIA'S EN
KLEINE KNAAGDIEREN

regelen voor in het tentoonstellingsreglement. Ook andere dingen zoals een
schotje, voerbakje, waterfles e.d. werd in het voorstel opgenomen en aangenomen
op de algemene vergadering van de KLN.

Samenstelling per 1 april 2018
Gerrit Grooten, voorzitter tot 31 maart 2018
Jan Schop, voorzitter vanaf 1 april 2018 en EE cavia-zaken
Anneke Vermeulen, secretaris
Aly Bennink, lid

Jan Schop is bij de EE cavia-bijscholing in maart in Denemarken geweest en heeft
daar de puntenkeuring nog een keer uitgelegd. Op het programma stonden de
kleuren buff, crème, Californian en blauw. We hadden dit, met uitzondering van
de kleur blauw, al hetzelfde jaar in Nederland als bijscholing gehad. Daarom
waren er geen andere keurmeesters uit Nederland. De puntenkeuring hadden we
het jaar ervoor in Zwitserland al gehad. Jan Schop is als secretaris van de EE
standaardcommissie naar de jaarlijkse vergadering geweest en melde daar het
volgende over. Het is een discussie geworden over de Skinny cavia en deze is nu
als ras toegevoegd aan de EE-standaard. Het hoofdbestuur van de EE was hier niet
blij mee, maar volgens de regels van de EE hadden ze al veel eerder moeten
worden erkend.

Erkenningen 2018
Onderstaand verslag heeft betrekking op de periode van december 2017 tot
december 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
Bij het cavia-ras Skinny (voorlopig erkend tot 1-4-2019) waren er wat
opmerkingen over iets meer beharing. De nieuwe kleur champagne bij de USTeddy werd voorlopig erkend tot 1-4-2020.
Afdeling kleine knaagdieren
Tamme ratten:
Russisch blauw-agouti, voorlopig erkend tot 2019, helaas maar 3 dieren
ingezonden, wat betekent bij een goedkeuring in 2019 dat er een verlenging van de
voorlopige erkenning kan komen tot 2021.
Syrische hamsters:
Van de kleuren roest en donkergrijs, die voorlopig erkend waren tot 1-4-2018,
waren helaas geen dieren ingeschreven, wat tot gevolg heeft dat deze twee
voorlopige erkenningen zijn ingetrokken.
Campbelli dwerghamsters:
De dieren met de kleur mandarijn waren te wisselend van kleur en voldeden niet
aan de eisen voor een voorlopige erkenning.
Overig
De commissie heeft per 1 april 2018 afscheid genomen van haar voorzitter Gerrit
Grooten. Zijn functie is overgenomen door Jan Schop. Lopende zaken werden
verschillende keren via de mail geregeld of via de telefoon. Er is twee keer
vergaderd plus een vergadering na de erkenningen.
De erkenningen 2019 van de kleine knagers werd op de Gelderlandshow in
december 2018 gehouden maar zal in het verslag van 2019 worden vermeld. De
erkenningen van de cavia’s werd in januari 2019 gehouden in Boskoop.

Anneke Vermeulen-Slik, secretaris standaardcommissie cavia’s en kleine
knaagdieren

EE cavia-afdeling
Namens KLN is Jan Schop voor de diergroep cavia’s met een kleine KLN delegatie
naar de jaarlijkse Entente vergadering geweest. Deze keer in Denemarken, dit
omdat in Denemarken de Europashow zal worden georganiseerd in 2018. Tijdens
deze 3-daagse vergadering zijn o.a. de standaardcommissies samen gekomen, de
Sparte en de jaarvergadering van de EE. De diergroep cavia’s hebben weer gewerkt
aan de Europastandaard. Kleine wijzigingen zijn doorgevoerd, maar ook het ras
Skinny is besproken.
Het is in deze 3-daagse vergadering gebleken dat het bestuur van de Entente graag
meebeslist in de besluiten van de Spartes, zo ook over het onderwerp Skinny. Veel
is hier al over gediscussieerd, maar de Sparte cavia’s heeft het ras nu voorlopig
toegevoegd aan de Europese standaard. De Sparte heeft ook vooruit gekeken naar
de Europashow in Denemarken. De Deense Caviaclub staat ingedeeld om de
diergroep cavia’s te verzorgen en hoopt op vele aanmeldingen. Diergezondheid
staat daar in een hoog vaandel, elk dier van de inzender zal dan ook bij
binnenkomst worden gecontroleerd op eventuele ziektes of ongedierte.
Jan Schop, EE-zaken

Er was een extra bespreking met het hoofdbestuur na de erkenningen i.v.m. de
voorlopige erkenning van het cavia-ras Skinny. Om voorstellen voor huisvesting,
verzorging en temperatuur voor de Skinny cavia’s op een tentoonstelling te
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VERSLAG STANDAARDCOMMISSIE HOENDERS,
DWERGHOENDERS EN SERAMA’S

onderwerp gehangen en het zou wat onze commissie betreft wenselijk zijn een
eenduidig beleid te formuleren. Inmiddels is er gelukkig een KLN werkgroep
geformeerd die zich met alle welzijnsaspecten gaat bezig houden.

Het afgelopen jaar heeft onze commissie een viertal malen vergaderd. De
zomervergadering met mooi weer op het terras van Ad Boks zal nog lange tijd in
ons geheugen blijven. Hier namen wij afscheid van Ad als commissielid omdat zijn
gezondheid niets anders meer toestond. Slechts een paar weken later kregen we
bericht van zijn overlijden.
Wij hebben in Ad een kundig lid verloren met een schat aan kennis over de
Nederlandse rassen, maar meer nog missen we hem als mens en als een erg
prettige collega.

Een laatste onderwerp waar we het afgelopen jaar aan gewerkt hebben, is het
bijstellen van standaardbeschrijvingen met als doel het vermijden van hanen- en
hennenfok stammen. Deze gescheiden fokkerij past niet meer in het tijdsbeeld.
Jammer is dat maar een enkele speciaalclub de moeite heeft genomen om input
aan te leveren. Dank aan degene die de moeite genomen hebben en aan de
anderen de boodschap denk aan het behoud van uw leden, dit is een van de
aandachtspunten.
Aad Rijs, secretaris standaardcommissie Hoenders, Dwerghoenders en Serama's

Het jaar werd begonnen met het zoeken naar een oplossing voor de
kennismakings- en erkenningsklasse. De vogelgriep zat onze plannen voortdurend
in de weg. Uiteindelijk zijn we bij een aantal fokkers op huisbezoek gegaan en
hebben zo de voortgang van de erkenningsprocedure veilig weten te stellen.
Het jaar 2018 was het 1e jaar waarin erkenningen konden worden behaald door
gebruik te maken van de zogenaamde verkorte procedure. Voor een aantal
speciaalclubs was het nog even zoeken naar de juiste weg maar er waren er ook die
het proces perfect wisten te doorlopen.
In december konden we een flink aantal erkenningen afronden.
Op de Noordshow (januari 2019) die gelukkig dit jaar weer een grote groep kippen
wist te huisvesten, zijn de erkenningen van de nieuwe kleurslagen bekeken en
konden we weer twee nieuwe varianten aan onze standaard toevoegen. De
beschrijving hiervan is aan alle keurmeester toegestuurd en is na te lezen op de
KLN website onder het kopje standaardcommissie Hoenders.
In mei werd het aanvullingssetje voor de standaard uitgegeven waarvan de
kwaliteit van de afbeeldingen eigenlijk tegen viel. Na overleg met de drukker zijn
alle afbeeldingen nogmaals gedrukt en nu in de kwaliteit waaraan we gewend
waren.
In de loop van het jaar namen we afscheid van onze portefeuillehouder Jan Renes
omdat hij stopte met zijn bestuurstaken binnen KLN. Zijn rol werd overgenomen
door Bart van der Vlis.
Met Jan, die eigenlijk altijd aanschoof bij ons commissieoverleg, hebben we nog
gesproken over onze wens eens een keer met alle KLN standaardcommissies om
de tafel te gaan zitten omdat er best forse onderscheiden bestaan in de
erkenningsprocedures, een onderscheid waarvan wij ons afvragen of het wenselijk
is. Jan heeft dit niet meer kunnen oppakken maar we gaan er van uit dat zijn
opvolger dit onderwerp goed in beeld heeft.
Een ander onderwerp waar wij steeds meer mee te maken krijgen is de discussie
over welzijn. Natuurlijk hebben we hier oog voor bij het schrijven van standaarden
maar wat is nu precies welzijn? Er worden veel verschillende interpretaties aan dit
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VERSLAG STANDAARDCOMMISSIE SIER- EN
WATERVOGELS

VERSLAG OPLEIDINGEN PELSDIERKEURMEESTERS

De Noordshow in januari 2018 kon helaas vanwege de vogelgriep wederom alleen
doorgang vinden zonder pluimvee en sier- en watervogels. De oorspronkelijk
duiven, Lachduiven en Diamantduiven mochten wel ingeschreven worden.
Op de Noordshow waren door 4 inzenders 16 agaat Diamantduiven voor
erkenning ingeschreven. De Standaardcommissie vond de kwaliteit van de
ingeschreven dieren goed genoeg, waarna deze werden erkend.
Na overleg is besloten om deze kleurslag wildkleur agaat te noemen.
Op 20 februari heeft Johan Albada besloten om per direct te stoppen als
bestuurslid van de Standaardcommissie. Johan, bedankt voor je inzet de
afgelopen jaren voor de commissie. Tevens is binnen de commissie besloten om de
leeggekomen plaats van Johan voorlopig niet op te vullen. Vervolgens zijn binnen
de commissie enkele taken opnieuw verdeeld.
De commissie zag er in 2018 als volgt uit:
Nico van Wijk voorzitter.
Koos van Loe secretaris.
Aart Deetman lid.
André Broers lid.
Op de Algemene Ledenvergadering van 2018 is er afscheid genomen van Jan
Renes (portefeuillehouder standaardaangelegenheden en kwaliteitszorg &
showondersteuning).
Tijdens de vergadering is Jan vanwege zijn grote bijdrage benoemd tot erelid van
KLN. Als standaardcommissie willen wij Jan bij deze nogmaals bedanken voor de
prettige samenwerking de afgelopen jaren.
Nieuw in het bestuur van KLN werd Bart van der Vlis tevens als
portefeuillehouder standaardaangelegenheden aangesteld. De samenwerking met
Bart is tot op heden positief en de verwachting is dat dit de komende jaren ook zal
zijn. Ook de samenwerking met het nieuwe landelijke bestuur van KLN is zeer
positief.
Doordat er op de Noordshow geen watervogels ter erkenning konden worden
aangeboden, hebben twee leden van de standaardcommissie op 1 april bij een
fokker in Woerden enkele Muskuseenden in de kleurslag parelgrijs eksterbont
beoordeeld. De dieren waren van voldoende kwaliteit en daarom is deze kleurslag
erkend en zal in de standaard worden opgenomen.
Het afgelopen jaar is er weer hard gewerkt aan de standaard voor de siervogels.
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,
lachduiven en Diamantduiven komen.
De verwachting is dat het geheel in het voorjaar 2019 gereed zal komen.
Koos van Loe, secretaris standaardcommissie sier- en watervogels
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De werkcommissie L.O.P. (Leergroep Opleidingen Pelsdierkeurmeesters) heeft tot
taak om voorlichtingsmateriaal, lesstof ter examinering en cursussen te
organiseren voor konijnen-, cavia- en kleine knaagdierenkeurmeesters. Het L.O.P.
doet algemene voorstellen, c.q. aanbevelingen tot verbetering van de scholing en
de vele facetten m.b.t. de opleiding. Een opleiding die aantrekkelijk blijft en
gerelateerd is aan de ontwikkelingen in het onderwijs. E.e.a. zoals is aangegeven in
de nota keurmeesteraangelegenheden. Een opleiding die inspeelt op
veranderingen binnen onze maatschappij.
Samenstelling: Bart van der Vlis, Tonnie Oomen, Adri Hertogh, Jan Schop,
Peter Oude Groothuis, Jenne Meyer, Henk de Klein, Manuela Eilander en Ineke
Bosch.
Het L.O.P. kwam in 2018 tweemaal bijeen. Deze bijeenkomsten vinden plaats na
de vergadering van de examencommissie pelsdieren waarvan enkele L.O.P.-leden
deel van uit maken. Een belangrijke taak, de jaarlijkse update van het leerboek
was in handen van Tonnie Oomen. Verbeteringen worden continue
geïnventariseerd en verzameld en tijdens de eerstvolgende update verwerkt in het
inmiddels digitale leerboek.
In 2018 vond overleg plaats tussen het L.O.P en L.O.H. In 2019 zal er wederom
een overleg plaatsvinden. Doelstelling van genoemd overleg is het bespreken van
eigentijdse aanpassingen betreffende de opleiding en zaken die nauw verbonden
zijn aan genoemde opleidingen.
Nieuwe aanwas keurmeesters vraagt om aandacht. Geschikt geachte mensen
worden benaderd door docenten of door coördinatoren. Onze opleiding is meer
dan de moeite waard. Echter niet iedereen kan of wil tijd vrij maken om
vervolgens op een prettige wijze de opleiding te gaan volgen. Met name tijd is in de
huidige maatschappij een schaars goed. Enkele jonge mensen melden zich de
afgelopen periode aan. Wij als L.O.P. doen in alle regio’s ons best d.m.v. lobby.
Echter wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u meedenkt. Mocht u iemand
in het vizier hebben dan horen wij dat graag van u. Men kan geheel vrijblijvend
een cursusavond bijwonen om vervolgens een indruk te krijgen van onze
opleiding. Docenten en coördinatoren staat klaar u met open armen te ontvangen
en geïnteresseerde van de benodigde informatie te voorzien. Konijnenkeurmeesters in opleiding kunnen voor een groter aantal rassen examen doen dan
enkele jaren geleden. Het fraaie leerboek draagt zorg voor een prima
ondersteuning voor het beheersen van de theoretische stof.
Samen sterk. Het L.O.P. voert open discussies over verschillende facetten m.b.t.
het keurmeesterschap en de opleiding. Contacten met hoofdbestuurslid
Bart van der Vlis keurmeestersaangelegenheden, K.K.V. en L.O.H. zijn goed en
belangrijk.
Samenwerken aan positieve veranderingen is het belangrijkste issue!
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In 2019 zullen wij als L.O.P.-leden gedreven verder werken aan een gezonde
opleiding in de ruimste zin van het woord. Dank aan iedereen die op welke wijze
dan ook onze kwalitatief hoogstaande opleidingen mogelijk maakt!
Adri Hertogh, coördinator L.O.P.

VERSLAG OPLEIDINGEN HOENDERKEURMEESTERS
In 2018 ben ik gestart als coördinator van de LOH. Voor mij persoonlijk was het
even zoeken naar de juiste invulling en wensen van de LOH commissieleden. De
samenwerking is overigens zeer plezierig en constructief.
Nu zullen we ons moeten richten op een continu proces van verbeteringen en
kritisch zijn naar interne processen. Natuurlijk is en blijft het vrijwilligerswerk
maar er zijn met name aan de sier- en watervogelzijde en oorspronkelijke duiven
nog een aantal zaken die verbetering vragen.
Tevens zal er ook binnen de LOH een versneld programma moeten komen om het
gehele opleidingsprogramma voor alle diersoorten binnen de LOH te digitaliseren.
Hier zal de komende jaren veel aandacht voor zijn. Naast een digitale standaard
zal er ook een goed digitaal opleidingsprogramma moeten komen zodat ook in
onze hobby het vele papierwerk achterwege kan blijven.
De opleiding zelf begint in zijn ´nieuwe` vorm goed gestalte te krijgen en dit jaar
zullen de eerste twee cursisten na een 4-jarig traject kleur examen gaan doen.
Tevens hebben drie kandidaten, namelijk Ronald Schoemaker, Erkan Erdem en
Arjan Buitenhuis, voor het eerst praktisch examen gedaan en zijn nu ook
C-keurmeester hoenders. Henze Munneke is vanaf 2018 C-keurmeester siervogels.
Van harte met dit behaalde resultaat.
De cursisten worden na elke opleidingsdag bevraagd over hun ervaringen en
kunnen ook anoniem hun mening delen. Hierdoor hopen we steeds veranderingen
te kunnen aanbrengen om de opleiding te kunnen verbeteren. Het
slagingspercentage van de cursisten is overigens goed. Dit kunt u ook terug vinden
in het uitbreide verslag van de examencommissie sectie veren. Het aantal
aanmeldingen van nieuwe keurmeesters loopt iets terug. Maar dit aantal
fluctueert vaker door de jaren heen. Natuurlijk wordt er positief kritisch getoetst
op gedrevenheid en het juiste profiel.
Via deze weg wil ik iedereen die helpt bij het tot stand komen van een goede
opleiding van harte bedanken voor hun enorme inzet. Dit geld natuurlijk ook voor
alle tentoonstelling organiserende organisaties die helpen met expertmomenten
en examens. Tevens voor al onze vrijwilligers.
Hanno Dijkhorst, coördinator opleidingen hoenders
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VERSLAG EXAMENCOMMISSIE PELSDIEREN
Samenstelling van de examencommissie
Th. van ‘t End (voorzitter), A.G. Oomen (secretaris), H.G.M. de Klein (penningmeester), J. van de Steeg, P.E.A. Huygens, P.J.T. Oude Groothuis, P.A. Bakker,
A.A. Verrijdt en B. van Dijk.
Volgens rooster aftredend de heren Th. van ’t End, P.J.T. Oude Groothuis en
A.A. Verrijdt. Allen zijn weer herkiesbaar en werden per acclamatie herkozen. De
tweede voorzitter bedankt de herkozen commissieleden en rekent op een prettige
samenwerking. Als nieuwe reserve examinator wordt de heer J. Jipping
aangesteld. Na de gebruikelijke procedure zijn zij door het HB benoemd.
Algemeen reserve examinator: de heer J. Jipping.
Algemeen
In het jaar 2018 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 zowel van de kandidaten als vanuit de ROC’s.
Ook is er dit jaar met afgevaardigden van de examencommissie en het
hoofdbestuur van de KLN twee keer overleg geweest in Putten, de problematiek
over het onderwerp heeft zich op een bepaald moment zelf opgelost.
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. Er wordt soms examen gedaan voor
een ras dat men tijdens het examen voor het eerst te keuren krijgt, dus meer
zelfstudie en fokkers bezoeken
Voor de kleine knagers en cavia’s geldt hetzelfde, waarbij opgemerkt wordt 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 voor slechts
een enkeling is weggelegd.

Ook dit jaar is het gemaakte examen direct nagezien, wat veel voordelen heeft voor
de onderlinge communicatie tussen de examinatoren.
Het praktisch examen is op 3, 4 en 5 januari 2019 gehouden tijdens de Noordshow
te Assen. Daar er geen Championshow meer is, zijn alle praktische examens zowel
van de konijnen als de cavia’s gehouden op de Noordshow. 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 7 april 2018 in "De Open Hof" te
Amersfoort. Het praktisch examen is gehouden op 4 januari 2019 tijdens de
Noordshow te Assen.
Kleine knaagdieren
Voor het schriftelijke examen op 7 april 2018 in “De Open Hof “ te Amersfoort,
had zich geen kandidaat aangemeld. Dit is jammer want ook hier is nieuwe
aanwas nodig.
Examens uitslagen
Diergroep konijnen
Schriftelijk examen:
Voor het schriftelijke examen hebben 4 B en 18 C-keurmeesters zich opgegeven
voor uitbreiding van hun bevoegdheid. En 1 aspirant keurmeester mocht voor 1 ras
theorie doen. Dit jaar hebben zich geen nieuwelingen aangemeld.

Konijnen

De uitslag voor uitbreiding van de rassen is als volgt:
1 B-keurmeester heeft zich wegens ziekte afgemeld. Hij zou voor 4 rassen examen
doen, jammer maar dit is overmacht en kan gebeuren. Maar hij heeft op
4 september alsnog examen gedaan.
4 B-keurmeesters deden schriftelijk examen voor 20 rassen en slaagden voor 18
rassen. Twee rassen zijn niet gemaakt.
17 C-keurmeesters deden schriftelijk examen voor 73 rassen en slaagden voor 64
rassen, voor 6 rassen gezakt en 3 rassen niet gemaakt.
1 Aspirant-keurmeester mocht voor 1 ras theorie doen en slaagde ook voor dit ras.
1 C-keurmeester was op beide datums van het theorie examen ziek en heeft geen
examen kunnen doen.

Het schriftelijke examen is gehouden op 7 april 2018 in "De Open Hof" te
Amersfoort. En het tweede theorie examen is gehouden op 4 september 2018 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.

Praktisch examen:
Voor het praktisch examen zijn er dit jaar 134 examens inclusief cavia’s voorbereid
die alle hebben plaats gevonden op de Noordshow in Assen. De resultaten zijn als
volgt.
4 B-keurmeesters gingen op voor 22 rassen en slaagden voor 22 rassen (100%).
18 C-keurmeesters gingen op voor 90 rassen en slaagden voor 62 rassen (69%).
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Dit jaar geen aspirant keurmeesters onder de kandidaten, maar zoals het er naar
uitziet zijn er voor het komende jaar weer enkele kandidaten.
1 C-keurmeester heeft zich wegens ziekte afgemeld voor het praktisch examen.
Tevens was het ras de Kunder Hangoor niet ingeschreven, door overleg met de
fokker de heer W. Ladestein heeft deze 4 dieren beschikbaar gesteld zodat de
kandidaten wel voor dit ras examen konden doen.
Ook dit jaar geen Championshow zodat alle examens op de Noordshow te Assen
hebben plaats gevonden, dit was best heftig maar het is gelukt.
Op de Noordshow te Assen zijn de kandidaten voor 75% geslaagd.
Deze percentages zijn iets beter dan het jaar hiervoor.

regelement toegepast en is deze kandidaat, daar het haar laatste variëteit was,
bevorderd tot A-keurmeester.
Ook dit jaar weer enkele kandidaten die geen praktisch examen hebben gedaan.
Dit om uiteenlopende reden; dit is bijzonder jammer. Want in 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 2018 ongeveer het
zelfde aantal personen heeft aangemeld als voor het examenjaar 2017.

Bevorderd en aangesteld
Aangesteld tot B-keurmeester konijnen: de heer T. Spijkerman en de heer
J.C. de Zeeuw.
Aangesteld tot A-keurmeester konijnen: de heer B. van der Vlis en de heer
J.C.H. Westerlaken.

Bij de diergroep konijnen heeft keurmeester de heer J. Jipping gefungeerd als
examinator. Namens de examencommissie willen wij hem hartelijk dank zeggen
voor zijn medewerking. En dat hij ook tot volle tevredenheid heeft gefungeerd.

Diergroep cavia’s

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 7 april te Amersfoort was de heer H. Houpst
aangesteld als gecommitteerde. Ook voor het tweede theorie examen op
4 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 H. Houpst
Op de vrijdag was aanwezig de heer H. Houpst en ook voor het cavia examens. Op
de zaterdag was dat de heer K.J. Mollema. Het waren lange en intensieve dagen
donderdag tot 20.30 uur, vrijdag van 08.30 tot 18.30 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.

Schriftelijk examen:
Voor het schriftelijk examen heeft zich 1 C-keurmeester opgegeven voor
uitbreiding. Deze C-keurmeester deed schriftelijk examen voor 1 variëteit en
slaagde daar ook voor. Verder waren er geen kandidaten voor het theorie examen.
Praktisch examen:
Een C-keurmeester mocht voor 4 variëteiten examen doen, maar is in oktober
gestopt als cavia keurmeester; dit is jammer.
1 B-keurmeester gingen op voor 1 variëteit en slaagde voor 1 variëteit (100%).
1 Aspirant keurmeester slaagde voor het mondeling gedeelte en mocht dus ook
praktijk examen doen voor gladhaar en agouti doch zakte voor de praktijk.
Bevorderd en aangesteld:
Aangesteld tot A-keurmeester cavia’s: mevrouw M.A.E. Eilander.

Hulpexaminator

Gecommitteerden

Tot slot

Diergroep kleine knaagdieren
Voor deze diergroep heeft zich het afgelopen jaar geen kandidaat aangemeld om
theoretisch examen te doen. En er was ook geen kandidaat voor een praktisch
examen.
Bij deze groep dus dit jaar geen bevorderingen of aanstellingen. We hopen dat er
voor het komende jaar weer enkele kandidaten zullen zijn.

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.

Algemeen
Van de Cavia’s was 1 variëteit waarvoor examen moest worden gedaan niet
ingeschreven. Voor deze variëteit moest een B-keurmeester examen doen, doordat
deze variëteit er niet was en ook na informatie niet beschikbaar was, is het
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VERSLAG EXAMENCOMMISSIE PLUIMVEE
Omdat we in de vorige twee seizoenen achterstand hadden opgelopen doordat er
Vogelgriep heerste hadden we besloten het in 2018 – 2019 anders aan te pakken.
De kandidaten konden hun mondeling en theorie examen doen op 11 mei, maar
voor de praktische examens waren ca. 10 momenten aangewezen. Veel van deze
mogelijkheden waren vroeg in het seizoen. Gelukkig is er in het seizoen geen
tentoonstellingsverbod geweest en konden alle shows doorgang vinden. Per
examen volgen hieronder de bevindingen en resultaten.
Mondeling en theoretisch examen d.d. 11 mei 2018 te Barneveld
Examinatoren: Johan Albada, Elze Zwama, Evert Visser, Ronnie Siemes, Bert
Frenken, Aad Rijs, Tallinus Boschma, Ide Meijering, Jan Steenbakkers, Hendrik
Timmer, Nico van Wijk en Aart Deetman
Kandidaten: Albert Meester; Wessel Kok, Bertus Zomer, Anthony van Dierendonck,
Roberto Gatti, Abe Heerdink, Aalt van de Streek, Gert Riezebos. Hilco Ketelaar, Leo
van Wetering, Mathijs Ykema, Herman van Olst, Bertus den Blanken, Jonny Wever,
Theo Wouterse, Elze Zwama, Hub Maar (watervogels), Koos van Loe, Henze
Munneke, Dirk Stadman, Rick Roelfsema, Henk Fennema, Iwan Meester, Ronald
Schoemaker, Conno Vlaardingerbroek, Hub Maar (kippen), Gerrit Leusink, Wim
Meijer, Harrie Beerling, Hanno Dijkhorst, Erkan Erdem
Aantal
Aantal
Geslaagd
Gezakt
Percentage
Aantal
voor aantal voor
kandidaten
rassen
geslaagd
nieuwe
waarvoor
aantal
kandidaten
rassen
examen
rassen
31
299
262
37
87,6 %
3
Bijzonderheden:
Conno Vlaardingerbroek bevorderd tot A-keurmeester hoenders.
Roberto Gatti bevorderd tot A-keurmeester dwerghoenders.
Praktisch examen siervogels bij de DFKP club dd. 25 augustus 2018 op
locatie te Schaarsbergen d.d. 4 oktober
Examinatoren: Nico van Wijk en Aart Deetman
Kandidaten: Henze Munneke en Dirk Stadman
Aantal
Aantal
Geslaagd
Gezakt
Percentage
Aantal
voor aantal voor
kandidaten
soorten
geslaagd
nieuwe
waarvoor
aantal
kandidaten
rassen
examen
rassen
2
4
4
0
100%
2
Bijzonderheden: Henze Munneke uit Scheemda aangesteld tot C-keurmeester
kwartels en frankolijnen.
Dirk Stadman uit Nieuw Amsterdam aangesteld tot C-keurmeester kwartels en
patrijzen.
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Praktisch examen voor hoenders en dwerghoenders voor kandidaten
die nog rassen hebben “open staan” door de vogelgriep uit 2016 en
2017. Gehouden tijdens te jongdierendag bij Gallinova te Barneveld dd.
1 september 2018
Examinatoren: Johan Albada, Elze Zwama, Hendrik Timmer, Bert Frenken, Jan
Steenbakkers, Tallinus Boschma, Ronnie Siemes, Leo van Wetering, Hilco Ketelaar
Kandidaten: Iwan Meester, Abe Heerdink, Mon Ruyters, Leo van Wetering, Mathijs
Ykema, Bertus van Es, Hilco Ketellaar, Marcel Eissens, Theo Kiewiet, Albert
Meester, Wim Meijer, Bertus den Blanken, Aalt van de Streek, René van de Kerkhof,
Harm Timmer, Harrie Beerling en Adrie Brouwers.
Aantal
Aantal
Geslaagd
Gezakt
Percentage
Aantal
voor aantal voor
kandidaten
rassen
geslaagd
nieuwe
waarvoor
aantal
kandidaten
rassen
examen
rassen
17
159
145
14
91%
geen
Praktisch examen voor hoenders en dwerghoenders d.d. 28 september
te Zuidbroek
Examinatoren: Evert Visser en Hendrik Timmer
Kandidaten: Albert Meester, Rick Roelfsema en Henk Fennema
Aantal
Aantal
Geslaagd
Gezakt
Percentage
Aantal
voor aantal voor
kandidaten
rassen
geslaagd
nieuwe
waarvoor
aantal
kandidaten
rassen
examen
rassen
3
32
30
2
93%
geen
Bijzonderheden: Rick Roelfsema bevorderd tot B-keurmeester hoenders en
dwerghoenders.
Praktisch examen voor hoenders en dwerghoenders d.d. 29 september
bij de speciaalclubshow van de N.S.O.D.C.
Examinatoren: Aad Rijs en Tallinus Boschma
Kandidaten: Berend Klein
Aantal
Aantal
Geslaagd
Gezakt
Percentage
Aantal
voor aantal voor
kandidaten
rassen
geslaagd
nieuwe
waarvoor
aantal
kandidaten
rassen
examen
rassen
1
2
2
0
100 %
Geen
Praktisch examen voor hoenders en dwerghoenders d.d. 11 oktober op
de Vechtdalshow te Hardenberg.
Examinatoren: Elze Zwama en Hendrik Timmer
Kandidaten: Harrie Beerling en Harm Timmer
Aantal
Aantal
Geslaagd
Gezakt
Percentage
Aantal
voor aantal voor
kandidaten
rassen
geslaagd
nieuwe
waarvoor
aantal
kandidaten
rassen
examen
rassen
2
9
5
4
55%
Geen
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Praktisch examen voor hoenders en dwerghoenders d.d. 26 oktober op
de Pallandtshow te Varseveld.
Examinatoren: Elze Zwama, Bert Frenken, Ronnie Siemes, Klaas v.d. Hoek, Roberto
Gatti, Aad Rijs, Nico van Wijk en Aart Deetman
Kandidaten: Roberto Gatti, Gerrit Leusink, Elze Zwama, Leo van Wetering, Gert
Riezebos
Aantal
Aantal
Geslaagd
Gezakt
Percentage
Aantal
voor aantal voor
kandidaten
rassen
geslaagd
nieuwe
waarvoor
aantal
kandidaten
rassen
examen
rassen
5
25
18
7
72 %
Geen
Praktisch examen voor hoenders en dwerghoenders d.d. 11 oktober op
Gallinova te Barneveld
Examinatoren: Bert Frenken, Ronnie Siemes, Evert Visser en Tallinus Boschma
Kandidaten: Bertus Zomer en Wim Meijer
Aantal
Aantal
Geslaagd
Gezakt
Percentage
Aantal
voor aantal voor
kandidaten
rassen
geslaagd
nieuwe
waarvoor
aantal
kandidaten
rassen
examen
rassen
2
17
15
2
88%
Geen
Praktisch examen voor hoenders en dwerghoenders d.d. 22 november
op de Waterpoortshow te Sneek
Examinatoren: Ide Meijering, Hendrik Timmer, Bert Frenken, Tallinus Boschma
Kandidaten: Anthony van Dierendonck, Abe Heerdink, Henk Fennema
Aantal
Aantal
Geslaagd
Gezakt
Percentage
Aantal
voor aantal voor
kandidaten
rassen
geslaagd
nieuwe
waarvoor
aantal
kandidaten
rassen
examen
rassen
3
20
19
1
95 %
Geen
Praktisch examen voor hoenders en dwerghoenders d.d. 8 december op
de Oneto te Enschede
Examinatoren: Johan Albada, Elze Zwama, Aad Rijs, Hendrik Timmer, Evert Visser,
Ronnie Siemes, Nico van Wijk en Aart Deetman
Kandidaten: Hanno Dijkhorst, Erkan Erdem, Gerrit Leusink, Dirk Stadman, Bertus
den Blanken, Mathijs Ykema, Hilco Ketelaar, Gert Riezebos, Aalt van de Streek,
Roberto Gatti, Anthony van Dierendonck, Bertus Zomer, Hans Scholte en Wessel
Kok
Aantal
Aantal
Geslaagd
Gezakt
Percentage
Aantal
voor aantal voor
kandidaten
rassen
geslaagd
nieuwe
waarvoor
aantal
kandidaten
rassen
examen
rassen
14
102
88
14
86 %
2
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Bijzonderheden:
Erkan Erdem uit Turkije aangesteld als C-keurmeester hoenders en dwerghoenders.
Dirk Stadman uit Nieuw Amsterdam aangesteld als C-keurmeester oorspronkelijke
duiven.
Aalt van de Streek uit Wezep bevorderd tot B-keurmeester hoenders.
Praktisch examen voor watervogels d.d. 11 oktober op de
Gelderlandshow te Wijchen
Examinatoren: Nico van Wijk en Piet Botden
Kandidaten: Koos van Loe
Aantal
Aantal
Geslaagd
Gezakt
Percentage
voor aantal voor
kandidaten
rassen
geslaagd
waarvoor
aantal
rassen
examen
rassen
1
2
2
0
100%

Aantal
nieuwe
kandidaten
Geen

Praktisch examen voor hoenders en dwerghoenders en watervogels
d.d. 4 januari op de Noordshow te Assen
Examinatoren: Johan Albada, Aad Rijs, Hendrik Timmer, Nico van Wijk, Bert
Frenken, Evert Visser, Ide Meijering, Tallinus Boschma, Ronnie Siemes en Aart
Deetman
Kandidaten: Bertus Zomer, Anthony van Dierendonck, Roberto Gatti, Aalt van de
Streek, Hilco Ketelaar, Leo van Wetering, Bertus den Blanken, Jonny Wever, Theo
Wouterse, Elze Zwama, Hub Maar (watervogels), Koos van Loe, Raymond Ruyters,
Iwan Meester, Hub Maar (hoenders), Wim Meijer, Hanno Dijkhorst, Marcel Eissens
en Theo Kiewiet
Aantal
Aantal
Geslaagd
Gezakt
Percentage
Aantal
voor aantal voor
kandidaten
rassen
geslaagd
nieuwe
waarvoor
aantal
kandidaten
rassen
examen
rassen
19
92
80
12
87 %
Geen
Bijzonderheden: Robert Gatti bevorderd tot A-keurmeester hoenders, Bertus den
Blanken bevorderd tot A-keurmeester dwerghoenders.

Totaal werd er in 2018 – 2019 van 100 kandidaten een examen afgenomen.
In totaal werden er in het seizen voor 771 rassen een examen afgenomen.
In totaal zakte men voor 93 rassen.
Dit betekent over het geheel een slagingspercentage van 88%.
Tijdens een aantal examens konden we gebruik maken van gecommitteerden.
Voor de examinatoren is het fijn dat er toezicht is. Naast controle op de
afgenomen examens houden ze ons als examinator ook scherp. Gelukkig hebben
zich het afgelopen seizoen geen bijzonderheden voor gedaan wat aanleiding zou
zijn voor een klacht. Ik wil alle gecommitteerden dank zeggen voor hun inzet.
In 2019 hebben we afscheid genomen van portefeuillehouder Arie Tieleman. We
willen hem dank zeggen voor de jaren dat hij als “kartrekker” vanuit de bond deze
functie heeft vervuld. Per juni is Arie opgevolgd door Bart van der Vlis. Ondanks
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drukke werkzaamheden van Bart is er regelmatig overleg over diverse examenzaken en kunnen we daarna altijd verder. Geen besluiteloosheid, maar
daadkracht. Dat is prettig samenwerken.

VERSLAG COMMISSIE DIERENWELZIJN &
WETGEVING

Dan werden we dit seizoen geconfronteerd met het feit dat Jan Steenbakkers
moest besluiten te stoppen als examinator. Zijn gezondheid speelt hem af en toe
parten. Heel vervelend voor Jan natuurlijk en uiteraard hebben we begrip voor
zijn besluit. Jammer is het natuurlijk wel, want wat bracht Jan een deskundigheid
met zich mee. Het examen afnemen ging hem heel goed af en menig kandidaat zal
terugkijken op een prettig examen als dit door Jan (en een tweede examinator)
werd afgenomen.
Frans van Oers had al een seizoen eerder aangegeven te zullen stoppen als
examinator. Gedurende het hele jaar 2019 was Frans al niet meer van de partij.
Ook in Frans hadden we een meer dan kundige examinator.
Daarnaast hadden we ook nog te maken met het langdurig “uit de running” zijn
van Wim Voskamp. Bij de mondelinge examens hebben we hem node gemist. We
gaan er van uit dat dit in 2019 een positieve ommekeer krijgt en Wim weer van de
partij kan zijn.
Gezien het stoppen van Van Oers en Steenbakkers zal de commissie zich gaan
beraden over hoe nu verder.

Door opinies in de media en wetgeving door de overheid inzake het welzijn van
onze dieren, achtte het KLN bestuur het noodzakelijk een adviescommissie
Dierenwelzijn & Wetgeving in te stellen. Problemen en vraagstukken in deze
worden door de commissie beoordeeld en daarover advies uitgebracht naar het
bestuur.
Kwesties als welzijn, houderij en gezondheid van dieren komen aan de orde, maar
ook wetgeving, fokproblemen en vakbekwaamheidseisen worden door de
commissie behandeld. Het KLN bestuur wil op die wijze meer inhoudelijk kennis
vergaren om zo een betere gesprekspartner te zijn voor onze overheden en datgene
wat werkelijk goed is voor onze dieren en onze hobby beter te kunnen verdedigen.
Veranderende nieuwe wetgeving zoals de nieuwe Wet Dieren en het Besluit
houders van Dieren vragen veel diplomatie.
De commissie bestaat momenteel uit personen afkomstig uit verschillende
geledingen van onze organisatie zoals dierenartsen, een keurmeester, een
provinciaal bestuurder en een tentoonstellingsbestuurder.

Door bovenstaande moesten we af en toe wel improviseren, maar dat is prima
opgelost. Met de bereidheid van een aantal kandidaten die vrijwel allround zijn
(en na overleg met de portefeuillehouder) hebben we de gaten opgevuld die
ontstonden. Ik wil daarvoor Roberto Gatti, Klaas van de Hoek, Leo van Wetering,
Hilco Ketelaar en Piet Botden hartelijk dank zeggen. Zonder jullie medewerking
was het allemaal niet zo vlot verlopen.
Als laatste wil ik mijn mede commissieleden dank zeggen voor de bereidheid de
schouders er onder te zetten. In 2019 zijn we door de inzet van jullie allemaal weer
helemaal bij met de examens.
Hendrik Timmer, secretaris standaardcommissie pluimvee

Tentoonstellingen en HPAI
Na twee jaar van tentoonstellingsverboden voor hoenders, sier en watervogels,
was er eindelijk weer een compleet tentoonstellingsseizoen zonder verboden
vanwege HPAI uitbraken.
In de periode, voorafgaande aan het tentoonstellingsseizoen 2018/2019 is er alles
aan gedaan om zoveel mogelijk met het ministerie van LNV (tot 2017 nog EZ) te
overleggen over tentoonstellingsmogelijkheden tijdens eventuele HPAI uitbraken.
Zo is uiteindelijk de al in 2017 door de commissie Dierenwelzijn & Wetgeving
(D&W) opgestelde brief bij het Ministerie behandeld, waarin KLN met klem een
reeks mogelijkheden en voorwaarden opgesomd, waaronder tentoonstellingen
tijdens HPAI uitbraken wél door zouden kunnen gaan, zoals aangescherpte
hygiënemaatregelen en de traceerbaarheid van praktisch alle tentoonstellingsdieren. Uitgebreid werd uitgelegd wat de betekenis is van tentoonstellingen voor
het behoud van diverse diersoorten en daarmee het behoud van immaterieel en
cultureel erfgoed.
Omdat regelmatig de contactpersonen bij het ministerie wijzigen, was het nodig
om nogmaals uit te leggen hoe onze organisatie is samengesteld en wat
tentoonstellingen voor onze organisatie betekenen. Er zijn door KLN voorstellen
gedaan om vooreerst bij wijze van proef tentoonstellingen door te laten gaan. In
die richting zijn er wel stappen gezet, maar concrete mogelijkheden zijn nog niet
toegezegd door het ministerie. Aandringen op vervolgoverleg hebben een nu hoge
prioriteit om uiteindelijk tot versoepeling in het Draaiboek AI te komen.
Bewijs van vakbekwaamheid
Regelmatig kwam aan de orde dat fokkers en tentoonstellingsorganisaties in het
bezit moeten zijn van een certificaat van een door de overheid gecertificeerde
vakbekwaamheidsopleiding in het houden en verzorgen van de onderhavige
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diersoorten. Het ging er steeds om of een Bewijs van Vakbekwaamheid vereist is
voor onze fokkers en tentoonstellingen. Deze verplichting geldt namelijk wanneer
er sprake is van bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren. Voor fokkers geldt
steeds de vraag of zij bedrijfsmatig bezig zijn. Ook voor tentoonstellingen geldt dat
als er bedrijfsmatige activiteiten op de tentoonstelling plaatsvinden, de organisatie
er voor moet zorgen dat er altijd iemand met een Bewijs van Vakbekwaamheid
aanwezig is.
Fokkers en tentoonstellingsorganisaties die wel bedrijfsmatig handelen of waar
bedrijfsmatige handelingen plaatsvinden, moeten vanaf 1 juli 2016 over tenminste
één vakbekwaam persoon beschikken. Als het bedrijf of
tentoonstellingsorganisatie al voor juli 2014 bestond, dan geldt deze verplichting
vanaf 1 juli 2020.
Er is in dit verband ook nagedacht hoe eventueel een geldige cursus in eigen
beheer gegeven kan worden. Dierenartsen worden overigens ook als vakbekwaam
beschouwd, behalve voor vissen en reptielen.
Bloed en mestonderzoek bij pluimvee
Om inzicht te krijgen in het voorkomen van HPAI en andere ziektes bij ons
pluimvee, die een bedreiging kunnen vormen voor de commerciële
pluimveehouderij, heeft KLN in samenwerking met de Gezondheidsdienst voor
Dieren (GD) een bloed- en mestonderzoek gedaan bij een representatief aantal
leden. In een enkel geval zijn antistoffen tegen HPAI aangetroffen. Het
mestonderzoek toonde onverwacht veel besmettingen van endoparasieten
(wormen) aan. De individuele leden konden de uitslagen opvragen bij de
portefeuillehouder dieraangelegenheden.

Afhankelijk van de registratie van de entstof is dat inderdaad mogelijk, maar de
wet schrijft voor dat tentoonstellings-hoenderachtigen tenminste middels
sprayenting door een dierenarts moeten worden gevaccineerd.
Foktechnisch toezichthouder
Er komen nog wel eens voorbeelden aan de orde, die steeds weer leiden tot het
aanstellen van een foktechnisch toezichthouder. Die kan naast foktechnische
adviezen ook de huisvesting en verzorging beoordelen en daarin raad geven. Jaren
geleden had bij de NKB de tatoeëercommissie dit als neventaak. Ideeën hierover
van verenigingsbesturen worden zeker op prijs gesteld.
Leidraden voor het houden, fokken en vervoeren van KLN
diersoorten
De publieke opinie op de wijze waarop men dieren op verantwoorde wijze moet
houden, verandert sneller dan de schrijfsnelheid waarmee we dat kunnen
vastleggen. Daarom gaan de vier leidraden voor het houden, fokken en vervoeren
van onze diersoorten, die in de jaarvergaderingen van 2015 en 2016 zijn
aangenomen en ingegaan zijn op 1 juli 2016, deel uitmaken van het welzijnsplan
2019/2020. Daarmee is ook rekening gehouden met de overgangstermijn, die
destijds is gesteld.
Deze richtlijnen sluiten naadloos aan bij de tentoonstellingsreglementen ROT en
RVT en zullen, als er ervaring mee is opgedaan, elke drie jaar geëvalueerd worden.
In het kader van dierenwelzijn zal ook gekeken worden naar de erkenning van
fokproducten.
Namens de Commissie Dierenwelzijn & Wetgeving, Geri Glastra en Harry Arts,
dierhouderij-aangelegenheden

NCD
Naar aanleiding van de diverse NCD uitbraken in België vanaf het einde van het
voorjaar 2018, heeft het KLN bestuur alle verenigingen dringend geadviseerd om
naast de gebruikelijke sprayenting, twee drinkwaterentingen i.p.v. één toe te
passen en de eerste zo snel mogelijk. De besmetting heeft zich gelukkig niet naar
Nederland verspreid.
RHD2
Er is nagedacht over of er nog steeds een noodzaak is voor het vaccineren van
konijnen tegen RHD2. De enorme uitbraken zoals enkele jaren geleden
voorkwamen, blijven nu gelukkig uit. Er blijken echter toch nog zoveel
besmettingen voor te komen, dat het vaccineren van tentoon te stellen konijnen
ook voor het tentoonstellingsseizoen 2019/2020 een voorwaarde blijft.
NCD entingen
In navolging van onze zusterorganisatie de BDRG, hebben wij bekeken of twee
geschikte drinkwaterentingen een goede bescherming tegen NCD kunnen geven.
Verenigingen kunnen dan hiermee ook liefhebbers aantrekken, waarmee de
landelijke bescherming wordt vergroot en tevens veel liefhebbers aan de
verenigingen verbonden worden.
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VERSLAG RINGENBUREAU

Totalen per jaar over de afgelopen 8 jaar

In 2018 was er een lichte stijging van het verkochte aantal ringen ten opzichte van
2017. Deze stijging wordt echter met name gerealiseerd doordat er een grote
fazantenfokker als klant bijgekomen is. Als we de ringenverkoop van de afgelopen
drie jaren op een rij zetten en we geven de “niet leden” en de “liefhebbers”
afzonderlijk weer ten opzichte van de KLN leden, dan komen we op onderstaande
grafiek.

2018
195.089

2017
189.319

2016
202.853

2015
2014
200.490 217.354

2013
216.877
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234.959

2011
226.165

50000
45000
40000
35000

250000

30000
200000

25000
20000

150000

15000
100000

10000
5000

50000

Leden
Niet leden / Liefhebbers

0
2016

2017

0
3,5 4 4,5 5,5 6

2018

Niet leden / Liefhebbers

7

2018

8

9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 24 27 32
2017

2016
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Leden

De ringenverkoop aan leden is in 2018 met ruim 13% gedaald ten opzichte van
2017.
Kijkend naar de tussenstand van vandaag (7-04-2019), dan hebben praktisch
hetzelfde aantal ringen verkocht als in 2017 en 2018 rondom dezelfde tijd.
Ik wil het bestuur en de leden bedanken voor de samenwerking in de afgelopen
periode.
Wilma Smelt, ringenbureau KLN
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11747
7905
5385
4804
4254
4203
4151
3934
3480
3351
3062
2709
2520
2402
2398
2222
2162
1979
1949
1829
1824
1807
1764
1727

Bosfazant
Wyandotte kriel
Hollandse kriel
Europese patrijs *
Serama
Cochinkriel
Brahma
Barnevelder
Barnevelderkriel
Wyandotte
Sebrightkriel
Antwerpse Baardkriel
Onbekend ras/soort
Zijdehoen
Ned. Sabelpootkriel
Zijdehoenkriel
Javakriel
Chabo
Welsumerkriel
Leghorn (Ned.+Am)
Kwakereend
Fries hoen
Australorp
Onbekend ras
Orpington

2017

1653

2629

2051

2026

2182

834

1754

2256

2730

2796

2256

3227

1889

3272

3599

4414

4941

3810

4660

4265

6660

196

8970

12582

14855

2016

1936

2401

2297

2909

2157

1012

1668

2343

2644

2812

2742

3124

901

3719

3415

3789

5297

4208

4322

4506

7534

531

9453

13779

17466

Cochin

Hollands hoen

Langshankriel

Cemani

Bielefelderkriel

Ned. Baardkuifkriel

Goudfazant

Roodschoudertaling

Chinese dwergkwartel

Indische Loopeend

Drents hoen

Plymouth Rockkriel

Sussex

Rhode Island Redkriel

New Hampshire kriel
Hollands hoen
(gepeld)
Leghornkr.
(Ned.+Am.)
Hollands Kuifhoen

Twents hoen

Sussexkriel

Groninger Meeuwkriel

Waterm. Baardkriel

Carolina eend

Vorwerkhoen

Drentse kriel

Ras

1467
1253
1280

8970
891
1186

1525
1509
1432
1407
1343
1294
1291
1200
1110
1091
1089
1039
1038
1010
954

Mod. Eng. Vechtkriel
Australorpkriel
Ko Shamo
Lachduif
Oud Engelse
Vechtkriel
Brahmakriel
Mandarijneend
Welsumer
Japanse kwartel
Lakenvelder
Marans
Friese kriel
Holl. Kuifhoenkriel
Nederlandse
Uilebaard
Noord-Hollands hoen

1201

607

1383

1393

1009

981

2156

1619

2907

1570

1105

1600

1660

1793

1686

2077

1778

Ned. Uilebaardkriel

Indische Vechtkriel

Vorwerkkriel

Twentse kriel

Sulmtalerkriel

Faverolles

Chaams hoen
Oud Engels
Vechthoen
Faverolleskriel

Zilverfazant

Ukkelse Baardkriel

Hollandse hoenkriel

Shamo

Herve hoen

Amrockkriel

Bassette

Groninger Meeuw
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1139

770

1107

1621

1608

2114

1335

1584

1584

1576

1559

Orpingtonkriel

1750

1669

New Hampshire
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2018
37261

Ras

Aantal ringen per ras in 2016, 2017 en 2018

392

405

408

408

422

439

440

457

462

467

487

508

521

525

541

545

551

559

581

595

599

601

642

647

654

681

728

763

778

785

785

797

813

824

827

896

897

906

928

930

937
931

2018

491

352

292

410

665

536

389

320

503

186

487

808

349

370

479

916

661

642

1531

505

744

570

928

692

892

509

749

709

665

592

627

489

115

710

834

916

981

1141

1058

1659

1142
1110

2017

491

400

361

578

665

397

537

240

410

180

541

801

764

682

514

773

808

571

1531

560

670

488

928

817

1271

533

581

1079

777

609

690

788

1012

705

1112

877

866

1126

1117

1463

1134
1125

2016
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Appenzeller Spitskuif

Ancona

Smaragdeend

Schijndelaar

Jersey Giant

Chili Smient

Harlekijn kwartel

Yokohama

Bronsvleugelduif

Assendelfter

Doornikse kriel

Rijnlanderkriel

Europese kwartel

Minorcakriel

Chukar patrijs

Luiks Vechthoen

Rijnlander
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Halsband frankolijn

Indisch Vechthoen

Toulouse gans

Mod. Eng. Vechthoen

Brabanter

Cal. Kuifkwartel

Grubbe Baardkriel

Brabanterkriel

Koningsfazant

Noord-Hollandse kriel

Bresse hoen

Lady Amherstfazant

Braekel

Kraaikop

Lakenvelderkriel

Roodhalsgans

Muskuseend

NH Krombekeend

Zwarte zwaan

Bielefelder

Diamantduif
Rhode Island Red

Shamo kriel

Amrock
Ned. Baardkuifhoen

Ras

182

190

191

193

197

198

198

200

211

215

216

219

230

231

233

235

236

240

243

247

248

252

260

260

264

268

272

280

285

285

290

291

319

325

331

340

340

361

367

375

390
384

2018

182

229

267

182

220

475

178

182

136

239

70

323

85

232

239

537

244

60

255

277

209

392

186

652

246

250

295

202

220

243

588

415

573

522

224

476

399

258

650

400

522
289

2017

332

174

163

336

215

551

207

247

166

314

173

376

132

323

125

195

217

10

260

361

100

339

245

486

290

400

497

268

310

218

473

453

510

509

163

469

497

481

693

329

526
289

2016

2960
641

11676

A21
A22

215

225

989

2018

237

556

209
926

896

806

148

976

135
887

439
234
400
73
2622

B34
B38
B42
B43
B44

H41

H40

H39
110

128

865

2017

835

B33

Ver.

427
1740

2195

770

115
341

65

50

1543

1130

1309
2157

1128
294

2017

B31
B32

B29

B23

B17
B19

B12

B11

B09

B07

B04
B05

B01
B03

Ver.

45

0

788

2018

1781

327
59

472
224

527

479
2238

1354

653

100
0

25

0

1250

980

1087
2676

775
370

2018

L05

L04

L03

Ver.

B58

B56

B54

B52
B53

B47
B48

Ver.

388
995
668
490
143
35
56
40
184
189
120
1258
591
358
306
317
1380
537

H11
H17
H18
H20
H21
H23
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32
H33
H35
H36
H38

0

646

1189

40
203

127

32
600

170

98

0

0
40

475
0

433

489

565
863

H63
H64

H62

H59

H57

H55
H56

H53
H54

H51

H49

H43
H45

H42

16151

1105
0

280

1112

461

1172
53

111
25

23

169

31
206

405

14407

923
1536

257

879

480

1065
82

150
14

47

282

12
185

263

L25

L24

L23

L21
L22

L17
L18

L15

L13

L09
L11

L08
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200

338

A20

H04

491

A19

659

238
1004

A17
A18

H03

930

A14

554

704

A12

2017

241

A11

H01

10642

1149

A08

Ver.

2741
620

130
896

A03
A04

317
1188

269
1685

A01
A02

2018

2017

Ver.

11107

343

1503

180

110
35

1773
281

635

2591

511
1941

235

397

497

75

2017

21661

703

286

1471

127
394

727
86

2017

9651

475

812

152

86
25

1834
113

572

2108

425
1827

435

387

378

22

2018

17944

812

412

0

0
642

644
57

2018

N34
N35

N32

N28
N31

N27

N26

N25

N23
N24

N18
N19

N17

N15

N09
N11

N08

N05

N02

N01

Ver.

D28
D29

D25

D22
D24

D21

D20

D17
D19

D13

D12

D08

D07

D04
D06

D01
D02

Ver.

9445

465
60

1864

593
903

274

294

246

213
948

343
845

724

0

331
507

398

120

77

240

2017

11238

2097
387

244

612
780

1416

147

145
240

848

776

554

256

1696
799

61
180

2017

6664

411
50

1205

502
195

114

308

185

230
665

349
693

489

117

293
281

339

120

0

118

2018

10188

1631
355

212

572
863

702

178

120
266

1105

735

396

273

1506
1031

59
184

2018

O32
O33

O31

O29
O30

O28

O24
O25

O22

O20

O19

O17
O18

O15
O16

O14

O13

O08
O09

O06

O05

O02

O01

Ver.

0
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979
465

1617

895
504

172

1337
320

428

1578

815

789
683

65
1680

1801

1583

77
584

1426

661

60

1274
1297

0
211

517

286
771

267

0

918
0

183

160

1887

1154

544
0

670
1141

2018

1396
360

1358

744
492

136

1499
305

348

1591

1285

718
565

24
1473

1537

1371

217
558

1158

704

622

180

2018

12001
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604

686

386

2017

13210

140
F26

1486
1428

421
256

578

212
806

413

465

1011
36

286

318

2016

1018

585
46

556
1133

2017

F25

F23
F24

F21
F22

F20

F17
F19

F16

F15

F13
F14

F11

F10

F08

F07

F04
F05

F02
F03

Ver.

Aantal verkochte ringen per vereniging in 2016, 2017 en 2018

O38
O42

O37

O36

O35

O34

Ver.

G38

G37

G34
G36

G31
G33

G30

G20
G21

G19

G17

G15
G16

G14

G12

G11

G10

G06
G09

G01
G03

Ver.

23193

398
424

2119

127

136

515

2017

841

602

1430
1272

230
640

288

454
2042

672

963

570
1278

169

951

180

348

1724
642

426
1627

2017

21677

397
577

1202

169

0

691

2018

745

600

815
703

180
405

341

328
1938

588

709

546
1164

0

523

205

245

1383
542

505
961

2018

450

G72

Totaal

Geen
lid

Z06

Z05

Z04

Z01
Z02

U16

U14
U15

U09

U08

U06

U01

Ver.

312

G70

189319

25870

1678

50

0

873

304
451

5289

328

2505
300

1303

362

446

45

2017

38801

1120

1401

847
280

3307
354

864

581
1772

495

845

396
3217

1034

966

709

588

325
534

110
945

2017

G67

G66

G64
G65

G62
G63

G61

G58
G59

G57

G56

G52
G53

G50

G47

G46

G45

G43
G44

G39
G40

ver.

195089

53484

1435

16

0

728

291
400

5184

368

2424
315

1261

444

318

54

2018

31812

381

242

1045

1189

727
177

2740
380

692

680
1438

803

835

457
2629

331

637

789

731

229
355

157
742

2018

VERSLAG MERKENBUREAU
Er zijn dit jaar ook weer minder dieren gemerkt dan in 2017 nl. 2.515.
Het contact met de verenigingen en hoofdbestuur waren goed. De uitbetaling van
de KLN-prijzen liep ook goed.
Friesland
Groningen
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Totaal

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
4.184 3.924 3.559 3.845 3.642 3.084 2.867
1.868 1.760 2.150 1.929
1.531 1.720 1.507
3.617 3.493 3.343 3.269 2.890 2.890 2.288
5.324 5.598 5.808 5.095 4.646 4.329 3.817
10.013 9.697 9.034 8.324 7.394 6.667 6.706
1.554 1.423 1.456 1.242 1.091
718
770
3.454 3.679 3.033 2.933 2.607 2.258 2.096
7.847 7.274 6.999 6.750 5.986 5.681 5.409
722
615
539
468
463
429
358
3.880 3.477 3.661 3.363 2.889 2.683 2.260
1.898 2.010 1.819 1.735 1.353 1.038
904
44.361 42.950 41.404 38.953 34.492 31.497 28.982

Rex hangoordwerg
Leeuwenkopdwerg
Angoradwerg
Lotharingerdwerg
Papillondwerg
Ned Hangoordwerg
Rexdwerg

17
9
9
205
65
3.481
375

Vosdwerg
Teddydwerg
Polish
Kleurdwerg
Pool
Overig (NE)
Totaal

43
206
129
3.726
919
78
28.982

Uitsplitsing NE dieren: Kleine-rex 70 en B.M. de Lorraine 8.

Aantallen per ras:
Vlaamse Reus
3.466
Groot Lotharinger
655
Franse Hangoor
1.161
Groot Chinchilla
50
Nieuw Zeelander
112
Gele van Bourgondië
53
Engelse Hangoor
147
Groot Zilver
248
Meisner Hangoor
68
Belgische haas
290
Wener
1.094
Van Beveren
37
Witte van Hotôt
123
Californian
238
Angora
168
Rode Nieuw Zeelander 393
Japanner
111
Eksterkoijn
68
Rijnlander
196
Zilvervos
96
Thüringer
310
Sallander
168
Rex
1.027
Havanna
179
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Alaska
Gouwenaar
Luchs
Marburger feh
Deilenaar
Papillon
Parelfeh
Beige
Marter
Duitse Hangoor
Satijn
Voskonijn
Blauwe Holicer
Klein Chinchilla
Zwartgrannen
Klein Lotharinger
Kunder Hangoor
Thrianta
Hollander
Klein Zilver
Tan
Hulstlander
Rus
Angora hangoor

753
67
83
182
85
331
159
61
109
820
289
54
60
259
139
577
42
422
1.524
1.247
1.470
188
309
32
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VERSLAG DISPENSATIES

VERSLAG FACILITAIR BUREAU KLN – NBS

Totaal werd er 56 maal dispensatie verleend (tegenover 60 maal in 2017) voor 484
dieren en 33 keurmeesters. Er is bij hoge uitzondering ook dispensatie verleent
voor 2 gepensioneerde keurmeesters, eenmaal voor een jubileum en eenmaal geen
keurmeester beschikbaar. Bij de watervogels is er nog steeds een tekort aan
keurmeesters. Er zijn geen dispensaties afgewezen en de samenwerking met de
tentoonstellingsbesturen was zeer goed. Dank daarvoor.

Het jaar 2018 begon zoals 2017 was geëindigd, namelijk in mineur door het
tentoonstellingsverbod voor pluimvee en daardoor o.a. de Noordshow wederom
deze diergroep niet in de kooien had. Gelukkig zijn we in het showseizoen
2018/2019 daarvoor bespaard gebleven.

Konijnen
2 B keurmeesters
3 C keurmeesters
Totaal

18 konijnen
39 konijnen
57 konijnen

2 tentoonstellingen
3 tentoonstellingen

Cavia’s
2 A keurmeesters konijnen

9 cavia’s

2 tentoonstellingen

Kleine knagers
1 C keurmeester

13 kleine knagers

2 tentoonstellingen

Hoenders
5 B. keurmeesters
1 C keurmeester
Totaal

43 hoenders
3 hoenders
46 hoenders

6 tentoonstellingen
1 tentoonstelling

Dwerghoenders
3 B keurmeesters
2 C keurmeesters
Totaal

35 dwerghoenders
35 dwerghoenders
70 dwerghoenders

3 tentoonstellingen
2 tentoonstellingen

Watervogels
3 B keurmeesters
2 C keurmeesters
Totaal

131 watervogels
60 watervogels
191 watervogels

17 tentoonstellingen
6 tentoonstellingen

Siervogels
2 B keurmeesters
1 C keermeester
Totaal

51 siervogels
8 siervogels
59 Siervogels

6 tentoonstellingen
2 tentoonstellingen

Oorspronkelijke duiven
5 B keurmeesters
1 C keurmeester
Totaal

33 oorspronkelijke duiven 5 tentoonstellingen
6 oorspronkelijke duiven 1 tentoonstelling
39 oorspronkelijke duiven

G. de Gooijer, dispensaties
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Het aanvragen van de tentoonstelling 2018-2019 was een verbetering t.o.v. het
jaar ervoor. De PA’s hadden netjes hun gedelegeerden ingevuld. Echter niet
correct ingevulde aanvragen werden niet in behandeling genomen. De aanvragen
zijn wel voor 99% digitaal aangeleverd. Het nieuwe formulier werkt goed en kan
simpel worden ingevuld en opgeslagen op de PC voor verzending. Wat opvalt is de
verandering van TT data, soms nog lang nadat de aanvraag al was binnen
gekomen. Een aantal verenigingen ging hun show vervroegen waarschijnlijk voor
een eventuele vogelgriep later in het seizoen.
In het seizoen 2018-2019 waren er 204 shows aangevraagd. Dit is 24 minder als
het jaar ervoor. Hiervan zijn er 4 niet doorgegaan. Tenslotte is van een show de
vergunning ingetrokken.
Er waren 8 shows alleen van duiven waarvan 2 van een speciaalclub. 38 alleen
KLN en de overige waren allen een combinatie van KLN/NBS. T.o.v. het seizoen
2017-2018 10,5% minder.
Het financieel verslag is terug te vinden in de jaarboeken van KLN en NBS. Ten
aanzien van het versturen van een vraagprogramma en catalogus naar het FB
verzoekt onze penningmeester, die deze archiveert, dit zoveel mogelijk digitaal te
gaan doen.
Gedelegeerden: de personele bezetting bij de gedelegeerden vraagt de nodige
aandacht. Er zijn een aantal provincies waar dit minimaal is.
Wederom moeten we ook weer melding maken van een aantal zaken die nog
steeds (na 6 jaar) niet goed uitgevoerd worden. En wel een concept
vraagprogramma MOET eerst voor beoordeling naar de gedelegeerde alvorens
deze naar de drukker gaat.
Verdere communicatie met de gedelegeerde is ook erg belangrijk, zodat deze niet
bijvoorbeeld naar een show gaat die is afgelast of een andere locatie heeft
gekregen.
Bemensing HEP alleen door 1 of 3 A-B keurmeesters! A gaat voor B. Ook de
bevoegdheid van een keurmeester staat regelmatig fout vermeld, terwijl Digikeur
altijd actueel is. Dit komt het meest voor bij de groep sier- en watervogels.
Tenslotte het niet vermelden in het vraagprogramma welke rassen een
keurmeester gaat keuren.
Dit jaar is het FB ook een aantal keren geconfronteerd geweest met vervelende
situaties, een paar wil ik noemen. Fraude met ringen bij een tweetal sierduiven,
een vereniging die KLN keurmeesters heeft uitgenodigd terwijl deze club geen lid
is van KLN, een vereniging die een vergunning heeft van het FB en vervolgens
totaal niets vermeld in het vraagprogramma over de reglementen en geen
vermelding van keurmeesters, een flyer op A4 formaat met de naam
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“vraagprogramma” terwijl het alleen een reclamefolder/inschrijfbiljet betreft. Een
beetje meer aandacht daarvoor bespaard het FB nogal wat werk. In februari 2018
is er een overleg geweest met delegaties van de besturen KLN en NBS over diverse
zaken.
Afsluiten, bedanken wil ik mijn mede FB leden Hendrika Bonder, Sytze de Bruine
en Arie Hagedoorn voor de prettige samenwerking.
Kees Mollema, secretaris Facilitair Bureau KLN - NBS

VERSLAG COMMISSIE VAN GESCHILLEN EN
JURIDISCHE ZAKEN
Op 14 maart 2018 is een klacht ingediend. Een sollicitatie naar een vacante functie
zou niet juist zijn behandeld. Middels uitspraak van de Commissie d.d. 12 april
2018 is de klacht niet-ontvankelijk verklaard.
Op 18 april 2018 werd de Commissie gevraagd te adviseren terzake de werking van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG die op 25 mei 2018 zou
ingaan. Advies is gegeven.
Jan van Laar namens de commissie.

Jaarboek 2018 Kleindier Liefhebbers Nederland

Pagina 65

Pagina 66

Jaarboek 2018 Kleindier Liefhebbers Nederland

VOORSTELLEN EN
BENOEMINGEN

DECHARGE BESTUUR
Het bestuur verzoekt de vergadering om het bestuur en de in de loop van 2018
afgetreden bestuursleden decharge te verlenen voor het in het boekjaar 2018
gevoerde beleid waarvoor in dit jaarboek verantwoording is afgelegd.

BENOEMING KASCONTROLECOMMISSIE 2020
Omdat de afdeling Utrecht vorig jaar al had aangegeven geen geschikte kandidaat
te kunnen vinden hebben wij de afdeling Noord-Holland benaderd om iemand
voor te dragen de kascontrolecommissie.
De ALV wordt gevraagd in te stemmen met de benoeming van de heer
J.J.G. Kooijman, Insulindelaan 42, 1521 BC Wormerveer.
Kascontrolecommissie 2019:
Lid
J.H.W. Tenbergen te Zevenaar
J.J.A. Nijboer te Enschede
G.D. de Vries te Marum

Laatste jaar
2021
2020
2019

Kascontrolecommissie 2020:
Lid
J.J.G. Kooijman te Wormerveer
J.H.W. Tenbergen te Zevenaar
J.J.A. Nijboer te Enschede
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Laatste jaar
2022
2021
2020
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kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst.

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.
Dit is hetzelfde voorstel wat vorig jaar op de agenda stond, maar doordat slechts
61,3% van de stemgerechtigden op de vergadering aanwezig was, kon het toen
niet doorgaan. Wij wilden geen extra kosten voor een 2e ALV binnen de termijn
van vier maanden maken en doen dat nu door dit voorstel weer op de agenda
van de gewone, jaarlijkse ALV te zetten.
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
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6.11 wordt 6.12
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. KLN Meerjarenplan 2019 – 2020

C. Vaststelling contributies 2020

Dit meerjarenplan is een continue proces van vastleggen wat je als bestuur de
eerstkomende jaren wilt gaan doen, wat ieder jaar wordt bijgesteld en terug zal
komen op de ALV. Feitelijk is dit het bestuursbeleid gericht naar de toekomst met
voor nu bijzondere focus op het op orde brengen van de basis zodat aan een
toekomstbestendige KLN gewerkt kan worden.

Het bestuur stelt voor de contributies voor in het jaar 2019 van
seniorleden inclusief Kleindier Magazine
ereleden en leden van verdiensten (Kleindier Magazine)
te verhogen met € 0,50.

Op de oproep op de KLN-site om op het conceptplan te reageren, zijn veel reacties
gekomen. Het bestuur gaat straks na de ALV een bijeenkomst beleggen met
degenen die hebben gereageerd. De uitkomst wordt dan verwerkt in het volgende
meerjarenplan 2020 – 2021 en zal eerst worden afgestemd op de komende
voorjaarsvergadering met de provinciale afdelingen.
Wij vragen u in te stemmen met dit meerjarenplan zodat wij dan beleid conform
dit meerjarenplan kunnen gaan voeren.
Een deel van dit beleid zal op korte termijn geen grote extra kosten met zich mee
brengen. In de herziene raming 2019 en de raming voor 2020 zijn al een aantal
extra kosten verwerkt:
extra scholingskosten konijnenkeurmeesters voor geleidelijke overgang naar
het systeem van Europees gericht keuren (bezoeken Europese
bijscholingsbijeenkomsten door Nederlandse keurmeesters);
digitalisering van de standaarden;
voorbereiding en onderzoek nieuwe website die KLN door inhoud en kwaliteit
een betere positie moet geven in de liefhebberswereld waardoor KLN op het
gebied van kennis van dieren en dierenwelzijn leidend wordt ;
Op dit moment kunnen wij de kosten van het maken zelf van een dergelijke
website in 2020 nog niet overzien. Eerst bij de herziene raming 2020 op de
eerstvolgende ALV kunnen we een indicatie van de kosten in de raming opnemen.
Voor nu is het nog een PM post.

Seniorleden inclusief Kleindier Magazine
Seniorleden (2e of meer gezinsleden)
Seniorleden (lid vóór 2005 zonder Kleindier Magazine)
Jeugdleden (6 t/m 16 jaar, peildatum 1 januari)
Verenigingen, speciaalclubs en tentoonstellingsorganisaties
Combinaties (in combinatie met senior- of jeugdlidmaatschap)
Ereleden en leden van verdiensten (Kleindier Magazine)

€
€
€
€
€
€
€

53,50
18,00
18,00
9,50
23,00
3,00
35,50

Indien de contributie niet per automatische incasso wordt betaald, worden
bovengenoemde bedragen met € 2,50 verhoogd.
KLN leden in de leeftijd van 6 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.

Het KLN Meerjarenplan 2019 – 2020 is niet in het jaarboek zelf opgenomen maar
als afzonderlijke bijlage.
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D. Raming 2019 (herzien) en 2020
Hieronder en op de volgende pagina treft u de ramingen van 2019 en 2020 aan
alsmede de jaarcijfers van 2018. Op de volgende pagina zijn tevens enkele
toelichtingen opgenomen.
2020

2019

2019

2018

Raming

Herziene
raming

Raming

€

€

€

€

243.000
60.000
3.250
0
1.000

255.000
60.000
7.250
0
1.000

261.000
61.000
9.750
0
1.000

256.933
60.406
6.898
10
888

Verkoop boeken en materialen
Rente
Diversen
Totaal van de baten

307.250

323.250

332.750

325.135

138.000
28.250
2.750

144.000
28.250
12.750

151.000
29.000
11.450

149.235
28.458
13.023

Totaal directe lasten

-169.000

-185.000

-191.450

-190.716

Saldo baten en directe lasten

138.250

138.250

141.300

134.419

Inkoop ringen en kosten ringenexploitatie
Inkoop boeken en kosten boekenexploitatie

Algemene organisatiekosten
Raad van Advies en Diertechnische raad
Bijdragen provinciale afdelingen
Bondsshows
KLN-prijzen
Ereprijzen en onderscheidingen
Omzetbelasting
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2018

Raming

Raming

€

€

€

€

4.000
22.650
9.750
8.000
750
1.000
1.500
47.650

5.000
22.650
17.250
8.000
750
1.250
6.750
61.650

0
17.700
13.550
9.000
750
0
1.500
42.500

0
19.401
5.683
4.192
54
540
2.403
32.273

PR en jeugd
Verenigingsondersteuning
Showondersteuning
Dierhouderijaangelegenheden

Totaal van de lasten

-142.550

-158.050

-144.500

-120.977

Saldo van de gewone baten en lasten

-4.300

-19.800

-3.200

13.442

Afdelingen
Bijzondere baten en lasten boekjaar
Nederlandse Kleindierenpublicaties B.V.

-4.000
0
46.000
0

-4.000
-6.000
56.500
0

-4.000
0
35.000
0

-3.661
-16.311
60.153
0

Baten en lasten andere boekjaren
Voor- / nadelig saldo boekjaar

37.700

26.700

27.800

53.623

Toelichtingen:
Zie ook de opmerkingen bij B. KLN Meerjarenplan 2019 – 2020.

Algemene lasten
Afschrijvingen

2019

Bijzondere posten en deelneming

Directe lasten
Abonnementen Kleindier Magazine

Keurmeestersaangelegenheden
Standaardaangelegenheden

Baten
Verkoop ringen

2019
Herziene
raming

Specifieke lasten
Bedrijfsvoering

Contributie

2020

2.000
28.500
3.000
18.000
4.000
15.000
14.400
10.000
94.900

2.000
30.000
3.000
18.000
4.000
15.000
14.400
10.000
96.400

2.000
30.100
3.250
18.000
5.000
18.750
15.400
9.500
102.000

4.442
26.054
2.796
17.971
3.286
14.840
8.434
10.881
88.704
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Verkoop boeken en materialen is lager vanwege digitalisering van de standaard.
Bij bedrijfsvoering 2019 zijn de voorbereidingskosten van een nieuwe website
(€ 5.000) opgenomen en voor 2020 uitbreiding DiGiKeur voor uitgebreidere
registratie keurmeesters in het kader van gevolgde bijscholing.
Bij standaardaangelegenheden 2019 zijn de kosten van het digitaliseren van de
standaard € 10.000) opgenomen.
Bij dieraangelegenheden 2019 is een post van € 3.500 opgenomen voor
mestonderzoek bij konijnen.
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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
konijnen.
Steeds vaker horen wij in de wandelgangen van (vooral grote) shows onbegrip en
onvrede van inzenders over het aantal gekeurde konijnen. Het gevoel is aanwezig
dat er onvoldoende tijd en gelegenheid is geweest om de ingezonden konijnen
naar waarde te beoordelen. Bij een keuring met soms meer dan 80 konijnen 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 de 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 konijnen 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 konijnen 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 konijnen per
keurmeester krijgen zij beter gelegenheid de ingezonden konijnen 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.
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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 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 nummers
konijnen of 80 nummers van de overige diergroepen.
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)
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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 65 nummers konijnen of 80 nummers van
de overige diergroepen 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
konijnen of 80 ter keuring aangeboden nummers van de overige
diergroepen met maximaal 10 worden overschreden.
Voor trio's en tomen is een overschrijding van het maximum aantal niet
toegestaan.
Toelichting door bestuur KLN
Het KLN bestuur ontraad het aannemen van dit voorstel om de volgende redenen.
In het meerjarenplan van KLN is opgenomen dat wij toch meer richting de
Europese wijze van keuren willen gaan dan nu het geval is. Dan zal er beduidend
minder sprake van zijn dat er onvoldoende tijd en gelegenheid is om de
ingezonden konijnen naar waarde te beoordelen.
Recentelijk is met NBS en het Facilitair Bureau KLN – NBS afgesproken dat in
2019 wordt gestart met de TT-reglementen compleet te herzien, in 2021 wordt
gepresenteerd en op de ALV’s KLN/NBS in 2021 te komen met een voorstel voor
het herziene reglement.
Het kan dus zijn dat wat nu in de voorstellen staat straks na de herziening niet
meer van toepassing is of dat juist anders geregeld gaat worden.
Het bestuur van KLN wil graag de ruimte hebben om, als het dan nog nodig zal
zijn, zelf bij deze herziening met voorstellen met eventueel andere aantallen te
komen.

V2. Voorstel wijziging taakomschrijving gedelegeerden
inzake bezoeken van tentoonstellingen
Dit voorstel is ingediend door de provinciale afdeling Noord-Holland.
Par. 4. Deelnemers en medewerkers aan de tentoonstelling: lid 9 Gedelegeerde te
wijzigen.
Open shows - en daarbij de opmerking met minimaal 400 dieren, gerekend over
het gemiddelde van de laatste drie jaar- elk jaar een gedelegeerde toegewezen
krijgen, evenals de Provinciale Bondsshow;
Verenigingstentoonstellingen en open shows, met minder dan 400 dieren,
steekproefsgewijze een gedelegeerde toegewezen krijgen;
Hierbij de opmerking dat het concept vraagprogramma van bedoelde
tentoonstellingen naar een centraal punt ter beoordeling dient te worden
gezonden.
Toelichting:
Hierdoor zal de taak van de gedelegeerde een meer zinvol karakter krijgen. Ook de
declaratie van de reiskosten zal daardoor flink worden verminderd.
Bijkomstigheid is dat het aantal gedelegeerden teruggebracht kan worden. Bekend
is dat meerdere provincies niet dan nauwelijks mensen daarvoor kunnen
aantrekken.
Het voorstel is op de Algemene Ledenvergadering van Kleindierliefhebbers
Noord-Holland unaniem aangenomen door de verenigingen.
Omdat de wijzigingen die de afdeling Noord-Holland voorstaat op dit moment
op drie plaatsten staan, te weten:
x Taakomschrijving gedelegeerden
x Reglement voor de Open tentoonstellingen (ROT)
x Reglement voor Reglement voor de Verenigingstentoonstellingen en
promotiedagen (RVT)
en
het voorstel alleen ziet op aanpassing van het ROT en niet op de overige regels
(taakomschrijving gedelegeerden en RVT), heeft het bestuur van KLN het
voorstel als volgt geïnterpreteerd.
Voorstel V2. Het eerste deel van de tekst van punt 4 van de
Taakomschrijving van de gedelegeerden inzake het bezoeken van
tentoonstellingen gaat dan luiden:
(vette tekst is nieuw)
4- Het bezoeken van tentoonstellingen
Aan alle tentoonstellingen wordt een gedelegeerde toegewezen. Een van de taken
van de gedelegeerde is het daadwerkelijk bezoeken van de tentoonstelling. Bij
verhindering moet de gedelegeerde een collega benaderen om hem of haar te
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vervangen. Vervanger en aangestelde dragen samen zorg voor een adequate
rapportage.
Een open show of een verenigingstentoonstelling wordt
steekproefsgewijs (eens per 2 jaar) daadwerkelijk bezocht door de
gedelegeerde als op deze tentoonstelling in de laatste drie jaar
gemiddeld 400 of minder nummers zijn ingeschreven.
De aanwijzing van de tentoonstellingen geschiedt als volgt:
x Het Facilitair Bureau wijst jaarlijks de gedelegeerden aan voor de nationale
tentoonstellingen.
x De afdelingen sturen een overzicht met hun voordracht van de aanwijzingen
van gedelegeerden voor de verenigings- open- en provinciale
tentoonstellingen in hun provincie naar het Facilitair Bureau. Bij deze
aanwijzingen maken de afdelingen gebruik van de door het Facilitair Bureau
opgestelde lijst van gecertificeerde gedelegeerden. Het Facilitair Bureau wijst
uiteindelijk de gedelegeerden aan voor de te bezoeken verenigings-, open- en
provinciale tentoonstellingen en volgt hierbij in principe de voordracht van de
afdelingen.
x Het Facilitair Bureau mag een aanwijzing overrulen wanneer zij dat
noodzakelijk of wenselijk acht.
Daaraan voorafgaand geven de gedelegeerden schriftelijk aan bij de afdelingen op
welke dagen zij beschikbaar zijn om als gedelegeerde op te treden. Elk jaar wordt
een rooster opgesteld. De afdeling bepaalt zelf of het wenselijk of nuttig is dat een
tentoonstelling vaker door dezelfde gedelegeerde bezocht wordt
Bij het aanwijzen van de gedelegeerden houdt de afdeling rekening met
belangrijke factoren zoals:
x Tentoonstellingen voor alle, enkele of één diergroep(en). Bij één diergroep
moet de gedelegeerde een duidelijke binding met die diergroep hebben.
x De categorie waarin de tentoonstelling valt. (Vereniging, open, provinciaal).
Dit houdt verband met de ervaring van de gedelegeerde.
x Roulatie van gedelegeerden. Hierbij dient te worden aangetekend dat de
afdeling om verschillende redenen kan besluiten een gedelegeerde enkele
jaren achtereen aan te wijzen voor dezelfde tentoonstelling.
x Grenssituaties. Als een tentoonstelling in de buurt van een provinciegrens
wordt gehouden kan besloten worden een gedelegeerde uit de aangrenzende
provincie aan te stellen indien deze in de buurt van de tentoonstellingslocatie
woont, waarbij tevens rekening gehouden wordt met de andere genoemde
factoren.

Al voor de wijziging van de taakomschrijving van de gedelegeerden in de ALV van
2017 was geregeld dat iedere tentoonstelling een gedelegeerde aangewezen kreeg
ongeacht of de tentoonstelling werd bezocht of niet.
Het bestuur van KLN is van menig dat elk concept vraagprogramma naar de
aangewezen gedelegeerde moet worden gezonden ter goedkeuring. Een
gedelegeerde heeft naast controle mede als taak een tentoonstelling van advies te
dienen. Dat kan niet als hij geen conceptvraagprogramma ziet. Er kunnen zaken in
het vraagprogramma staan die alsnog aanleiding kunnen geven om de
tentoonstelling daadwerkelijk te bezoeken.
Daarnaast wordt het voor tentoonstellingssecretarissen er niet duidelijker op
wanneer een concept naar een gedelegeerde of naar een centraal punt moet
worden gezonden.
Extra toelichting bestuur KLN:
Voor aanpassing van de TT-reglementen geld de regel dat wanneer het
diergroepen van KLN en NBS betreft, dat dat op beide bondsvergaderingen moet
worden ingediend en ook op beide bondsvergaderingen moet worden
goedgekeurd. Het zijn immers gezamenlijke reglementen van KLN en NBS.
Dit voorstel staat dit jaar niet bij de NBS op de agenda, Daardoor kan dit voorstel,
als het wordt aangenomen bij KLN, op z’n vroegst pas volgend jaar op de ALV van
de NBS definitief worden goedgekeurd en ingaan.
Recentelijk is met NBS en het Facilitair Bureau KLN – NBS afgesproken dat in
2019 wordt gestart met de TT-reglementen compleet te herzien, in 2021 wordt
gepresenteerd en op de ALV’s KLN/NBS in 2021 te komen met een voorstel voor
het herziene reglement.
Het kan dus zijn dat wat nu in de voorstellen staat straks na de herziening niet
meer van toepassing is of dat juist anders geregeld gaat worden.

Tentoonstellingsorganisaties mogen maar één keer een gedelegeerde weigeren.
Hiervoor moeten gegronde redenen worden aangevoerd.
Toelichting bestuur KLN:
Met de opmerking “Hierbij de opmerking dat het concept vraagprogramma van
bedoelde tentoonstellingen naar een centraal punt ter beoordeling dient te
worden gezonden.” doet KLN niets en wel om de volgende redenen.
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2) Welke datum is handig om zo min mogelijk last te hebben van andere shows en
de kans op zoveel mogelijk dieren te kunnen tentoonstellen. Daar gaat het toch
om?

V3. Voorstel wijziging ROT/RVT paragraaf 2 lid 2
Dit voorstel is ingediend door de provinciale afdeling Zuid-Holland.
Voorstel
De regel “Er kan per seizoen maar één tentoonstelling met die naam worden
georganiseerd.” aan het einde van lid 2 te verwijderen.
Motivering:
De vereniging Nieuw Leven Asperen heeft voor de 1e provinciale vergadering in
Zuid-Holland het onderstaande voorstel ingediend.
Dit is door de vergadering bekrachtigd en wordt daardoor als voorstel van de
provincie ingediend.
“Binnen Nieuw Leven hebben we enkele bestuursleden die de huidige activiteiten
soms wat minimaal vinden. Naast onze jongdierendagen, fokkersavonden en
jaarlijkse clubshow hebben we in het recente verleden bijvoorbeeld meermaals de
kampioenstentoonstelling van Zuid Holland mogen organiseren.
De sport is zwaar aan het vergrijzen, het aantal shows om ons heen loopt hard
terug. Diverse verenigingen om ons heen, zoals Vianen, Ameide, Leerdam,
Geldermalsen, Meteren enz. organiseren geen shows meer. Toch moeten we in ons
landelijke gebied meer mensen kunnen aanspreken.
Nu is er een nieuw plan bedacht om niet het seizoen af te sluiten (dus geen
kampioenstentoonstelling), maar mede te openen. We zouden graag een extra
show willen organiseren in oktober 2020 om onze sport en onze vereniging weer
eens te promoten. Daar waar onze clubshow een eendagsshow is, willen we een
grotere open tentoonstelling houden.
In het verleden zijn er afspraken gemaakt over het organiseren van het aantal
shows. In het Reglement voor de Open tentoonstellingen (ROT) is de volgende
paragraaf / artikel opgenomen:
Paragraaf 2. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE OPEN
TENTOONSTELLING
Lid 1. Het mogen houden van een tentoonstelling, gezamenlijke Open
tentoonstelling
Een vereniging of tentoonstellingsorganisatie mag binnen het
tentoonstellingsseizoen één tentoonstelling organiseren,

De tijd dat verenigingen elkaar probeerden kapot te maken is toch echt wel
geweest? Je moet toch proberen deze sport met elkaar levendig te houden?
In de visie van de KLN "op weg naar 2019" werd er gesproken over regelarmer als
speerpunt.
"Je wilt volop je hobby beleven. Het mag wat kosten, maar dan moer er ook waar
voor het geld worden geleverd en niet te veel worden belemmerd door allerlei
regeltjes"
Paragraaf 2, lid 1 van het ROT is dus zo'n regeltje waardoor je onze hobby niet
volop mag/kan beleven zoals je zelf wenst.
Via deze weg willen we graag een voorstel indienen voor aanpassing van het
reglement van het ROT/RVT. We zien graag dat de bepaling dat een vereniging
slechts 1 tentoonstelling per seizoen mag organiseren komt te vervallen.
Mocht dit een probleem zijn kan er een alternatiefvoorstel zijn dat een vereniging
jaarlijks een clubshow en een open show mag organiseren?
De enkele vereniging die een extra show wil organiseren zullen we de komende
jaren moeten toejuichen. Er zullen eerder shows verdwijnen dan dat er nieuwe
verenigingen opgericht worden. “
Toelichting bestuur KLN:
Voor aanpassing van de TT-reglementen geld de regel dat wanneer het
diergroepen van KLN en NBS betreft, dat dat op beide bondsvergaderingen moet
worden ingediend en ook op beide bondsvergaderingen moet worden
goedgekeurd. Het zijn immers gezamenlijke reglementen van KLN en NBS.
Dit voorstel staat dit jaar niet bij de NBS op de agenda, Daardoor kan dit voorstel,
als het wordt aangenomen bij KLN, op z’n vroegst pas volgend jaar op de ALV van
de NBS definitief worden goedgekeurd en ingaan.
Recentelijk is met NBS en het Facilitair Bureau KLN – NBS afgesproken dat in
2019 wordt gestart met de TT-reglementen compleet te herzien, in 2021 wordt
gepresenteerd en op de ALV’s KLN/NBS in 2021 te komen met een voorstel voor
het herziene reglement.
Het kan dus zijn dat wat nu in de voorstellen staat straks na de herziening niet
meer van toepassing is of dat juist anders geregeld gaat worden.

Dit komt erop neer dat je als vereniging niet een keer een extra show mag
organiseren ondanks dat je daar de kennis, kunde en capaciteit voor hebt.
Op het moment dat je een plan bedenkt om een Open Show te organiseren zijn er
enkele vragen die je als bestuur moet stellen:
1) willen we dit als bestuur en zullen onze leden hiermee akkoord gaan
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BESTUURSVERKIEZING

Voorstellen Esther Witteveen

Het bestuur stelt voor de volgende kandidaat te benoemen:
x Esther Witteveen (bedrijfsvoering)

Even voorstellen.
Ik ben Esther Witteveen, 34 lentes jong en ben ik samen met mijn man
woonachting in het mooie Den Hoorn (Midden-Delfland). In het dagelijks leven
heb ik samen met een compagnon een projectmanagementbureau gericht op
projectmanagement bouw en facilitair en bedrijfskundige projecten.

Rooster van aftreden voor de komende jaren wordt dan:
Functie

Naam

Voorzitter

Jan Dirk Nijkamp

Secretaris

Erna Sanders

Penningmeester

Evert van de Waerdt

Verenigingsondersteuning

vacature

2020

Bart van der Vlis

Dierhouderijaangelegenheden

Harry Arts

Bedrijfsvoering

Esther Witteveen
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2022

x
x
x
x

PR- en jeugdzaken en
Kwaliteitszorg en ondersteuning Johnny Leeflang
Keurmeesters- en
standaardaangelegenheden

2021

x
x
x
x
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Als kind ben ik al opgegroeid met allerlei dieren om me heen; thuis hadden wij
altijd katten en vogels en een bezoek aan mijn tante met al haar dieren was
helemaal een feest! Met name haar kip Suus, een brahma hen die altijd met
iedereen meeliep. Hier is mijn liefde voor de hoenders geboren.
In 2014 ben ik begonnen met het houden van kippen in een klein stadstuintje in
Delft. Even later kreeg ik wat ruimte tot mijn beschikking bij een stadsboerderij
waardoor ik de gelegenheid kreeg om te gaan beginnen met fokken van hoenders
(ayam cemani). Nu, 5 jaar later ben ik al een paar jaar ruimer gaan wonen en een
enthousiast fokker van dit prachtige ras.
Daarnaast ben ik actief in het bestuur van de lokale vereniging, ben ik mede
organisator van een jaarlijkse vechthoender tentoonstelling en ben ik gestart met
de opleiding tot keurmeester hoenders. Kortom, ik heb echt mijn hobby gevonden!
Na mijn presentatie op de ALV van 2018 (KLN op weg naar 2020) waar ik met
name benadrukte dat wij vanuit KLN moesten nadenken over een strategie voor
de toekomst, werd mij door Jan Dirk Nijkamp gevraagd of ik ad-interim zitting
wilde nemen in het bestuur. Met de portefeuille bedrijfsvoering ga ik me onder
andere bezig houden met de strategie van KLN.
Graag zet ik komende tijd mijn enthousiasme, kennis en mijn nog jonge ervaring
als fokker in om samen met het gehele bestuur plannen te maken voor het behoud
van onze prachtige hobby in de kleindierliefhebberij.
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PRIJZENSCHEMA KLEINDIER LIEFHEBBERS
NEDERLAND SEIZOEN 2019-2020

PUBLICATIES

Voor de tekst van het prijzenschema verwijzen wij naar de Almanak 2019.
Deze vindt u op de website van KLN onder het menu Tentoonstelling / Almanak
Ten opzichte van vorig jaar is het volgende gewijzigd:
x oorspronkelijke duiven (die een aparte keurbevoegdheid hebben) zijn uit de
kleine siervogels gehaald en hebben nu eigen prijzen;
x de prijzen voor rasgebonden Europese shows zijn aangepast;
x er zijn prijzen voor internationale klassen (gekeurd volgens de Europese
standaard) toegevoegd.
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BESTUUR, ERELEDEN ETC

PERSONALIA

Bij het bestuur en de KLN-commissies zijn de voorgestelde vacatures op de ALV al
verwerkt.
Bestuur
Voorzitter
J.D. Nijkamp (Jan Dirk)
voorzitter@kleindierliefhebbers.nl
Secretaris
B.T.M. Sanders (Erna)
secretaris@kleindierliefhebbers.nl
074-2664735
Penningmeester
E. van de Waerdt (Evert)
penningmeester@kleindierliefhebbers.nl
Verenigingsondersteuning
Vacature
verenigingsondersteuning@kleindierliefhebbers.nl
PR en jeugdzaken / Kwaliteitszorg en ondersteuning shows
J.E.G. Leeflang (Johnny)
pr-jeugd@kleindierliefhebbers.nl respectievelijk
showondersteuning@kleindierliefhebbers.nl
Keurmeestersaangelegenheden / Standaardaangelegenheden
B. van der Vlis (Bart)
keurmeesters@kleindierliefhebbers.nl respectievelijk
standaard@kleindierliefhebbers.nl
Dierhouderijaangelegenheden
H.T. Arts (Harry)
dierhouderij@kleindierliefhebbers.nl
Bedrijfsvoering
E. Witteveen (Esther)
bedrijfsvoering@kleindierliefhebbers.nl
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Eren en waarderen: Masterclass
A.P.J. Goossens
E.J. Meutstege
J.C.A. Qualm
M.A. Verhelst
W. Voskamp

Hoogerheide
Ruurlo
Den Haag
Dieren
Olst

Ereleden
F.A.P.M. Beekmans
J.M. Puttenstein
J. Smelt
H.J.V. Beerling
L.J.L.E. Beugelsdijk
P.J. Blijleven-Berkelaar
P. Bouw
G.J. de Bruin
A. Endendijk
H.S. Gankema
G.J. Glastra
A.P.J. Goossens
W. de Groot
J.A. ter Horst
H. Hoving
P.R. Hut
J.R.S.M. IJpma
H. Kersten
M.L.J.M. Kok
W.C. Kok
J. Korsuize
J. Krijthe
P.A. Kroon
D.J. van Manen
E.J. Meutstege
K.J. Mollema
K. Moree
A.R. Mudde
F.M. van Oers
G. Pals
J.C.A. Qualm
J. Renes
B.G. Schurink
A.J. Selten
G.W. Tesselaar
A. Tieleman
M.A. Verhelst
F. Verkerk
B. Vingerhoed
W. Voskamp

Goirle (erevoorzitter)
Bennekom (erevoorzitter)
Vriezenveen (erevoorzitter)
Nieuw-Schoonebeek
Rotterdam
Leiden
Bennekom
Maarssen
Beerzerveld
Winschoten
Bennekom
Hoogerheide
's-Heerenbroek
Bathmen
De Tike
Enschede
Tuitjenhorn
's-Gravendeel
Dronten
Nieuw-Lekkerland
Sassenheim
Eelderwolde
Ede
Apeldoorn
Ruurlo
Schildwolde
Vianen
Bergambacht
Munstergeleen
Bedum
Den Haag
Tubbergen
Almelo
Sevenum
Spanbroek
Moerstraten
Dieren
Ter Aar
Uitgeest
Olst
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J. de Vries
E. van de Waerdt
H.A. Weerstand

Koekange
Maarsbergen
Krommenie

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

Vroomshoop
Elsloo
Nieuw-Lekkerland
Almelo
Haarlem
Epe
Nieuw-Lekkerland
Eenrum
Lisserbroek
Wormerveer
Wormerveer
Drachten
Didam
Oentsjerk
Vaassen
Wapenveld
Beuningen
Voerendaal
Putten
Spijk
Ossendrecht
Ossendrecht
Veenendaal
Franeker
Franeker
Well
Hattem
Wildervank
Beilen
Wielen (D)
Heythuysen
Lippenhuizen
St. Michielsgestel
Losser
Alphen a/d Rijn
Termunten

W. Weijmans sr. penning
P.J. Blijleven-Berkelaar
J.N.M. Ham
J.J.M. Janssen
H. Kersten
H.B.M. Volmer

Leiden
Berkel en Rodenrijs
Beuningen
's-Gravendeel
Losser
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B. van der Wal

Renkum

COMMISSIES ETC.

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

Rotterdam
Ruurlo
Kelmis (B)

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

Gouden speld 50 jaar keurmeester
W. Groenwold
Barneveld
H. Hoving1)
De Tike
Morra
J.C. van Riessen1)
M.A. Verhelst
Dieren
1)Deze

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, 0715804383/06-10053304,
penningmeester@fbzaken.nl
Tentoonstellingszaken:
S. de Bruine, Sas van Gent, 0115-453003/0612360408, tt@fbzaken.nl
Coördinatie gedelegeerden: A. Hagedoorn, Damwâld, 0511-421961/0623539953, gedelegeerden@fbzaken.nl

keurmeesters zijn al 60 jaar keurmeester.

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

Merkenbureau
L. de Gooijer-Pranger
merkenregistratie@kleindierliefhebbers.nl
Ringenbureau
W.M. Smelt-Haasjes
ringenbureau@kleindierliefhebbers.nl
Dispensaties
G. de Gooijer, Wormerveer
dispensaties@kleindierliefhebbers.nl
Zie website KLN onder Tentoonstelling / Dispensatie voor het dispensatieformulier

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
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Stichting Kleindierenbelangen
L.J.L.E. Beugelsdijk (voorzitter)
R.C.H. van der Kerkhof
H.G.M. de Klein
Nederlandse Kleindierenpublicaties B.V.
Algemeen directeur:
B. Crezee, benno.crezee@kleindierliefhebbers.nl
Financieel directeur:
P. Bouw, leden@kleindierliefhebbers.nl
Commercieel manager: E.J. Meutstege, advertenties@kleindiermagazine.nl
Redactie Kleindier Magazine
Hoofdredacteur:
P.R. Hut, hoofdredacteur@kleindiermagazine.nl
Eindredacteur:
H.T.J. de Boer, eindredacteur@kleindiermagazine.nl
Technisch redacteur:
J. Bosch
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Redactie Boerenvee
Hoofdredacteur:
C. Schwering, redactie@boerenvee.nl

J.H. Schop
B. van der Vlis (bestuurslid KLN)
Regionale Opleiding Centra pelsdierenkeurmeesters

PR-team
J. Bosch
T. Dibbits
A.M. van Dierendonck
H.F. Dubbink
A.W. Glas
A.H.F.C.M. v.d. Heijden
H.T. Kasperts
G.J.M. Schaareman
J.H. Schipper
D.L. Schrijver

ROC Noord
Coördinator:
Docenten:
ROC Oost
Coördinator:
Docenten:

Standaardcommissie konijnen
Voorzitter:
R.A. Schraa
Secretaris:
J. Vijfvinkel, jvijfvinkel1964@kpnmail.nl
Leden:
M.L.J.M. Kok
P. van Lune
H. van Weelden

ROC West
Coördinator:
Docenten:

Standaardcommissie cavia's en kleine knaagdieren
Voorzitter:
J.H. Schop
Secretaris:
A.M. Vermeulen-Slik, a.vermeulen56@chello.nl
Lid:
A. Bennink-Schilder

ROC Zuid
Coördinator:
Docenten:

Standaardcommissie hoenders en dwerghoenders
Voorzitter:
W. Voskamp
Secretaris:
A.F.J. Rijs, stcie.hoenders@kleindierliefhebbers.nl
Leden:
K. v.d. Hoek
H.L. Timmer

C.F.T.M. Bosch, i.e.bosch@kpnmail.nl
M.L.J.M. Kok
J. van de Steeg
A. Bennink-Schilder
A.M. Vermeulen-Slik
J.J.G. Kooijman, jaapkooijman@telfort.nl
Th.L. van 't End
P.E.A. Huygens
H.E.A. van der Velde, heavandervelde@hotmail.nl
P.A. Bakker
A.G. Oomen
J.H. Schop
H. van Weelde
J.H. Schop

Examencommissie pelsdieren
Voorzitter:
Th.L. van 't End
Secretaris:
A.G. Oomen, agoomen1947@hetnet.nl
Leden:
P.A. Bakker
B. van Dijk
P.E.A. Huygens
H.G.M. de Klein
P.J.T. Oude Groothuis
J. van de Steeg
A.A. Verrijdt

Standaardcommissie sier- en watervogels
Voorzitter:
N.H. van Wijk
Secretaris:
J.H.E. van Loe, tammewatervogels@gmail.com
Leden:
A.A.J. Broers
A. Deetman
Leergroep opleidingen pelsdierkeurmeesters (LOP)
Algemeen coördinator: A.G. Hertogh, a3.nl@telfort.nl
Leden:
C.F.T.M. Bosch
M.A.M. Eilander
H.G.M. de Klein
J. Meijer
A.G. Oomen
P.J.T. Oude Groothuis
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J. Meijer, jennemeijer@hotmail.com
G. Dermois
G.E.A. Grooten

Keurmeestersopleiding hoenders etc. (theorie)
J.L. Albada, johan@albada,frl
Docenten:
I.N. Meijering
J.T. Voets
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Leergroep Opleiding Hoenderkeurmeesters etc. (LOH)
Coördinator:
H. Dijkhorst, hanno.dijkhorst@kpnmail.nl
Docenten:
J.L. Albada
I.N. Meijering
H.P.M. Pelgrim
H.L. Timmer
B.L. van Wetering
E.W. Zwama

Hoender keurmeester vereniging
Voorzitter:
E.J. Visser, Lippenhuizen
Secretaris:
K. van der Hoek, k.vd.hoek01@gmail.com
Leden:
H. Ketelaar
W.J.H.T. Meijer
B.L. van Wetering
Geschillencommissie
Contactadres: geschillencommissie@kleindierliefhebbers.nl
Leden:
E.S. Fikkert
A.P.J. Goossens
J.A. van Laar
G.J. Schenkel
H. Schrama

Examencommissie pluimvee
Voorzitter:
W. Voskamp
Secretaris:
H.L. Timmer, hltimmer@home.nl
Leden:
J.L. Albada
T. Boschma
A. Deetman
L.J.J. Frenken
I.N. Meijering
A.F.J. Rijs
R.A.Th. Siemes
E.J. Visser
N.H. van Wijk
E.W. Zwama

CONTACTADRESSEN PROVINCIALE AFDELINGEN
Kleindier Liefhebbers Groningen
Secretaris:
L. Luijten, Barlagerveldweg 5, 9541 XR Vlagtwedde
leonluijten5@outlook.com

Gecommiteerden examens
H.T.J. de Boer
J.A. de Dooij
J. Korsuize
K.J. Mollema
J. Renes
B.G. Schurink
J. Smelt

Kleindier Liefhebbers Fryslân
Secretaris:
R. Elverding, Westerbuorren 24, 9212 PL Boornbergum,
rinzeelverdink@gmail.com
Kleindier Liefhebbers Drenthe
Secretaris:
J. Plas, Hesselterbrink 49, 7812 CB Emmen
kldrenthe@hotmail.com

Konijnen keurmeester vereniging
Voorzitter:
P.J.T. Oude Groothuis
Secretaris:
R.H. Meijer, meijerrh@xs4all.nl
Leden:
B. van Dijk
P. Kraaijeveld
A.A. Verrijdt

Kleindier Liefhebbers Overijssel
Secretaris:
B.T.M. Sanders, Van Galenstraat 4, 7622 XP Borne
erna.sanders@planet.nl
Kleindier Liefhebbers Gelderland
Secretaris:
J.H.W. Tenbergen, M. de Ruyterstraat 28, 6904 AT Zevenaar
hans.tenbergen@live.nl
Kleindier Liefhebbers Utrecht
Secretaris:
J.J. v.d. Siepkamp, Violier 9, 3434 HE Nieuwegein
brunner.jouke@kpnmail.nl
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Kleindier Liefhebbers Noord-Holland
Secretaris:
T.P.E. v.d. Aart-Overdevest, Voorzorgstraat 55, 2013 VN Haarlem
tanja@vanderaart.nl

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 zijn
bijvoorbeeld 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).

Kleindier Liefhebbers Zuid-Holland
Secretaris:
J.N.M. Ham, Wilhelminastraat 52, 2651 DM Berkel en Rodenrijs
jan.ham240@gmail.com
Kleindier Liefhebbers Zeeland
Secretaris:
E.M. D'haene, Zandstraat 48, 4551 LH Sas van Gent
edhaene@zeelandnet.nl
Kleindier Liefhebbers Noord-Brabant
Secretaris:
M.W.C. Maas-Sep, Calfven 163, 4641 RJ Ossendrecht
jac.maas@ziggo.nl

De e-mailadressen van het KLN bestuur zijn 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 onder het menu verenigingsinfo (zie 1e afbeelding
hierna).

Kleindier Liefhebbers Limburg
Secretaris:
G.J.M. Schaareman, Gielenhofweg 13, 5987 NA Egchel
gjm.schaareman@hetnet.nl

Jaarboek 2018 Kleindier Liefhebbers Nederland

Alles met betrekking tot tentoonstellingszaken inclusief Facilitair Bureau KLN –
NBS vindt u onder het menu Tentoonstelling (zie 2e afbeelding hierna).
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1 .2 45
7 40
505

RECAPITULATIE
Baten
Lasten
Ov erschot of tekort
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7 40

0
0
0
0

0

0
1 28
0
0
1 28

3 02

1 .2 97
995

995

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

-1 2 5
0
0
-1 2 5

0
0
0

178
178

81 7

2 53
0
1 39
21 1
1 50
64
0

1.297

1 .2 96
1
0
0

0
0
0

Tot aal uit gaven

Overige act ivit eit en
Tentoonstellingen etc. / organisatie door de P
Jeugddag
Prom otiedag
Inschrijfgeld Noordshow
Ov erig

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

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

0
0

7 37

441
64

232

1.245

0
0
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Nieuwsbrief verenigingen
Drukkosten en porti nieuwsbrief

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

Tot aal inkomst en

BATEN:
Algemene inkomst en
Bijdrage KLN
Rente
Verkoop m edailles
Ov erig
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0
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0
0
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0
0
7 94
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0
0

0
0

1 .57 4
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0
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0
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2.390

2 .3 88
2
0
0
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1.423

1 .42 2
1
0
0
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Overzicht van de baten en lasten 2018 van de afdelingen
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3 .7 2 5
4.602
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0
0
0
0
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0
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2
0
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0
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0
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1
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0
0
0
3 .496
2 .7 69
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0
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0

0
0
0
94
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0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0

0

0
0
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0
0
0
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0
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0
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0
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0
0
0
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0
0
0
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0
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0
0
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0
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1 .968

0
64
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320
494

2.019

2 .01 8
1
0
0

598
598

3 .82 9
3 45
2 .47 1
1 .03 7
891
7 48
7 41
0
1 0.062

18.07 6

1 7 .97 1
11
0
94

8

1 .03 0
1 .02 2

1.022

0
0
0
0
0
0

0
0
0
235
235

1 44
0
0
0
1 44

0
0
0

-2 .069

1 8.02 9
2 0.098

20.098

-7 2 7
41 5
0
0
3 .81 6
3 .504

3 92
2 .62 5
1 92
3 07
3 .51 6

1 .2 82
1 09
0
220
2 .41 8

640
0
1 67
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BIJLAGE 1: BATEN, LASTEN EN RAMINGEN AFDELINGEN
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1 .2 40
1 .7 90
-550

RECAPITULATIE
Baten
Lasten
Ov erschot of tekort
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1.7 90

0
0
2 00
0
0
0
2 00

0
2 00
0
0
2 00

0
0
3 50
0
0
0
0
3 50

Tot aal uit gaven

Overige act ivit eit en
Tentoonstellingen etc. / organisatie door de P
Jeugddag
Jongedierendag com petitie
Prom otiedag
Inschrijfgeld Noordshow
Ov erig

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

PR
Stim ulering(sprijs) PR
Stand op beurzen etc
Subsidies/ondersteuning activ iteiten v erenig
Intern/extern stand op locaties etc.
Lezingen
Prov inciale contactdag
Ov erig

0
0

1 00
450
65
50
0
1 .040

325
50

1.240

0
0

0
1 .2 40

1 .2 40
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Nieuwsbrief verenigingen
Drukkosten en porti nieuwsbrief

LASTEN:
Algemene uit gaven
Vergaderingen
Drukwerk, porti en kantoorbenodigdheden
Reiskosten
Representatie, jubilea etc.
Algem ene kostenv ergoedingen
Bankkosten
Ov erig
Medailles

Tot aal inkomst en

Specifieke inkomst en
Prom otiedag

BATEN:
Algemene inkomst en
Bijdrage KLN
Rente
Ov erig
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0
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0
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0
0
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0
0
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0
0

0
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777
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1 0.980
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0

1 .03 0
1 .03 0

1.030

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0

0
0
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0
0
0
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0
0
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0
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2 00
0
1 00
31 0
1 .3 60
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0
0
0
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3 .960
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BIJLAGE 2: KORTE SAMENVATTING JAARCIJFERS
NKP

BIJLAGE 3: FINANCIËEL VERSLAG FACILITAIR
BUREAU

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.

€

2018
€

€

Saldo
Rabobank 36.29.1 6.500

2.7 85,69

Ontv angen TT leges 201 8/201 9

2017
€

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

6.354

21.853
264.578
286.431
-115.781

Eigen vermogen

5.341

10.908
245.133
256.041
-70.889
170.650

185.152

177.004

190.493

Winst- en verliesrekening
Netto

225.153
-181.701
-2.416
-58.055

305.029
-185.745
-2.151
-61.432

Div erse uitgav es:
Bankkosten 201 8
Nog te betalen bankkosten 201 7

-51 ,65
-1 8,62

Declaraties kosten FB leden en gedelegeerden TT seizoen 201 7 /201 8
Declaraties kosten FB leden en gedelegeerden TT seizoen 201 8/201 9
Declaraties div erse ov erige kosten
Nog te betalen jaarv ergoeding 201 7
FB jaarv ergoedingen 201 8
6.695,00

-2.690,86
-632,62
-265,56
-1 00,00
-1 50,00
-3.909,31

Betaalde kosten in 201 9 m.b.t. 201 8:
Bankkosten 201 8
Zaalhuur 201 8
Declaraties kosten FB leden en gedelegeerden TT seizoen 201 7 /201 8
Declaraties kosten FB leden en gedelegeerden TT seizoen 201 8/201 9
Jaarv ergoeding boekjaar 201 8

-1 8,94
-1 68,00
-53,20
-1 .623,36
-50,00

27 85,69

-1 .91 3,50
87 2,1 9

-242.172
-17.019
158
3.372

-249.328
55.701
24
-11.145

Netto resultaat

-13.489

44.580

Na aftrek van korting 2018 en 2017 voor KLN
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De kascontrole heeft nog niet plaatsgevonden. Op de ALV van KLN zullen
mededelingen hierover volgen.

BIJLAGE 4: VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
KLN

Bedrijfsresultaat
Rentebaten
Vennootschapsbelasting

1)

6.695,00

Verklaring kascontrolecommissie

omzet1)

Bedrijfslasten
Kosten uitbesteed werk en
andere externe kosten
Afschrijving vaste activa
Overige bedrijfskosten

31-12-2018 31-12-2017
1 5.7 7 3,1 7
1 2.987 ,48
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Verslag van de kascontrolecommissie ten behoeve van de algemene
ledenvergadering van Kleindier Liefhebbers Nederland (hierna KLN), te houden
op 15 juni 2019 in Putten.
Op 6 mei 2019 hebben de heren G.D. de Vries, J.J.A. Nijboer en J.H.W.
Tenbergen, in hun hoedanigheid als lid van de kascontrolecommissie, de
jaarrekening 2018 alsmede de daaraan ten grondslag liggende specificaties en
administratie onderzocht. Dit onderzoek vond plaats in Den Aker te Putten.
Vanaf 24 april kon de volledig digitale boekhouding vooraf worden ingezien.
Pagina 108
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Tijdens dit onderzoek zijn alle vragen en opmerkingen ten aanzien van de
jaarrekening 2018 door de penningmeester E. van de Waerdt of voorzitter Jan
Dirk Nijkamp bevredigend beantwoord en waar nodig toegelicht.
De onderliggende specificaties zijn vervolgens doorgenomen, beoordeeld en
aangesloten met de uitgebrachte jaarrekening. Hierbij zijn geen onjuistheden
geconstateerd. Er is uitgebreid stilgestaan bij de nieuwe wijze van doorbelasting
van de abonnementen KM vanuit Ned. Kleindierenpublicaties B.V. Op dit moment
wordt met de fiscus afgestemd voor een goedkeuring voor deze nieuwe wijze van
doorbelasting.
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 en de in de loop van 2018
afgetreden bestuursleden voor het tot en met 2018 gevoerde financiële beleid
decharge te verlenen.
Putten, 6 mei 2019.
G.D. de Vries
J.J.A. Nijboer
J.H.W. Tenbergen

BIJLAGE 5: JAARREKENING KLN OVER 2018
Zie volgende pagina’s.
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=LMWUDFKWGLWGRHOWHEHUHLNHQGRRURQGHUDQGHUH
KHWVWLPXOHUHQYDQKHWIRNNHQYDQRQGHU./1YDOOHQGHGLHUVRRUWHQHQUDVVHQRSHHQGLHUYULHQGHOLMNHZLM]H
KHWRSHHQGLHUYHUDQWZRRUGHPDQLHULQVWDQGKRXGHQHQYHUEHWHUHQYDQGHVRRUWHQHQUDVVHQDOVPHGHKHWIRNNHQYDQ
QLHXZHVRRUWHQHQUDVVHQRIYDULsWHLWHQGDDUYDQ
KHWELMGUDJHQDDQHHQ]LQYROOHHQZDDUGHYROOHYULMHWLMGVEHVWHGLQJGRRULQIRUPDWLHWHYHUVWUHNNHQRYHUKHWRSHHQ
GLHUYULHQGHOLMNHHQYHUDQWZRRUGHZLM]HKRXGHQYDQGLHUHQ
KHWJHYHQYDQYRRUOLFKWLQJYLDGHODQGHOLMNH35VWDQG35DFWLYLWHLWHQYHU]RUJGGRRUDIGHOLQJHQSODDWVHOLMNH
YHUHQLJLQJHQHQVSHFLDDOFOXEVHQYLDGHEODGHQ.OHLQGLHU0DJD]LQHHQ%RHUHQYHH
KHWRSVWHOOHQHQYHUVSUHLGHQYDQUDVEHVFKULMYLQJHQ VWDQGDDUGV 
KHWRSOHLGHQHQH[DPLQHUHQYDQNHXUPHHVWHUVRPGH]HUDVEHVFKULMYLQJHQJRHGWHNXQQHQWRHSDVVHQELMNHXULQJHQ
9HUGHUHEHODQJULMNHDFWLYLWHLWHQ]LMQKHWYHUNRSHQYDQYDVWHYRHWULQJHQ RRNYRRUEHVFKHUPGHVRRUWHQ HQYHUVWUHNNHQ
YDQHUHSULM]HQWHZLQQHQGRRUOHGHQ'H MHXJG ERQGVVKRZVYDQ./1ZRUGHQYHU]RUJGGRRUYHUHQLJLQJHQYDQ./1
'HYHUHQLJLQJVWDDWLQJHVFKUHYHQELMGH.DPHUYDQ.RRSKDQGHORQGHUQXPPHU'HVWDWXWDLUHYHVWLJLQJVSODDWV
LV8WUHFKW

-$$55(.(1,1*

Samenstelling bestuur

%DODQVSHUGHFHPEHU



6WDDWYDQEDWHQHQODVWHQRYHU



7RHOLFKWLQJRSGHMDDUUHNHQLQJ



7RHOLFKWLQJRSGHEDODQVSHUGHFHPEHU



7RHOLFKWLQJRSGHVWDDWYDQEDWHQHQODVWHQRYHU



7HQWLMGHYDQKHWRSPDNHQYDQGHMDDUUHNHQLQJEHVWDDWKHWEHVWXXUXLWGHYROJHQGHSHUVRQHQ
-'1LMNDPSYRRU]LWWHU
%706DQGHUVVHFUHWDULV
(YDQGH:DHUGWSHQQLQJPHHVWHU
-(*/HHIODQJ35HQMHXJG]DNHQNZDOLWHLWV]RUJHQVKRZRQGHUVWHXQLQJ
.*)ORNVWUDYHUHQLJLQJVRQGHUVWHXQLQJ
+7$UWVSRUWHIHXLOOHKRXGHUGLHUKRXGHULMDDQJHOHJHQKHGHQ
%YDQGHU9OLVNHXUPHHVWHUVHQVWDQGDDUGDDQJHOHJHQKHGHQ

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

%XLWHQGHKHUHQ9DQGH:DHUGWHQ$UWV]LMQGHRYHULJHEHVWXXUGHUVRSGH$OJHPHQH/HGHQYHUJDGHULQJYDQMXQL
EHQRHPG'HSRUWHIHXLOOHEHGULMIVYRHULQJLVDGLQWHULPYHUYXOGGRRU(:LWWHYHHQ

%HRRUGHOLQJVYHUNODULQJ

Resultaat en vermogen 2018
+HWUHVXOWDDWRYHULVRQJHYHHU¼KRJHUXLWJHYDOOHQGDQKHWUHVXOWDDWRYHU+HWHLQGUHVXOWDDWLVGDDUPHH
FD¼KRJHUGDQKHWJHUDDPGUHVXOWDDW
(HQJURRWGHHOYDQGLWSRVLWLHYHDIZLMNLQJLVWRHWHUHNHQHQDDQKHWJHZLM]LJGLQNRRSEHOHLGWHQDDQ]LHQYDQRQV
ERQGVEODG.OHLQGLHU0DJD]LQH'RRUGDWPHWLQJDQJYDQMDQXDULKHWYHUSOLFKWHDERQQHPHQWRS.OHLQGLHU
0DJD]LQHLQGHFRQWULEXWLHLVRSJHQRPHQNDQYDQDIGDWPRPHQWGHGRRUEHODVWLQJSODDWVYLQGHQRSEDVLVYDQKHWDDQGHHO
YDQGHOHGHQYDQ./1LQGHWRWDOHNRVWHQYHUPLQGHUGPHWGHRYHULJHRSEUHQJVWHQWHYHUKRJHQPHWHHQZLQVWRSVODJLQ
SODDWVYDQGRRUEHODVWLQJJHEDVHHUGRSGHOHGHQSULMVYDQ.OHLQGLHU0DJD]LQH
+RHZHOGH1HGHUODQGVH.OHLQGLHUSXEOLFDWLHVPLQGHUZLQVWKHHIWHQGDDUGRRURJHQVFKLMQOLMNVOHFKWHUOLMNWWHUHQGHUHQ
]RUJWGHFRPELQDWLHYDQGHHOQHPLQJVUHVXOWDDWHQGHNRUWLQJELMLQNRRSYDQGHDERQQHPHQWHQ.OHLQGLHU0DJD]LQHHUYRRU
GDW./1SHUVDOGRHHQKRJHUUHQGHPHQWKHHIWGDQYRRUKHHQ
+LHUQDYROJWHHQWRHOLFKWLQJRSGHRYHULJHSRVWHQPHWHHQJURWHUHDIZLMNLQJWHQRS]LFKWHYDQGHUDPLQJ

3DJLQDYDQ

%HVWXXUVYHUVODJ
.OHLQGLHU/LHIKHEEHUV1HGHUODQG8WUHFKW

-DDUUHNHQLQJ
.OHLQGLHU/LHIKHEEHUV1HGHUODQG8WUHFKW

%(6788569(56/$*
%$/$163(5'(&(0%(5

+HWVDOGREDWHQHQGLUHFWHODVWHQLVPHWFD¼DIJHQRPHQGRRURDHHQH[WUDYRRU]LHQLQJVWDQGDDUGVZHJHQV
SULMVYHUODJLQJ
%LMNHXUPHHVWHUVDDQJHOHJHQKHGHQLV¼PLQGHUXLWJHJHYHQGRRURQGHUPHHUODJHUH(XURSHVHVFKROLQJVNRVWHQ
PLQGHUDIJHYDDUGLJGGDQEHRRJG 
%LMVWDQGDDUGDDQJHOHJHQKHGHQKHEEHQRSGH6W&LHNRQLMQHQQDPLQGHUXLWJHJHYHQGDQJHUDDPG
'HEHVFKLNEDUHVXEVLGLHSRWYDQ35HQMHXJGLVPDDUYRRUGHKHOIWJHEUXLNWHQRRNGH35FRPPLVVLHKHHIWPLQGHUNRVWHQ
JHPDDNW]RGDWKHWDDQGHHOYDQ./1KLHULQRRNODJHULVXLWJHYDOOHQ
'LWDOOHVUHVXOWHHUGHLQHHQVDOGRYDQGHJHZRQHEDWHQHQODVWHQYDQUXLP¼ZDDU¼ZDVJHUDDPG
%LMGHELM]RQGHUHEDWHQHQUHVXOWDDWGHHOQHPLQJLVHHQELM]RQGHUHODVWRSJHQRPHQGLHEHVWDDWXLW
GHHOQDPH(XURSDVKRZLQ'HQHPDUNHQ¼
MXULGLVFKHNRVWHQLQ]DNHSURFHGXUHV.DPSV¼HQ5LQJQDOGD¼
+HWWRWDDOLVHFKWHUFD¼ODJHUXLWJHYDOOHQGDQJHUDDPG

GHFHPEHU
¼
¼

$&7,9$

¼

,PPDWHULsOHYDVWHDFWLYD
6RIWZDUH

>@





0DWHULsOHYDVWHDFWLYD
7HNHQLQJHQ

>@





)LQDQFLsOHYDVWHDFWLYD
'HHOQHPLQJHQ
/HQLQJHQ

>@
>@








%LMGHUHVXOWDDWEHVWHPPLQJZRUGWZHHU¼WRHJHYRHJGDDQGHEHVWHPPLQJVUHVHUYH(XURSDVKRZHQKHWUHVWDQWDDQGH
RYHULJHUHVHUYHV
+HWHLJHQYHUPRJHQEHGUDDJWFDYDQKHWEDODQVWRWDDOHQLVYRRUQDPHOLMNLQOLTXLGHPLGGHOHQHQGHGHHOQHPLQJLQ
1HGHUODQGVH.OHLQGLHUSXEOLFDWLHVEYYDVWJHOHJG
Tot slot
,QPLGGHOVKHHIWKHWEHVWXXUHHQPHHUMDUHQSODQJHUHHGHHQSODQGDWMDDUOLMNVZRUGWDDQJHSDVW(HQEHODQJULMN
RQGHUGHHOYDQKHWSODQLVGDWGHSURFHVVHQELQQHQ./1RSODQJHUHWHUPLMQTXDFRQWLQXwWHLWJHZDDUERUJGEOLMYHQ

GHFHPEHU
¼

9RRUUDGHQ
%RHNHQHWF
5LQJHQ
2YHULJHYRRUUDGHQ

>@
>@
>@














9RUGHULQJHQHQRYHUORSHQGHDFWLYD
2YHUORSHQGHDFWLYD

>@





/LTXLGHPLGGHOHQ

>@









+HWEHVWXXUDSULO
3$66,9$
(LJHQYHUPRJHQ
%HVWHPPLQJVUHVHUYH(XURSDVKRZ
$OJHPHQHUHVHUYH

>@
>@








.RUWORSHQGHVFKXOGHQHQRYHUORSHQGHSDVVLYD
2P]HWEHODVWLQJ
2YHUORSHQGHSDVVLYD

3DJLQDYDQ

>@
>@
















3DJLQDYDQ

-DDUUHNHQLQJ
.OHLQGLHU/LHIKHEEHUV1HGHUODQG8WUHFKW

-DDUUHNHQLQJ
.OHLQGLHU/LHIKHEEHUV1HGHUODQG8WUHFKW

72(/,&+7,1*23'(-$$55(.(1,1*

67$$79$1%$7(1(1/$67(129(5
5DPLQJ
¼
¼
%DWHQ
&RQWULEXWLH
9HUNRRSULQJHQ
9HUNRRSERHNHQHQPDWHULDOHQ
5HQWH
'LYHUVHQ
Totaal van de baten

>@
>@
>@
>@
>@

'LUHFWHODVWHQ
$ERQQHPHQWHQ.OHLQGLHU0DJD]LQH
,QNRRSULQJHQHQNRVWHQULQJHQH[SORLWDWLH
,QNRRSERHNHQHQNRVWHQERHNHQH[SORLWDWLH
Totaal directe lasten

>@
>@
>@
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6DOGREDWHQHQGLUHFWHODVWHQ


¼

¼






























$OJHPHQHODVWHQ
$IVFKULMYLQJHQ
$OJHPHQHRUJDQLVDWLHNRVWHQ
5DDGYDQ$GYLHVHQ'LHUWHFKQLVFKHUDDG
%LMGUDJHQSURYLQFLDOHDIGHOLQJHQ
%RQGVVKRZV
./1SULM]HQ
(UHSULM]HQHQRQGHUVFKHLGLQJHQ
2P]HWEHODVWLQJ

>@
>@
>@
>@
>@
>@
>@
>@































6SHFLILHNHODVWHQ
.HXUPHHVWHUVDDQJHOHJHQKHGHQ
6WDQGDDUGDDQJHOHJHQKHGHQ
35HQMHXJG
9HUHQLJLQJVRQGHUVWHXQLQJ
6KRZRQGHUVWHXQLQJ
'LHUKRXGHULMDDQJHOHJHQKHGHQ

>@
>@
>@
>@
>@
>@

























7RWDDOYDQGHODVWHQ
6DOGRYDQGHJHZRQHEDWHQHQODVWHQ
%LM]RQGHUHSRVWHQHQGHHOQHPLQJ
$IGHOLQJHQ
%LM]RQGHUHEDWHQHQODVWHQERHNMDDU
1HGHUODQGVH.OHLQGLHUHQSXEOLFDWLHV%9

9RRUQDGHOLJVDOGR
5HVXOWDDWYHUGHOLQJ
7RHYRHJLQJEHVWHPPLQJVUHVHUYH(XURSDVKRZ
1DDUDOJHPHQHUHVHUYH UHVWDQW
7RWDDOUHVXOWDDWYHUGHOLQJ

>@
>@
>@


¼

Doel
'HYHUHQLJLQJKHHIWDOVGRHOPHWXLWVOXLWLQJYDQHQLJZLQVWRRJPHUNGHLQVWDQGKRXGLQJHQYHUVSUHLGLQJYDQVRRUWHQHQRI
UDVVHQYDQNRQLMQHQFDYLD VNOHLQHNQDDJGLHUHQHQDDQYHUZDQWHSHOVGLHUHQDOVPHGHYDQVRRUWHQHQRIUDVVHQKRHQGHUV
GZHUJKRHQGHUVVLHUHQZDWHUYRJHOVRRUVSURQNHOLMNHGXLYHQHQDDQYHUZDQWHGLHUVRRUWHQLQ1HGHUODQGWH

*521'6/$*(19225'(%$/$16:$$5'(5,1*
Immateriële vaste activa
'HLPPDWHULsOHYDVWHDFWLYDZRUGHQJHZDDUGHHUGWHJHQDDQVFKDIILQJVSULM]HQRIELMHLJHQRQWZLNNHOLQJRSEDVLVYDQGH
RQWZLNNHOLQJVNRVWHQ'H]HNRVWHQZRUGHQYHUPLQGHUGPHWGDDURYHUEHUHNHQGHOLQHDLUHDIVFKULMYLQJHQGLHRSGH
YHUZDFKWHHFRQRPLVFKHOHYHQVGXXUZRUGHQJHEDVHHUG+LHUELMZRUGWXLWJHJDDQYDQHHQHFRQRPLVFKHOHYHQVGXXUYDQ
MDDU
Materiële vaste activa
'HPDWHULsOHYDVWHDFWLYDZRUGHQJHZDDUGHHUGWHJHQDDQVFKDIILQJVSULM]HQYHUPLQGHUGPHWGDDURYHUEHUHNHQGHOLQHDLUH
DIVFKULMYLQJHQGLHRSGHYHUZDFKWHHFRQRPLVFKHOHYHQVGXXUZRUGHQJHEDVHHUG+LHUELMZRUGWXLWJHJDDQYDQHHQ
HFRQRPLVFKHOHYHQVGXXUYDQMDDU
















Organisatie
.OHLQGLHU/LHIKHEEHUV1HGHUODQGVWDWXWDLUJHYHVWLJGWH8WUHFKWLVLQJHVFKUHYHQELMGH.DPHUYDQ.RRSKDQGHORQGHU
GRVVLHUQXPPHU

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het jaar 2018
9RRUGHYHUZHUNLQJYDQKHWVDOGRRYHUKHWMDDUZRUGWYHUZH]HQQDDUGHVWDDWYDQEDWHQHQODVWHQ








$/*(0((1
'HMDDUUHNHQLQJLVRSJHVWHOGLQRYHUHHQVWHPPLQJPHWLQ1HGHUODQGDOJHPHHQDDQYDDUGHJURQGVODJHQYRRUILQDQFLsOH
YHUVODJJHYLQJPHGHRSEDVLVYDQGH5LFKWOLMQYRRUNOHLQHRUJDQLVDWLHV]RQGHUZLQVWVWUHYHQ 5LFKWOLMQHQYRRUGH
MDDUYHUVODJJHYLQJYRRUPLFURHQNOHLQHUHFKWVSHUVRQHQDIGHOLQJ& 
7HQ]LMELMKHWEHWUHIIHQGHEDODQVKRRIGDQGHUVLVYHUPHOG]LMQGHDFWLYDHQSDVVLYDRSJHQRPHQWHJHQQRPLQDOHZDDUGH
$OOHYHUPHOGHEHGUDJHQOXLGHQLQ(XUR V


























Financiële vaste activa
'HHOQHPLQJHQZDDURSLQYORHGYDQEHWHNHQLVRSKHW]DNHOLMNHHQILQDQFLsOHEHOHLGNDQZRUGHQXLWJHRHIHQGZRUGHQ
JHZDDUGHHUGWHJHQKHWDDQGHHOLQGHQHWWRYHUPRJHQVZDDUGHEHSDDOGYROJHQVGHJURQGVODJHQ]RDOVYHUPHOGLQGH
'HRYHULJHILQDQFLsOHYDVWHDFWLYDZRUGHQJHZDDUGHHUGWHJHQQRPLQDOHZDDUGHYHUPLQGHUGPHWHHQYRRU]LHQLQJYRRU
RQLQEDDUKHLG
Voorraden
'HYRRUUDGHQ]LMQJHZDDUGHHUGWHJHQKLVWRULVFKHNRVWSULMVRIODJHUHPDUNWZDDUGHHQLVDGPLQLVWUDWLHIYDVWJHVWHOG9RRU
HHQHYHQWXHOHLQFRXUDQWKHLGYDQYRRUUDGHQZRUGWHHQYRRU]LHQLQJJHWURIIHQ:DQQHHUELMHHQQLHXZHXLWJDYHEOLMNWGDW
GHNRVWSULMVKRJHULVGDQGHYHUNRRSSULMVZRUGWKHWYHUVFKLOWXVVHQGHYHUNRRSSULMVYHUPLQGHUGPHWHHQQRUPDOH
ZLQVWPDUJHHQGHNRVWSULMVLQHHQVWHQODVWHYDQKHWUHVXOWDDWJHEUDFKW
Vorderingen
'HNRUWORSHQGHYRUGHULQJHQEHWUHIIHQGHYRUGHULQJHQPHWHHQORRSWLMGNRUWHUGDQppQMDDU'H]HZRUGHQELMHHUVWH
YHUZHUNLQJRSJHQRPHQWHJHQGHUHsOHZDDUGHHQYHUYROJHQVJHZDDUGHHUGWHJHQGHJHDPRUWLVHHUGHNRVWSULMV'HUHsOH
ZDDUGHHQJHDPRUWLVHHUGHNRVWSULMV]LMQJHOLMNDDQGHQRPLQDOHZDDUGH1RRG]DNHOLMNJHDFKWHYRRU]LHQLQJHQYRRUKHW
ULVLFRYDQRQLQEDDUKHLGZRUGHQLQPLQGHULQJJHEUDFKW'H]HYRRU]LHQLQJHQZRUGHQEHSDDOGRSEDVLVYDQLQGLYLGXHOH
EHRRUGHOLQJYDQGHYRUGHULQJHQ
Liquide middelen
'HOLTXLGHPLGGHOHQZRUGHQJHZDDUGHHUGWHJHQQRPLQDOHZDDUGHHQVWDDQYRRU]RYHUQLHWDQGHUVYHUPHOGWHUYULMH
EHVFKLNNLQJYDQGHYHUHQLJLQJ+HWEHWUHIIHQGHGLUHFWRSHLVEDUHYRUGHULQJHQRSNUHGLHWLQVWHOOLQJHQHQNDVPLGGHOHQ

3DJLQDYDQ

3DJLQDYDQ

-DDUUHNHQLQJ
.OHLQGLHU/LHIKHEEHUV1HGHUODQG8WUHFKW

-DDUUHNHQLQJ
.OHLQGLHU/LHIKHEEHUV1HGHUODQG8WUHFKW

72(/,&+7,1*23'(-$$55(.(1,1*

72(/,&+7,1*23'(-$$55(.(1,1*

Eigen vermogen

1XGHRYHUHHQNRPVWLQ]DNHGHLQNRRSYDQ.OHLQGLHU0DJD]LQHWXVVHQ1.3HQ./1LQGHILQLWLHILVJHZRUGHQLVKHW
HIIHFWRYHUHQLQGHYRRUOLJJHQGHMDDUVWXNNHQYHUZHUNW+HWWRWDOHHIIHFWGDWEHWUHNNLQJKHHIWRSYRRUJDDQGH
MDUHQ  EHGUDDJWSHUVDOGR NRUWLQJYHUPLQGHUGPHWODJHUGHHOQHPLQJVUHVXOWDDW ¼

Vrij besteedbaar vermogen
+HWYULMEHVWHHGEDDUYHUPRJHQLVGDWJHGHHOWHYDQKHWHLJHQYHUPRJHQZDDURYHUGHGDDUWRHEHYRHJGHRUJDQHQ]RQGHU
EHOHPPHULQJGRRUZHWWHOLMNHRIVWDWXWDLUHEHSDOLQJHQNXQQHQEHVFKLNNHQYRRUKHWGRHOZDDUYRRUGHVWLFKWLQJLVRSJHULFKW
Kortlopende schulden
'HNRUWORSHQGHVFKXOGHQEHWUHIIHQGHVFKXOGHQPHWHHQORRSWLMGNRUWHUGDQppQMDDU'H]HZRUGHQELMHHUVWHYHUZHUNLQJ
RSJHQRPHQWHJHQUHsOHZDDUGHHQYHUYROJHQVJHZDDUGHHUGWHJHQGHJHDPRUWLVHHUGHNRVWSULMV
*521'6/$*(19225'(5(68/7$$7%(3$/,1*
Algemeen
$OVUHVXOWDDWLVEHSDDOGKHWYHUVFKLOWXVVHQGHLQNRPVWHQXLWFRQWULEXWLHVHWFHQGHODVWHQRYHUKHWMDDUZDDURS]LM
EHWUHNNLQJKHEEHQWHQ]LMDQGHUVLVYHUPHOG9HUOLH]HQZHONHKXQRRUVSURQJYLQGHQLQKHWERHNMDDU]LMQLQDDQPHUNLQJ
JHQRPHQ]RGUDGH]HYRRU]LHQEDDU]LMQ
Omzetbelasting
$OOHEHGUDJHQ]LMQLQFOXVLHIRP]HWEHODVWLQJ'HRYHUGHEHODVWHLQNRPVWHQYHUVFKXOGLJGHRP]HWEHODVWLQJZRUGW
YHUPLQGHUGPHWGHDIWUHNEDUHRSGHNRVWHQYRRUUDDGHQLQYHVWHULQJHQEHWDDOGHRP]HWEHODVWLQJ'LWZRUGWDOV
DI]RQGHUOLMNHODVWRQGHUGHDOJHPHQHXLWJDYHQRSJHQRPHQ
Baten
2QGHUEDWHQZRUGWYHUVWDDQGHLQKHWYHUVODJMDDUDDQOHGHQHQGHUGHQLQUHNHQLQJJHEUDFKWHEHGUDJHQDOVPHGHKHWVDOGR
YDQGHUHQWHEDWHQHQODVWHQ
Lasten
'HODVWHQZRUGHQEHSDDOGPHWLQDFKWQHPLQJYDQGHKLHUYRRUUHHGVYHUPHOGHJURQGVODJHQYDQZDDUGHULQJHQWRHJHUHNHQG
DDQKHWYHUVODJMDDUZDDURS]LMEHWUHNNLQJKHEEHQ
Abonnementen Kleindier Magazine
2QGHUGH]HSRVWZRUGHQGHDERQQHPHQWHQ.OHLQGLHU0DJD]LQHRSJHQRPHQWHJHQGHOHGHQSULMV=LMZRUGHQHFKWHUYRRU
HHQODJHUEHGUDJLQJHNRFKWELMGH1HGHUODQGVH.OHLQGLHUSXEOLFDWLHV%9+HWYHUVFKLOGHJHUHDOLVHHUGHNRUWLQJZRUGW
RSJHQRPHQRQGHUGHSRVW1HGHUODQGVH.OHLQGLHUSXEOLFDWLHV%9RPGDWGLWKHWGHHOQHPLQJVUHVXOWDDWYHUYDQJW'LW
GHHOQHPLQJVUHVXOWDDWZRUGWHYHQDOVGHRYHULJHELM]RQGHUHEDWHQHQODVWHQEXLWHQGHJURQGVODJYDQGHFRQWULEXWLH
JHKRXGHQ
Ereprijzen en onderscheidingen
$DQVFKDIILQJHQZRUGHQGLUHFWWHQODVWHYDQGHVWDDWYDQEDWHQHQODVWHQJHEUDFKWHQHYHQWXHOHRYHUVFKRWWHQZRUGHQQLHW
RQGHURYHUORSHQGHDFWLYDDOVYRRUXLWEHWDDOGRSJHQRPHQ
Afschrijvingen
'HDIVFKULMYLQJHQRSGHLPPDWHULsOHYDVWHDFWLYDZRUGHQEHUHNHQGGRRUPLGGHOYDQYDVWHSHUFHQWDJHVYDQGH
YHUNULMJLQJVSULM]HQRSEDVLVYDQGHYHUZDFKWHHFRQRPLVFKHOHYHQVGXXU
*(%(857(1,66(11$%$/$16'$780
,QDSULOKHHIW.OHLQGLHU/LHIKHEEHUV1HGHUODQGHHQ2YHUHHQNRPVWYDQLQNRRSYDQDERQQHPHQWHQ.OHLQGLHU
0DJD]LQHHQGLHQVWHQDIJHVORWHQPHWGH1HGHUODQGVH.OHLQGLHUSXEOLFDWLHV%9
'RRUGDWPHWLQJDQJYDQMDQXDULKHWYHUSOLFKWHDERQQHPHQWRS.OHLQGLHU0DJD]LQHLQGHFRQWULEXWLHLV
RSJHQRPHQNDQYDQDIGDWPRPHQWGHGRRUEHODVWLQJSODDWVYLQGHQRSEDVLVYDQKHWDDQGHHOYDQGHOHGHQYDQ./1LQGH
WRWDOHNRVWHQYHUPLQGHUGPHWGHRYHULJHRSEUHQJVWHQWHYHUKRJHQPHWHHQZLQVWRSVODJLQSODDWVYDQGRRUEHODVWLQJ
JHEDVHHUGRSGHOHGHQSULMVYDQ.OHLQGLHU0DJD]LQH

3DJLQDYDQ

3DJLQDYDQ

-DDUUHNHQLQJ
.OHLQGLHU/LHIKHEEHUV1HGHUODQG8WUHFKW

-DDUUHNHQLQJ
.OHLQGLHU/LHIKHEEHUV1HGHUODQG8WUHFKW

72(/,&+7,1*23'(%$/$163(5'(&(0%(5
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GHFHPEHU
¼
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GHFHPEHU
¼











%RHNZDDUGHSHUMDQXDUL
$IVFKULMYLQJHQ

2YHULJHYRRUUDGHQ
0DWHULDOHQHQWDQJHQ

GHFHPEHU
¼
>@


GHFHPEHU
¼









7RWDDOYRRUUDGHQ



'LWEHWUHIW'LJL.HXUHQ'LJL5LQJ
'HYRRU]LHQLQJYRRULQFRXUDQWKHLGEHGUDDJW¼ YRULJMDDU¼ 
0$7(5,É/(9$67($&7,9$
7HNHQLQJHQ

>@



'HWHNHQLQJHQ]LMQHYHQDOVERHNHQ YRRUPDOLJH).EEOLRWKHHN LQEUXLNOHHQJHJHYHQDDQ
KHW3OXLPYHHPXVHXPWH%DUQHYHOG
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2YHUORSHQGHDFWLYD
9HUNRRSERHNHQHQPDWHULDOHQ
:DDUERUJVRP377
1HG.OHLQGLHUSXEOLFDWLHV%9LQ]DNHDERQQHPHQWHQ
5HQWH
2YHULJ

),1$1&,É/(9$67($&7,9$
'HHOQHPLQJHQ
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Nederlandse Kleindierenpublicaties B.V.
6WDQGEHJLQYDQKHWMDDU
$DQGHHOLQKHWUHVXOWDDW











+HWDDQGHOHQNDSLWDDOYDQ1HGHUODQGVH.OHLQGLHUSXEOLFDWLHV%9EHVWDDWXLWJHZRQHDDQGHOHQHQ
SULRULWHLWVDDQGHOHQ'HJHZRQHDDQGHOHQVWDDQJHUHJLVWUHHUGRSQDDPYDQ6WLFKWLQJ.OHLQGLHUHQEHODQJHQ
HQGHSULRULWHLWVDDQGHOHQHYHQHHQVRSQDDPYDQGH.OHLQGLHU/LHIKHEEHUV1HGHUODQG
6WLFKWLQJ.OHLQGLHUEHODQJHQKHHIWFHUWLILFDWHQYDQDDQGHOHQXLWJHJHYHQZDDUYDQ./1KRXGHULV
./1EH]LWDOOHFHUWLILFDWHQHQSULRULWHLWVDDQGHOHQ
/HQLQJHQ
&RFKLQFOXE

>@

>@









'LWEHWUHIWHHQUHQWHOR]HOHQLQJ,QLVHHQEHGUDJYDQ ¼YHUVWUHNW
HQZRUGWLQMDDUDIJHORVW

/,48,'(0,''(/(1

%DQNHQUHNHQLQJHQFRXUDQW
%DQNHQVSDDUWHJRHGHQ
%DQNHQHQNDVELMGHDIGHOLQJHQ
*HOGHQRQGHUZHJ

>@

'HOLTXLGHPLGGHOHQVWDDQWHUYULMHEHVFKLNNLQJPHWXLW]RQGHULQJYDQGHSRVW EDQNUHNHQLQJHQHQNDV
ELMGHDIGHOLQJHQ GLHWHUEHVFKLNNLQJYDQGHDIGHOLQJHQVWDDQ+HW./1EHVWXXU
NDQZHOVWXUHQGHQFRUULJHUHQGQDDUGHDIGHOLQJHQKDQGHOHQ
1DDVWGHEDQNUHNHQLQJHQYRRU./1HQKDDUDIGHOLQJHQLVHUQRJHHQ./1EDQNUHNHQLQJYRRU
GHJH]DPHQOLMNHFRPPLVVLHPHWGH1%6KHW)DFLOLWDLU%XUHDX./11%6GLHQLHWLQ
ERYHQVWDDQGHRSVWHOOLQJLVYHUZHUNW+HWVDOGRYDQGH]HEDQNUHNHQLQJZDVRS
GHFHPEHU¼ ¼ 
(,*(19(502*(1

92255$'(1
%RHNHQHWF
6WDQGDDUGV
$QVLFKWNDDUWHQ

5LQJHQ
9RHWULQJHQKRHQGHUVHWF

>@

>@



















3DJLQDYDQ

Vrij besteedbaar vermogen
%HVWHPPLQJVUHVHUYH(XURSDVKRZ
$OJHPHQHUHVHUYH











3DJLQDYDQ

-DDUUHNHQLQJ
.OHLQGLHU/LHIKHEEHUV1HGHUODQG8WUHFKW

-DDUUHNHQLQJ
.OHLQGLHU/LHIKHEEHUV1HGHUODQG8WUHFKW
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%HVWHPPLQJVUHVHUYH(XURSDVKRZ
6WDQGEHJLQYDQKHWMDDU
7RHYRHJLQJXLWUHVXOWDDWEHVWHPPLQJ

GHFHPEHU
¼
>@



GHFHPEHU
¼





6WDQGSHUGHFHPEHU




-DDUOLMNVZRUGWHHQEHGUDJWRHJHYRHJGWHQEHKRHYHYDQHHQLQGRRU1HGHUODQGWH
RUJDQLVHUHQ(XURSDVKRZ
$OJHPHQHUHVHUYH
6WDQGEHJLQYDQKHWMDDU
8LWUHVXOWDDWYHUGHOLQJ

>@

6WDQGSHUGHFHPEHU











.257/23(1'(6&+8/'(1(129(5/23(1'(3$66,9$
2P]HWEHODVWLQJ
%7:DIGUDFKW

2YHUORSHQGHSDVVLYD
9HUHQLJLQJ5HQNXPSULM]HQERQGVVKRZKDUHQ
5LQJHQ
./1SULM]HQ
$FFRXQWDQW
5HLVYHUEOLMIHQYHUJDGHUNRVWHQ
%DQNNRVWHQ
,QNRRSHUHSULM]HQ
.OHLQGLHUSXEOLFDWLHV35JURHS
6XEVLGLHV
52&
([DPHQNRVWHQ
9RRUXLWRQWYDQJHQULQJHQYHUNRRS
$XWRPDWLVHULQJ
2QGHUVWHXQLQJ1RRUGVKRZ
2YHULJ





¼

¼







































































%$7(1
&RQWULEXWLH
6HQLRUOHGHQ
-HXJGOHGHQ
&RPELQDWLHV
/LHIKHEEHUV
9HUHQLJLQJHQ
2YHULJ

9HUNRRSULQJHQ
9HUNRRSULQJHQ
9HU]HQGNRVWHQHWF

>@

>@

>@












































>@

'HYHUHQLJLQJ5HQNXPHQ2PVWUHNHQKHHIWELMKDDUOLTXLGDWLHHHQEHGUDJEHVWHPGDOVSULM]HQIRQGVYRRUGH
ERQGVKRZYDQGHSHOVGLHUHQHQGLWJHVWRUWRSHHQEDQNUHNHQLQJYDQ./1./1YHU]RUJWXLWVOXLWHQGGH
DGPLQLVWUDWLHYDQGLWIRQGVKHWEHKHHUZRUGWJHGDDQGRRURXGOHGHQYDQ5HQNXPHQ2PVWUHNHQ

3DJLQDYDQ

9HUNRRSERHNHQHQPDWHULDOHQ
6WDQGDDUGVHWF
9HUNRRSWDQJHQHQWRHEHKRUHQ
9HUNRRSWHQWRRQVWHOOLQJVGUXNZHUN
9HUNRRSGLYHUVHQ
9HU]HQGNRVWHQ

5HQWH
5HQWHVSDDUUHNHQLQJHQ

'LYHUVHQ
2YHULJHLQNRPVWHQ

>@

>@

>@

',5(&7(/$67(1
$ERQQHPHQWHQ.OHLQGLHU0DJD]LQH
$ERQQHPHQWHQVHQLRUOHGHQ
$ERQQHPHQWHQMHXJGOHGHQ

>@

3DJLQDYDQ

-DDUUHNHQLQJ
.OHLQGLHU/LHIKHEEHUV1HGHUODQG8WUHFKW

-DDUUHNHQLQJ
.OHLQGLHU/LHIKHEEHUV1HGHUODQG8WUHFKW

72(/,&+7,1*23'(67$$79$1%$7(1(1/$67(129(5

,QNRRSULQJHQHQNRVWHQULQJHQH[SORLWDWLH
,QNRRSULQJHQ
9HUSDNNLQJVHQYHU]HQGNRVWHQ
9HUJRHGLQJHQ
2YHULJHNRVWHQ
3RUWL

,QNRRSERHNHQHQNRVWHQERHNHQH[SORLWDWLH
.RVWSULMVYDQGHERHNHQ
.RVWSULMVYDQPDWHULDOHQHWF
$IZDDUGHULQJHQPXWDWLHLQFRXUDQWHYRRUUDDGHWF
9HUJRHGLQJHQ
3RUWLHWF
2YHULJHNRVWHQ

72(/,&+7,1*23'(67$$79$1%$7(1(1/$67(129(5




¼

¼

>@
















5DDGYDQ$GYLHVHQ'LHUWHFKQLVFKHUDDG
9HUJDGHUNRVWHQ5DDGYDQ$GYLHVHQ'LHUWHFKQLVFKHUDDG

%LMGUDJHQSURYLQFLDOHDIGHOLQJHQ
$IGHOLQJHQ

$OJHPHQHRUJDQLVDWLHNRVWHQ
%HVFKULMYLQJVEULHI
.RVWHQDOJHPHQHOHGHQYHUJDGHULQJHQ
%HVWXXUVYHUJDGHULQJHQ
2YHULJHYHUJDGHUUHLVHQYHUEOLMINRVWHQ
./1RSZHJQDDUHQPHHUMDUHQSODQ
*HVFKLOOHQFRPPLVVLH
5HSUHVHQWDWLHHQMXELOHD
$FFRXQWDQW
%HQRGLJGKHGHQHQFRPSXWHUNRVWHQ
6RIWZDUH RQGHUKRXGHQRQGHUVWHXQLQJ'L*L5LQJHQ'L*L.HXU
3RUWL
9HUJRHGLQJHQ
$ERQQHPHQWHQ
9HU]HNHULQJHQ
$UFKLHI
%DQNNRVWHQ
2YHULJHNRVWHQ



¼

¼























































>@

>@

>@


















%RQGVVKRZV
%RQGVVKRZV VSHFLILHNHSULM]HQHWF
-HXJGERQGVVKRZ

./1SULM]HQ
8LWEHWDDOGH./1SULM]HQ

>@

>@

$/*(0(1(/$67(1
$IVFKULMYLQJHQ
6RIWZDUH 'L*L5LQJHQ'L*L.HXU



>@

















































(UHSULM]HQHQRQGHUVFKHLGLQJHQ
2QGHUVFKHLGLQJHQ
(UHSULM]HQ
9HUJRHGLQJHQ

>@

>@

3DJLQDYDQ

2P]HWEHODVWLQJ
2P]HWEHODVWLQJ

>@

3DJLQDYDQ

-DDUUHNHQLQJ
.OHLQGLHU/LHIKHEEHUV1HGHUODQG8WUHFKW

-DDUUHNHQLQJ
.OHLQGLHU/LHIKHEEHUV1HGHUODQG8WUHFKW

72(/,&+7,1*23'(67$$79$1%$7(1(1/$67(129(5

72(/,&+7,1*23'(67$$79$1%$7(1(1/$67(129(5




¼

¼

63(&,),(.(/$67(1
.HXUPHHVWHUVDDQJHOHJHQKHGHQ
([DPHQFRPPLVVLHYHUHQ
([DPHQJHOGHQYHUHQ

6KRZRQGHUVWHXQLQJ
$OJHPHQHUHLVYHUEOLMIHQYHUJDGHUNRVWHQ




([DPHQFRPPLVVLHKDUHQ
([DPHQJHOGHQKDUHQ









7RWDDOH[DPHQVNRVWHQ
/23
.RVWHQ52&
%LMGUDJHQ52&FXUVLVWHQ
2SOHLGLQJHQKRHQGHUVHWF
%LMGUDJHQFXVLVWHQRSOHLGLQJKRHQGHUV
2YHULJRSOHLGLQJSHOVGLHUHQHWF
(QWHQWHVFKROLQJVNRVWHQ
$OJHPHQHUHLVYHUEOLMIHQYHUJDGHUNRVWHQ













































%LM]RQGHUHEDWHQHQODVWHQERHNMDDU
-XULGLVFKHNRVWHQ
(XURSDVKRZ'HQHPDUNHQ
(XURSHHVNHXUPHHVWHUVFRQJUHV
2QGHUVWHXQLQJ1RRUGVKRZ















(HQQHJDWLHIEHGUDJLVHHQODVWHHQSRVLWLHIEHGUDJLVHHQEDWHYRRU./1













35HQMHXJG
35FRPPLVVLH
5DVJHERQGHQHXURSDVKRZ1HGHUODQGVHUDVVHQ
:HEVLWHHWF
6XEVLGLHV
$OJHPHQHUHLVYHUEOLMIHQYHUJDGHUNRVWHQ
2YHULJHNRVWHQ

9HUHQLJLQJVRQGHUVWHXQLQJ
$OJHPHQHUHLVYHUEOLMIHQYHUJDGHUNRVWHQ



¼

¼













































































>@

>@




6WDQGDDUGDDQJHOHJHQKHGHQ
6WDQGDDUGFRPPLVVLHKRHQGHUVHWF
6WDQGDDUGFRPPLVVLHVLHUYRJHOVHWF
6WDQGDDUGFRPPLVVLHNRQLMQHQ
6WDQGDDUGFRPPLVVLHFDYLD VHQNOHLQHNQDJHUV
(QWHQWHHWFDOJHPHHQ
$OJHPHQHUHLVYHUEOLMIHQYHUJDGHUNRVWHQ
2YHULJHNRVWHQ



>@

>@

'LHUKRXGHULMDDQJHOHJHQKHGHQ
,QIRUPDWLHYHUVWUHNNLQJHWF
*H]RQGKHLGVRQGHU]RHNKRHQGHUV
/H]LQJHQ
$OJHPHQHUHLVYHUEOLMIHQYHUJDGHUNRVWHQ

%,-=21'(5(3267(1(1'((/1(0,1*
$IGHOLQJHQ
*URQLQJHQPXWDWLHVEDQNHQ
)ULHVODQGPXWDWLHVEDQNHQ
'UHQWKHPXWDWLHVEDQNHQHQNDV
2YHULMVVHOPXWDWLHVEDQNHQ
*HOGHUODQGPXWDWLHVEDQNHQ
8WUHFKWPXWDWLHVEDQNHQ
1RRUG+ROODQGPXWDWLHVEDQNHQHQNDV
=XLG+ROODQGPXWDWLHVEDQNHQ
=HHODQGPXWDWLHVEDQNHQHQNDV
1RRUG%UDEDQWPXWDWLHVEDQNHQHQNDV
/LPEXUJPXWDWLHVEDQNHQ

>@

(HQQHJDWLHIEHGUDJLVHHQODVWHHQSRVLWLHIEHGUDJLVHHQEDWHYRRU./1

1HGHUODQGVH.OHLQGLHUHQSXEOLFDWLHV%9
5HVXOWDDWGHHOQHPLQJ1HG.OHLQGLHUSXEOLFDWLHV%9
.RUWLQJDERQQHPHQWHQRYHUKHWERHNMDDU
.RUWLQJDERQQHPHQWHQ

>@

3DJLQDYDQ

>@

>@

>@

(HQQHJDWLHIEHGUDJLVHHQODVWHHQSRVLWLHIEHGUDJLVHHQEDWHYRRU./1

3DJLQDYDQ

-DDUUHNHQLQJ
.OHLQGLHU/LHIKHEEHUV1HGHUODQG8WUHFKW
72(/,&+7,1*23'(67$$79$1%$7(1(1/$67(129(5




¼

¼

2QGHUWHNHQLQJYDQGHMDDUUHNHQLQJGRRUKHWEHVWXXU
8WUHFKWDSULO

"DDPVOUBOUTFO
"EWJTFVST

dǁĞŶƚĞůĂĂŶϱ

<ůĞŝŶĚŝĞƌ>ŝĞĨŚĞďďĞƌƐEĞĚĞƌůĂŶĚ
sĂŶ'ĂůĞŶƐƚƌĂĂƚϰ
ϳϲϮϮyWŽƌŶĞ

-'1LMNDPSYRRU]LWWHU

ϳϲϬϵZůŵĞůŽ
WŽƐƚďƵƐϮϬϲ



ϳϲϬϬůŵĞůŽ

%706DQGHUVVHFUHWDULV

dĞů͘ϬϴϴͲϱϬϬϵϱϬϬ
ͲŵĂŝůŝŶĨŽΛĞƐŚƵŝƐ͘ĐŽŵ

(YDQGH:DHUGWSHQQLQJPHHVWHU



KKZ>/E'^sZ<>Z/E'sEKE&,E<>/:<KhEdEd

-(*/HHIODQJ35HQMHXJG]DNHQNZDOLWHLWV]RUJHQVKRZRQGHUVWHXQLQJ

ĂŶ͗ŚĞƚďĞƐƚƵƵƌǀĂŶ<ůĞŝŶĚŝĞƌ>ŝĞĨŚĞďďĞƌƐEĞĚĞƌůĂŶĚ

tŝũŚĞďďĞŶĚĞŝŶĚŝƚƌĂƉƉŽƌƚŽƉŐĞŶŽŵĞŶĨŝŶĂŶĐŝĞĞůǀĞƌƐůĂŐϮϬϭϴǀĂŶ<ůĞŝŶĚŝĞƌ>ŝĞĨŚĞďďĞƌƐEĞĚĞƌůĂŶĚƚĞhƚƌĞĐŚƚ
ďĞŽŽƌĚĞĞůĚ͘ŝƚĨŝŶĂŶĐŝĞĞůǀĞƌƐůĂŐďĞƐƚĂĂƚƵŝƚĚĞďĂůĂŶƐƉĞƌϯϭĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϴĞŶĚĞƐƚĂĂƚǀĂŶďĂƚĞŶĞŶ
ůĂƐƚĞŶŽǀĞƌϮϬϭϴŵĞƚĚĞƚŽĞůŝĐŚƚŝŶŐ͕ǁĂĂƌŝŶǌŝũŶŽƉŐĞŶŽŵĞŶĞĞŶŽǀĞƌǌŝĐŚƚǀĂŶĚĞŐĞŚĂŶƚĞĞƌĚĞŐƌŽŶĚƐůĂŐĞŶ
ǀŽŽƌĨŝŶĂŶĐŝģůĞǀĞƌƐůĂŐŐĞǀŝŶŐĞŶĂŶĚĞƌĞƚŽĞůŝĐŚƚŝŶŐĞŶŝŶŽǀĞƌĞĞŶƐƚĞŵŵŝŶŐŵĞƚĚĞZŝĐŚƚůŝũŶǀŽŽƌĚĞ
ũĂĂƌǀĞƌƐůĂŐŐĞǀŝŶŐϭ<ůĞŝŶĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐͲǌŽŶĚĞƌͲǁŝŶƐƚƐƚƌĞǀĞŶ͘


.*)ORNVWUDYHUHQLJLQJVRQGHUVWHXQLQJ

+7$UWVSRUWHIHXLOOHKRXGHUGLHUKRXGHULMDDQJHOHJHQKHGHQ

%YDQGHU9OLVNHXUPHHVWHUVHQVWDQGDDUGDDQJHOHJHQKHGHQ

sĞƌŬůĂƌŝŶŐŽǀĞƌĚĞŝŶĚŝƚƌĂƉƉŽƌƚŽƉŐĞŶŽŵĞŶĂŶĚĞƌĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ
EĂĂƐƚŚĞƚĨŝŶĂŶĐŝĞĞůǀĞƌƐůĂŐĞŶŽŶǌĞďĞŽŽƌĚĞůŝŶŐƐǀĞƌŬůĂƌŝŶŐĚĂĂƌďŝũ͕ŽŵǀĂƚĚŝƚƌĂƉƉŽƌƚĂŶĚĞƌĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ͕ĚŝĞďĞƐƚĂĂƚƵŝƚŚĞƚďĞƐƚƵƵƌƐǀĞƌƐůĂŐ͘
KƉŐƌŽŶĚǀĂŶŽŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚĞǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶǌŝũŶǁŝũǀĂŶŵĞŶŝŶŐĚĂƚĚĞĂŶĚĞƌĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ͗
•
•

ŵĞƚŚĞƚĨŝŶĂŶĐŝĞĞůǀĞƌƐůĂŐǀĞƌĞŶŝŐďĂĂƌŝƐĞŶŐĞĞŶŵĂƚĞƌŝģůĞĂĨǁŝũŬŝŶŐĞŶďĞǀĂƚ͖
ĂůůĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞďĞǀĂƚĚŝĞŽƉŐƌŽŶĚǀĂŶĚĞZŝĐŚƚůŝũŶǀŽŽƌĚĞũĂĂƌǀĞƌƐůĂŐŐĞǀŝŶŐϭ<ůĞŝŶĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐͲǌŽŶĚĞƌͲǁŝŶƐƚƐƚƌĞǀĞŶŝƐǀĞƌĞŝƐƚ͘

tŝũŚĞďďĞŶĚĞĂŶĚĞƌĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŐĞůĞǌĞŶĞŶŚĞďďĞŶŽƉďĂƐŝƐǀĂŶŽŶǌĞŬĞŶŶŝƐĞŶŽŶƐďĞŐƌŝƉ͕ǀĞƌŬƌĞŐĞŶ
ǀĂŶƵŝƚĚĞũĂĂƌƌĞŬĞŶŝŶŐďĞŽŽƌĚĞůŝŶŐŽĨĂŶĚĞƌƐǌŝŶƐ͕ŽǀĞƌǁŽŐĞŶŽĨĚĞĂŶĚĞƌĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŵĂƚĞƌŝģůĞ
ĂĨǁŝũŬŝŶŐĞŶďĞǀĂƚ͘
DĞƚŽŶǌĞǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶŚĞďďĞŶǁŝũǀŽůĚĂĂŶĂĂŶĚĞǀĞƌĞŝƐƚĞŶŝŶĚĞEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ^ƚĂŶĚĂĂƌĚϳϮϬ͘ĞǌĞ
ǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶŚĞďďĞŶŶŝĞƚĚĞǌĞůĨĚĞĚŝĞƉŐĂŶŐĂůƐŽŶǌĞďĞŽŽƌĚĞůŝŶŐƐǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶďŝũŚĞƚ
ĨŝŶĂŶĐŝĞĞůǀĞƌƐůĂŐ͘
,ĞƚďĞƐƚƵƵƌŝƐǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬǀŽŽƌŚĞƚŽƉƐƚĞůůĞŶǀĂŶŚĞƚďĞƐƚƵƵƌƐǀĞƌƐůĂŐŝŶŽǀĞƌĞĞŶƐƚĞŵŵŝŶŐŵĞƚĚĞ
ZŝĐŚƚůŝũŶǀŽŽƌĚĞũĂĂƌǀĞƌƐůĂŐŐĞǀŝŶŐϭ<ůĞŝŶĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐͲǌŽŶĚĞƌͲǁŝŶƐƚƐƚƌĞǀĞŶ͘









ƐŚƵŝƐĐĐŽƵŶƚĂŶƚƐĞŶĞůĂƐƚŝŶŐĂĚǀŝƐĞƵƌƐ͘s͘ßůŐĞŵĞŶĞǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶͬ,ĂŶĚĞůƐƌĞŐŝƐƚĞƌ<͘ǀ͘<͘ŶƐĐŚĞĚĞŶƌ͘ϬϲϬϴϮϭϮϯß>ŝĚǀĂŶŚĞƚ

3DJLQDYDQ



sĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚǀĂŶŚĞƚďĞƐƚƵƵƌ
,ĞƚďĞƐƚƵƵƌŝƐǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬǀŽŽƌŚĞƚŽƉŵĂŬĞŶǀĂŶŚĞƚĨŝŶĂŶĐŝĞĞůǀĞƌƐůĂŐĚŝĞŚĞƚǀĞƌŵŽŐĞŶĞŶŚĞƚƌĞƐƵůƚĂĂƚ
ŐĞƚƌŽƵǁĚŝĞŶƚǁĞĞƌƚĞŐĞǀĞŶĞŶǀŽŽƌŚĞƚŽƉƐƚĞůůĞŶǀĂŶŚĞƚďĞƐƚƵƵƌƐǀĞƌƐůĂŐ͕ďĞŝĚĞŝŶŽǀĞƌĞĞŶƐƚĞŵŵŝŶŐŵĞƚ
ZŝĐŚƚůŝũŶǀŽŽƌĚĞũĂĂƌǀĞƌƐůĂŐŐĞǀŝŶŐϭ<ůĞŝŶĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐͲǌŽŶĚĞƌͲǁŝŶƐƚƐƚƌĞǀĞŶ͘,ĞƚďĞƐƚƵƵƌŝƐƚĞǀĞŶƐ
ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬǀŽŽƌĞĞŶǌŽĚĂŶŝŐĞŝŶƚĞƌŶĞďĞŚĞĞƌƐŝŶŐĂůƐŚĞƚďĞƐƚƵƵƌŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬĂĐŚƚŽŵŚĞƚŽƉŵĂŬĞŶ
ǀĂŶŚĞƚĨŝŶĂŶĐŝĞĞůǀĞƌƐůĂŐŵŽŐĞůŝũŬƚĞŵĂŬĞŶǌŽŶĚĞƌĂĨǁŝũŬŝŶŐĞŶǀĂŶŵĂƚĞƌŝĞĞůďĞůĂŶŐĂůƐŐĞǀŽůŐǀĂŶĨƌĂƵĚĞŽĨ
ĨŽƵƚĞŶ͘

sĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚǀĂŶĚĞĂĐĐŽƵŶƚĂŶƚ
KŶǌĞǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚŝƐŚĞƚŐĞǀĞŶǀĂŶĞĞŶĐŽŶĐůƵƐŝĞŽǀĞƌŚĞƚĨŝŶĂŶĐŝĞĞůǀĞƌƐůĂŐŽƉďĂƐŝƐǀĂŶŽŶǌĞ
ďĞŽŽƌĚĞůŝŶŐ͘tŝũŚĞďďĞŶŽŶǌĞďĞŽŽƌĚĞůŝŶŐǀĞƌƌŝĐŚƚŝŶŽǀĞƌĞĞŶƐƚĞŵŵŝŶŐŵĞƚEĞĚĞƌůĂŶĚƐƌĞĐŚƚ͕ǁĂĂƌŽŶĚĞƌĚĞ
EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ^ƚĂŶĚĂĂƌĚϮϰϬϬΖKƉĚƌĂĐŚƚĞŶƚŽƚŚĞƚďĞŽŽƌĚĞůĞŶǀĂŶĨŝŶĂŶĐŝģůĞŽǀĞƌǌŝĐŚƚĞŶΖ͘ŝƚǀĞƌĞŝƐƚĚĂƚǁŝũ
ǀŽůĚŽĞŶĂĂŶĚĞǀŽŽƌŽŶƐŐĞůĚĞŶĚĞĞƚŚŝƐĐŚĞǀŽŽƌƐĐŚƌŝĨƚĞŶĞŶĚĂƚǁŝũŽŶǌĞďĞŽŽƌĚĞůŝŶŐǌŽĚĂŶŝŐƉůĂŶŶĞŶĞŶ
ƵŝƚǀŽĞƌĞŶĚĂƚǁŝũŝŶƐƚĂĂƚǌŝũŶƚĞĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĚĂƚŽŶƐŶŝĞƚŝƐŐĞďůĞŬĞŶĚĂƚŚĞƚĨŝŶĂŶĐŝĞĞůǀĞƌƐůĂŐĂĨǁŝũŬŝŶŐĞŶǀĂŶ
ŵĂƚĞƌŝĞĞůďĞůĂŶŐďĞǀĂƚ͘ĞŶďĞŽŽƌĚĞůŝŶŐŝŶŽǀĞƌĞĞŶƐƚĞŵŵŝŶŐŵĞƚĚĞEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ^ƚĂŶĚĂĂƌĚϮϰϬϬƌĞƐƵůƚĞĞƌƚŝŶ
ĞĞŶďĞƉĞƌŬƚĞŵĂƚĞǀĂŶǌĞŬĞƌŚĞŝĚ͘ĞŝŶĚŝƚŬĂĚĞƌƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚĞǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶďĞƐƚŽŶĚĞŶŝŶŚŽŽĨĚǌĂĂŬƵŝƚŚĞƚ
ŝŶǁŝŶŶĞŶǀĂŶŝŶůŝĐŚƚŝŶŐĞŶďŝũŚĞƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĞŶŽǀĞƌŝŐĞĨƵŶĐƚŝŽŶĂƌŝƐƐĞŶǀĂŶĚĞĞŶƚŝƚĞŝƚ͕ŚĞƚƵŝƚǀŽĞƌĞŶǀĂŶ
ĐŝũĨĞƌĂŶĂůǇƐĞƐŵĞƚďĞƚƌĞŬŬŝŶŐƚŽƚĚĞĨŝŶĂŶĐŝģůĞŐĞŐĞǀĞŶƐĂůƐŵĞĚĞŚĞƚĞǀĂůƵĞƌĞŶǀĂŶĚĞǀĞƌŬƌĞŐĞŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ͘Ğ
ǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚŝŶŚĞƚŬĂĚĞƌǀĂŶĞĞŶďĞŽŽƌĚĞůŝŶŐƐŽƉĚƌĂĐŚƚǌŝũŶĂĂŶǌŝĞŶůŝũŬďĞƉĞƌŬƚĞƌĚĂŶĚŝĞ
ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚŝŶŚĞƚŬĂĚĞƌǀĂŶĞĞŶĐŽŶƚƌŽůĞŽƉĚƌĂĐŚƚǀĞƌƌŝĐŚƚŝŶŽǀĞƌĞĞŶƐƚĞŵŵŝŶŐŵĞƚĚĞEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ
ĐŽŶƚƌŽůĞƐƚĂŶĚĂĂƌĚĞŶ͘ĞƌŚĂůǀĞďƌĞŶŐĞŶǁŝũŐĞĞŶĐŽŶƚƌŽůĞŽŽƌĚĞĞůƚŽƚƵŝƚĚƌƵŬŬŝŶŐ͘

ŽŶĐůƵƐŝĞ
KƉŐƌŽŶĚǀĂŶŽŶǌĞďĞŽŽƌĚĞůŝŶŐŝƐŽŶƐŶŝĞƚƐŐĞďůĞŬĞŶŽƉďĂƐŝƐǁĂĂƌǀĂŶǁŝũǌŽƵĚĞŶŵŽĞƚĞŶĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĚĂƚŚĞƚ
ĨŝŶĂŶĐŝĞĞůǀĞƌƐůĂŐŐĞĞŶŐĞƚƌŽƵǁďĞĞůĚŐĞĞĨƚǀĂŶĚĞŐƌŽŽƚƚĞĞŶĚĞƐĂŵĞŶƐƚĞůůŝŶŐǀĂŶŚĞƚǀĞƌŵŽŐĞŶǀĂŶ<ůĞŝŶĚŝĞƌ
>ŝĞĨŚĞďďĞƌƐEĞĚĞƌůĂŶĚƉĞƌϯϭĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϴĞŶǀĂŶŚĞƚƌĞƐƵůƚĂĂƚŽǀĞƌϮϬϭϴŝŶŽǀĞƌĞĞŶƐƚĞŵŵŝŶŐŵĞƚĚĞ
ZŝĐŚƚůŝũŶǀŽŽƌĚĞũĂĂƌǀĞƌƐůĂŐŐĞǀŝŶŐϭ<ůĞŝŶĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐͲǌŽŶĚĞƌͲǁŝŶƐƚƐƚƌĞǀĞŶ͘

ůŵĞůŽ͕ϯŵĞŝϮϬϭϵ

ƐŚƵŝƐĐĐŽƵŶƚĂŶƚƐĞŶĚǀŝƐĞƵƌƐ͘s͘
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