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1. VOORWOORD 

Nederland telt ruim 33 miljoen huisdieren, het aantal is ten opzichte van 2010 met 12% 

gestegen. Vogels (incl. duiven en kippen) staan op de tweede plaats van de meest gehouden 

huisdieren. Konijnen staan op plaats vijf en knaagdieren op plaats zeven. 

 

Tevens blijkt uit onderzoek dat huisdierbezitters vaker kiezen voor één vogel of één konijn. 

Ten opzichte van 2015 steeg het aantal eigenaren dat één vogel of één konijn heeft met circa 

10% naar respectievelijk 54% en 64%. Overigens neemt de populatie konijnen niet af, het 

aantal eigenaren met drie of meer konijnen is juist gestegen. 

Kortom om ‘onze’ diergroepen zijn goed vertegenwoordigd bij de Nederlandse huishoudens. 

Toch weten wij slechts een klein aantal kleindier liefhebbers aan ons te binden, sterker het 

ledenaantal van KLN neemt af. Dat geldt overigens ook voor de NBS, NBvV, Aviornis en de 

NPO.  

 

Vorenstaande roept een aantal vragen op, te weten:  

1) Waarom weten wij ‘de kleindier liefhebber’ niet aan ons te binden? 

2) Willen wij naast fokkers van kleindieren ook liefhebbers als lid? 

3) Is het versnipperde landschap van KLN, NBS, NBvV, Aviornis en NPO 

toekomstbestendig? 

 

De vraag stellen is eenvoudiger dan het juiste antwoord te vinden. Wel ben ik ervan overtuigd 

dat wij een antwoord moeten hebben. Het voorliggende Meerjarenplan 2019 – 2020 heeft 

enerzijds tot doel de basis op orde te brengen en anderzijds stappen te zetten naar een KLN 

die toekomstbestendig is.  

 

De fokker centraal en het welzijn van het dier voorop.  

 

Jan Dirk Nijkamp 

Voorzitter Kleindier Liefhebbers Nederland  
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2. KLN “DE FOKKER CENTRAAL EN HET WELZIJN VAN 

HET DIER VOOROP”  

  

De meeste leden van KLN zijn fokkers die zonder enig winstoogmerk, de instandhouding en 

verspreiding van diverse diersoorten in Nederland willen bewerkstelligen. Het betreft soorten 

en/of rassen van konijnen, cavia’s, kleine knaagdieren en aanverwante pelsdieren alsmede 

soorten en/of rassen hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels, oorspronkelijke duiven 

en aanverwante diersoorten.  

Dat is een hele mond vol, in gewoon Nederlands: fokkers zijn mensen die veel genoegen 

beleven aan het fokken en daarmee de instandhouding van bepaalde rassen. Het creëren van 

nieuwe variëteiten behoort hier ook toe. Het is de basis van onze liefhebberij en dus ook het 

bestaansrecht van KLN. Voor liefhebbers die dieren houden maar er niet mee fokken heeft 

KLN te weinig te bieden.  

Vooralsnog ligt de prioriteit bij KLN om de komende jaren de ‘ basis op orde’ te brengen en 

daarmee een toekomstbestendige organisatie te worden waarbij de fokker centraal staat. 

Hiermee kiezen wij nadrukkelijk voor het behoud van de huidige leden en de werving van 

nieuwe leden die ook daadwerkelijk dieren fokken, alvorens mooie vergezichten te hebben 

over de toestroom van liefhebbers. 

Bij een terugloop van het aantal leden is centraliseren en concentreren onvermijdelijk, KLN 

is uiteindelijk te klein om haar bedrijfsvoeringactiviteiten op een adequate 

toekomstbestendige wijze uit te blijven voeren. Momenteel wordt een groot aantal van de 

bedrijfsvoeringactiviteiten uitgevoerd door leden die op leeftijd zijn. Wij willen samen met 

deze leden op korte termijn bekijken hoe vervanging/ back up te regelen en op de 

middellange termijn wanneer welke bedrijfsvoeringactiviteiten volledig overgedragen kunnen 

worden. Hier is samenwerking NBS, NBvV, Aviornis en NPO onvermijdelijk maar ook een 

kans. 

Dierenwelzijn en dierengezondheid is prioriteit en een kans voor KLN om zich te profileren 

zowel naar haar eigen leden (KLN heeft de juiste kennis en belangenbehartiging), naar de 

omgeving (de leden van KLN zorgen goed voor haar dieren), als naar het ministerie (KLN is 

een betrouwbare partner voor de uitvoering van het beleid) en voor kleindier liefhebbers 

(KLN heeft juiste informatie). Ook hier is samenwerking met NBS, NBvV, Aviornis en NPO 

van belang. Door samen te werken vertegenwoordigen wij ruim 50.000 fokkers. 

 

De aantoonbare toegevoegde waarde voor leden van KLN bestaat onder andere uit: 

1) direct toegang tot ´betrouwbare´ informatie over het houden van dieren; 

2) gezonde dieren worden door onze fokkers aangeboden, waarbij de herkomst duidelijk 

is; 

3) direct toegang tot een groot netwerk van fokkers; 

4) direct toegang tot ´betrouwbare´ informatie over dierziektes en de bestrijding daarvan; 

5) goed opgeleide keurmeester; 

6) tentoonstellingen die voldoen aan de voorwaarden; 

7) dierenwelzijn is uitgangspunt bij onze fokkerij; 

8) belangenbehartiging en vertegenwoordiging in overleggremia.  

  

De terugloop van het aantal leden heeft ook consequenties voor de huidige fijnmazige 

bestuursstructuur met provinciale afdelingen. Door het terugbrengen naar een 5-tal 

districten zal de bestuurlijke drukte afnemen en de bestuurskracht toenemen.  
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3. GOVERNANCE: GOED BESTUUR 

Ambitie 

De KLN wordt door haar leden, samenwerkingspartner en omgeving ervaren als een 

betrouwbare, transparante en rechtvaardige organisatie. Het bestuur, de commissies, de 

statuten en de reglementen staan ten dienste van onze kleindier liefhebberij.  

 

Doel (wat) 

1) Geen ‘ dubbele’  petten, strikte scheiding tussen functies; 

2) Transparant en integer handelen.  

 

Hoe gaan we dit realiseren? 

Governance KLN: 

1. Juiste verdeling taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en rollen; 

2. Wie legt verantwoording af aan wie. 

 

Governance KLN in relatie tot de Stichting Kleindierbelangen en Nederlandse 

Kleindierpublicaties BV: 

1. Evaluatie uitvoeren naar de structuur van NKP BV, de rol van Stichting 

Kleindierbelangen en bestuur KLN; 

2. Juiste verdeling taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en rollen; 

3. KLN is eigenaar (prio-aandeelhouder); 

4. KLN is opdrachtgever; 

5. Afleggen van verantwoording aan de leden. 

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder: 

Jan Dirk Nijkamp 
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4. BEDRIJFSVOERING 

Ambitie 

Een professionele,  toekomstbestendige bedrijfsvoering die zowel de leden, de commissies als 

het bestuur ondersteund.  

Uitgangspunt is om alle bedrijfsvoeringstaken bij elkaar te brengen in één organisatie, de 

voorkeur gaat uit in samenwerking met andere vogelbonden (NBS, NBvV, Aviornis en NPO). 

Het betreft onder andere de navolgende taken: 

 (centrale) administratie (nu NKP): ledenadministratie incl. ereleden, leden van 

verdienste, uitgifte van fokkerskaartnummers, Kleindier Magazine, verenigingen, 

speciaalclubs, keurmeestersadministratie, incasso’s etc.; 

 Tentoonstellingszaken (FB): aanvragen tentoonstellingen, opleiding en certificering 

gedelegeerden, planning gedelegeerden; 

 Ringenbureau: aanvraag en uitgifte van vaste voetringen;  

 Merkenbureau: registratie van gemerkte konijnen;  

 Controle KLN prijzen en uitbetaling KLN prijzen; 

 Uitgifte van jubileumspeltjes, medailles  etc.; 

 Het ‘ loket’  voor het aanvragen en de uitgifte van promotiepakketten; 

 Boeken, standaards, overige hulpmiddelen verkoop en materiaalbeheer (bij voorkeur via 

webshop); 

 Het ‘ loket’ voor aanvragen van subsidies etc.; 

 Archivering documenten en beheer digitaal archief; 

 Ondersteuning op het gebied van ICT, juridische zaken, facilitaire zaken, PR/ 

communicatie, financiën etc.  

 

Doel (wat) 

1) Een professionele en toekomstige bedrijfsvoering; 

2) De bedrijfsvoering voorziet de leden, commissies en bestuur van een adequate 

ondersteuning; 

3) Informatie is altijd betrouwbaar, up to date en consistent.  

 

Hoe gaan we dit realiseren? 

1. Alle bedrijfsvoeringstaken/-activiteiten bij elkaar brengen in een (netwerk)organisatie; 

2. Informatie onderling consistent maken; 

3. Het Hoofdbestuur, de Provinciale Afdelingen en commissies zijn verbonden aan de 

centrale informatie faciliteiten. 

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder: 

Esther Witteveen 
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5. FINANCIËN 

Ambitie 

De financiën toekomstbestendig maken voor de lange termijn zodat er voldoende inkomsten 

zijn om de noodzakelijke uitgaven te kunnen doen. Het vermogen blijft dan beschikbaar voor 

bijzondere uitgaven. Het transparant maken van de (onkosten) vergoedingen vrijwilligers. 

 

Doel (wat) 

1) Minder afhankelijk zijn van contributies (huidig omslagsysteem) door in 2021 (of 

eerder) een heffing op het tatoeëren van konijnen en de vaste voetringen in te voeren; 

2) Minder afhankelijk zijn van resultaat Ned. Kleindierpublicaties b.v.; 

3) Bepalen welke activiteiten belangrijk zijn zoals faciliteren behoeften van leden en daar 

het uitgavenbeleid op richten;  

4) Transparantie naar de leden voor wat betreft (onkosten) vergoedingen e.d. 

 

Hoe gaan wij dit realiseren? 

1. ‘Verdienmodel’ toekomstbesteding maken; 

2. Beleid inzake vergoedingen transparant maken en vaststellen; 

3. Een eenduidige, transparante Planning & controlcyclus; 

4. Procuratie op orde. 

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder: 

Evert van de Waerdt 
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6. IDENTITEIT EN CULTUUR 

Ambitie 

KLN staat midden in de samenleving, wij weten wat er speelt en spelen in op nieuwe trends 

en ontwikkelingen. 

KLN is een open en laagdrempelige organisatie. Leden en bestuur gaan op een respectvolle 

wijze met elkaar om. 

Wij communiceren op een adequate en open wijze.  

KLN onderhoud contacten met ministeries, onderzoeksinstituten, collega bonden in 

Nederland en Europa en de Entente Européenne d’ Aviculture et de Cuniculture (EE), werkt 

samen aan belangrijke onderwerpen zoals Dierenwelzijn, uniformering van Standaards, 

ontwikkelen van grens overschrijdende activiteiten. 

 

Doel (wat) 

1) Wij reageren proactief op nieuwe ontwikkelingen en trends; 

2) Communiceren direct en snel op ontwikkelingen met provinciale afdelingen/ districten, 

verenigingen en leden; 

3) Initiëren informatie bijeenkomsten over belangrijke onderwerpen; 

4) Zoeken proactief naar samenwerking met ministeries, collega bonden in Nederland en 

Europa. 

 

Hoe gaan wij dit realiseren? 

1. Informatie zal worden gepubliceerd via KleindierPlaza 2.0, de website en facebook van 

de KLN, via mail aan provinciale afdelingen en verenigingen;  

2. Inrichting van een maildistributie omgeving; 

3. Opzet van informatie bijeenkomsten; 

4. Communicatietraining bestuur, provinciale afdelingen en leden commissies. 

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder: 

Jan Dirk Nijkamp 
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7. VERENIGINGSONDERSTEUNING 

Ambitie 

De basis van onze hobby ligt bij de lokale/ plaatselijke verenigingen. Daarnaast zien wij 

nieuwe vormen van ‘ netwerk-verenigingen’ als een welkome aanvulling. Speciaalclubs 

vormen de basis waar de kennis van specifieke rassen aanwezig is. Daarbij dragen zij 

enerzijds bij aan het in standhouden van deze rassen en anderzijds promotie van specifieke 

rassen. De provinciale afdelingen (PA’s) dan wel districten zijnde schakel tussen de 

verenigingen enerzijds en KLN anderzijds. De provinciale afdelingen vervullen momenteel 

een marginale taak richting verenigingen. Om beter toegerust te zijn voor haar toevertrouwde 

taken is het samenvoegen van provinciale afdelingen tot vijf districten noodzakelijk zodat de 

bestuurlijke drukte afneemt en de bestuurskracht toeneemt.  

 

Doel (wat):  

1) Lokale/ plaatselijke verenigingen zijn in staat om de leden vast te houden, nieuwe leden 

te werven en faciliteren leden in hun hobby;  

2) Nieuwe vormen van ‘netwerk-verenigen’ mogelijk maken en faciliteren; 

3) De Speciaalclubs zijn de kennishouder en promotor van specifieke rassen; 

4) De Provinciale afdelingen c.q. districten zijn in positie, voeren de aan hen 

toevertrouwde taken uit en waar nodig worden provinciale afdelingen samengevoegd 

tot districten. 

 

Hoe gaan we dit realiseren? 

 

Verenigingen 

1. Te onderzoeken welke factoren er ten grondslag liggen aan het succesvol zijn van lokale 

verenigingen c.q. het niet succesvol zijn van lokale verenigingen; 

2. Er wordt een werkgroep opgericht met deelnemers uit de lokale verenigingen en 

portefeuillehouder, opdracht is ‘waarom zijn sommige lokale verenigingen succesvoller 

dan anderen’; 

3. Verslag/ aanbevelingen/ rapport van de werkgroep wordt besproken in Raad van 

Advies voorjaar 2020 en presentatie in de ALV van juni 2020. 

 

Speciaalclubs 

1. Met speciaalclubs in gesprek over de wijze waarop zij invulling geven het begrip 

‘kennishouder’ en ‘promotor’ van specifieke rassen en wat zij eventueel nodig hebben 

om het te realiseren; 

2. Kennisbank opzetten van specifieke (in eerste instantie Nederlandse rassen) rassen 

inclusief fokkers etc.; 

3. Verslag/ aanbevelingen wordt besproken in Raad van Advies voor jaar 2020 en in de 

ALV van juni 2020. 

 

Nieuwe vormen van ‘ netwerk-verenigingen’ 

1. Onderzoeken welke nieuwe vormen van ‘netwerk-verenigingen’ er zijn en verwacht 

worden; 

2. Er wordt een werkgroep opgericht onder leiding van de Portefeuillehouder, opdracht is 

‘te onderzoeken welke nieuwe vormen van ‘netwerk-verenigen’ er zijn/ komen; 

3. Op welke wijze kunnen netwerk organisaties zich aansluiten bij KLN?; 

4. Bij welke netwerk organisaties sluit KLN aan?; 

5. Welke vorm van lidmaatschap past bij netwerk organisaties;  

6. Verslag/ aanbevelingen/ rapport van de werkgroep wordt besproken in Raad van 

Advies voorjaar 2019 en presentatie in de ALV van juni 2019. 
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Provinciale afdelingen c.q. districten 
1. Ieder lid van het hoofdbestuur wordt gekoppeld aan één of meerdere Provinciale afdelingen; 

2. Er wordt een werkgroep geformeerd met deelnemers uit de PA’s en Portefeuillehouder, 

opdracht is ‘hoe de taken beter uitgevoerd kunnen worden, hoe de provinciale 

afdelingen samengevoegd kunnen worden tot 5 districten en de bestuurskracht 

toeneemt; 

3. Verslag/ aanbevelingen/ rapport van de werkgroep wordt besproken in Raad van 

Advies voorjaar 2020 en presentatie in de ALV van juni 2020. 

  

Verantwoordelijk portefeuillehouder: 

Kor Flokstra 
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8. PR EN JEUGD 

Ambitie 

Alle kleindier liefhebbers komen via zoekopties uit bij KleindierPlaza 2.0. Voor deze 

liefhebbers is KleindierPlaza 2.0 de toegangspoort voor de juiste informatie over hun hobby. 

Zij vinden KleindierPlaza 2.0 zowel op internet, facebook als instagram, zie voor meer 

informatie de bijlage.  

KLN-leden maken, via KleindierPlaza 2.0,gebruik van de KLN-site die uitsluitend 

toegankelijk is voor leden en specifieke KLN-informatie bevat.  

Het Kleindier Magazine heeft naast een papieren versie ook een digitale versie. Voor 

actualiteiten is er een digitale nieuwsbrief zodat alle leden adequaat en snel geïnformeerd 

zijn.  

Onze PR-activiteiten zijn vooral gericht op het uitdragen van onze hobby, de meerwaarde van 

de KLN en het lidmaatschap.  

De KLN wil de jeugd stimuleren om kleindieren te houden, te fokken en tentoon te stellen.  

 

Doel (wat)  

1) Het bouwen van een community van en voor kleindier liefhebbers; 

2) Jeugd heeft bij KLN een ‘ eigen’ plek. 

 

Hoe gaan wij dit realiseren? 

1. Kleindier liefhebbers komen via internet, Facebook en Instagram uit bij KleindierPlaza 

2.0; - aanpassen aan google zoektermen 

2. KLN-site alleen toegankelijk voor leden; 

3. Leden hebben de keus om alle info (Kleindier Magazine en nieuwsbrief) digitaal of op 

papier te ontvangen; 

4. PR-activiteiten zijn gericht op het behouden en werven van nieuwe leden; 

5. Jeugd stimuleren door speciale jeugdactiviteiten te organiseren. 

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder: 

Johnny Leeflang 
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9. KWALITEITSZORG EN ONDERSTEUNING SHOWS 

Ambitie 

 

Deregulering en digitalisering 

KLN-regels met ten miste 25% terugbrengen de komende jaren. De huidige reglementen 

voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Op sommige gebieden is er sprake van 

‘overregulering’ terwijl op andere gebieden er juist behoefte is aan eenduidige en begrijpelijke 

regels. 

Daarnaast zal er een verdergaande digitalisering worden ingevoerd zodat enerzijds 

papierstromen worden beperkt en registraties eenmalig plaatsvinden.  

De volgende zaken worden opgepakt:  

1. Invoering van een sterk vereenvoudigd vraagprogramma (zo min mogelijk papier). 

Beperking van druk en porto kosten. Verlaging van de kosten voor tentoonstellingen;  

2. Afschaffen van onnodige en onduidelijke regels inzake tentoonstellingen; 

3. Dierenwelzijn verdient extra aandacht bij tentoonstellingen; 

4. Afschaffen van papieren stromen en registraties; 

5. Verdergaande digitalisering waarbij rekening wordt gehouden met ouderen die digitaal 

avers zijn; 

6. Centrale oplossing voor het inchrijven van dieren op shows via een SAAS oplossing; 

7. Beperken van handmatige werkzaamheden, invoer aan de bron, digitaliseren.  

 

Shows in Nederland 

In heel Nederland worden op lokaal niveau shows door verenigingen georganiseerd voor alle 

diergroepen. Aan deze lokale shows wordt zowel door beginners als ervaren fokkers 

deelgenomen. Deze shows zijn, mede vanwege de kleinschalige setting, zeer laagdrempelig en 

daardoor een uitstekende opstart voor de beginnende fokker.  

De provinciale shows worden op termijn niet meer gehouden. Daarvoor komen er 

districtsshows voor alle diergroepen in de plaats. Dergelijke shows worden bij voorkeur door 

meerdere verenigingen gezamenlijk georganiseerd. De districtsshows vinden plaats in de 

maand december.  

In Nederland worden er ten minste 2 (inter)nationale shows georganiseerd voor alle 

diergroepen. Deze shows vinden plaats in de maanden oktober, november en januari. Deze 

(inter)nationale shows zijn het topevenement van Nederland op het gebied van kleindieren. 

Hier worden de beste dieren geshowd, zijn er workshops, kennissessies, demonstraties en is 

er verkoop van kleindier gerelateerde artikelen.  

De (inter)nationale show van oktober is de start van het tentoonstellingsseizoen, hier komen 

kleindier liefhebbers, keurmeesters, leden van de verschillende commissies, de besturen van 

verenigingen, provinciale afdelingen en het KLN bestuur bijeen. De (inter)nationale shows 

hebben allen een eigen thema. De Bondshows worden ondergebracht bij de (inter)nationale 

shows. Eveneens kan er per (sub)diergroep de titel winnaar van ‘ de grote prijs der 

Nederlanden’ worden behaald. Daarnaast is er één landelijke jeugdbondsshow voor alle 

diergroepen in september. De deelnemers aan de jeugdshow krijgen ‘ korting’ bij deelname 

aan de (inter)nationale shows. 

Nieuwe vormen van showen worden bij alle shows gestimuleerd, uitgangspunt is dat deze 

nieuwe vorm het welzijn van de dieren bevorderd.  

Het showen in samenwerking met de NBS, NBvV, Aviornis en NPO wordt gestimuleerd. 

 

Doel (wat) 

1) Reglementen waar nodig ter ondersteuning van het doel; 

2) Voor alle fokkers, van beginner tot topper, is er een geschikte show in Nederland; 

3) Zorgen dat er(inter)nationale shows blijven voor iedere diergroep; 
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4) Zorgen voor een optimale spreiding van (inter)nationale shows; 

5) Jeugd wordt gestimuleerd deel te nemen aan de (inter)nationale shows, naast de 

jeugdbondsshow;  

6) Stimuleren van het samenwerking met andere diergroepen zoals de NBS, NPO, 

Aviornis en de NBvV.  

 

Hoe gaan wij dit realiseren? 

1. In samenwerking met betrokkenen worden er vernieuwde reglementen opgesteld; 

2. in overleg met de verenigingen, provinciale afdelingen en (inter)nationale shows tot 

een goede verdeling te komen; 

3. in overleg met de (inter)nationale shows en de jeugdshow tot een goede verdeling 

komen; 

4. opstellen van een plan hoe jeugdparticipatie kan worden vergroot bij shows; 

5. in overleg met de (inter)nationale shows en de jeugdshow tot een ‘ korting’ voor de 

jeugd te komen; 

6. in overleg met o.a. de NBS, NBvV, Aviornis en NPO bekijken welke samenwerking 

mogelijk is. 

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder: 

Johnny Leeflang 
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10. DIERHOUDERIJAANGELEGENHEDEN 

Ambitie 

Dierenwelzijn en dierengezondheid is voor de KLN en haar leden topprioriteit. Dierenwelzijn 

organisaties drukken een steeds groter stempel op de (klein)dierhouderij. Ook de opkomst 

binnen de politiek van ‘diervriendelijke Partijen’ onderstreept de politieke druk in dit kader. 

Het fokken, huisvesten, verzorgen en tentoonstellen gebeurt op een dierwelzijnsvriendelijke 

manier. We zijn ons bewust van de veranderende opvatting in de samenleving voor wat 

betreft het omgaan met dieren. Wij doen er alles aan om dierziektes en zoönoses te 

voorkomen. Het fokken met dieren met ‘afwijkingen’ en het toepassen van definitieve 

lichamelijke ingrepen horen niet thuis in onze hobby.  

Bij dierziektes wordt onze hobby niet onevenredig geschaad, doordat wij goede afspraken 

hebben met het ministerie van LNV. Met een goed I&R-systeem al voorhanden kunnen wij 

tentoonstellingen voor alle diergroepen in Nederland houden.  

De KLN is vertegenwoordigd in zowel de nationale als internationale overlegorganen inzake 

dierenwelzijn en andere dierhouderijaangelegenheden. KLN neemt actief deel aan 

(inter)nationale dierenwelzijn overlegorganen.  

Het is essentieel om veel meer samen op te trekken en goed na te denken om de maatregelen, 

die de in ons omringende landen genomen zijn, grotendeels moeten worden overgenomen. 

Eén en ander zal dan waarschijnlijk ook effect hebben op de fokkerij van dieren en de 

gestelde eisen vanuit de standaard. Samen met de NBS en de NBvV zal een cursus worden 

opgezet om surveillanten (preventie deskundigen) op te leiden, die een accreditatie krijgen 

vanuit de eigen organisaties.  

 

Doel (wat) 

1) De KLN en haar leden hanteren de door de Commissie Brambell opgestelde vijf 

vrijheden als uitgangspunt voor onze hobby en aanpassing van ongeriefscores voor 

onze dieren; 

2) Een positief beeld neerzetten over onze hobby qua welzijn en qua gezondheid, zowel 

binnen KLN als naar buiten toe, met gebruik van (sociale) media; 

3) Dieren van onze leden zijn te allen tijde traceerbaar (I&R) houden; 

4) Voorkomen van dierziektes en verspreiding van de ziekteverwekkers zowel naar andere 

dieren als naar de mens toe; 

5) Leden en niet leden KLN voorzien van juiste informatie via cursussen, digitale media, 

flyers en lezingen; 

6) Liefhebbers en fokkers trainen in het houden dieren (digitaal of fysiek) en daarbij een 

certificaat vakbekwaamheid intern opzetten. Samen met de NBS en de NBvV zal de 

cursus surveillance dierenwelzijn en diergezondheid gegeven worden.  

 

Hoe gaan wij dit realiseren? 

1. Opstellen van een protocol m.b.t. de vijf vrijheden (Commissie Brambell) en 

ongeriefscores aangeven. Wetenschappelijk aangetoonde informatie (WUR, RUU) 

verstekken zoals ongeriefanalyses en welzijnsparameters;  

2. KLN leden en verenigingen en leden ondertekenen het protocol; 

3. ‘ buitenstaanders’ inzicht geven in onze hobby d.m.v. ‘ verhalen’ en beeldmateriaal 

4. Het systeem van vaste voetringen en het merken van konijnen vastleggen als een I&R-

systeem 

5. Jaarlijks opstellen van terugkerende preventieve schema’s en bioveiligheidsplan voor 

de gezondheid en welzijn van alle diergroepen 

6. Preventieve voorlichting m.b.t. dierziektes en dierenwelzijn c.q. dierenongerief; 
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7. Samen met Nederlandse Werkgroep van hobbymatig gehouden Pluimvee en Parkvogels 

(NWPP) optrekken richting het Ministerie van LNV, eventueel via de ornithologische 

werkgroep van de NWPP; 

8. Periodiek (inter)nationaal overleg over dierenwelzijnskwesties met het Ministerie van 

LNV, zuster organisaties in België, Luxemburg en Duitsland en Entente Européenne;  

9. Instellen Commissie Dierenwelzijn & Wetgeving.  

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder: 

Harry Arts 
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11. KEURMEESTERSAANGELEGENHEDEN 

Ambitie 

De KLN beschikt over een goed geschoold keurmeesterscorps. De opleiding is grondig en 

zorgt dat de keurmeesters een brede basiskennis opbouwen die noodzakelijk is om een goede 

keurmeester te worden en te blijven.  

Keurmeesters in opleiding kunnen door middel van een modulaire opbouw van de 

keurmeestersopleiding, zonder af te doen aan de kwaliteit, naar eigen inzicht de opleiding 

volgen en afronden.  

De keurmeester is zich bewust van het feit dat keuren meer is dan beoordelen, het is ook 

uitleggen, stimuleren en motiveren. Keurmeesters beschikken naast inhoudelijke kennis dan 

ook over didactische vaardigheden. Keurmeesters hebben gevoel voor dierenwelzijn en 

dragen dit proactief uit tijdens de keuringen. De keurmeester worden jaarlijks bijgeschoold 

en behoren tot de top van Europa.  

Onze keurmeesters zijn vertegenwoordigd in de internationale gremia als vertegenwoordiger 

van de KLN. Door internationalisering is het belangrijk om ook kennis te ontwikkelen met 

betrekking tot de Europese standaard.  

 

Doel (wat) 

1) Er zijn te allen tijde voldoende gekwalificeerde keurmeester voor alle diergroepen; 

2) Keurmeestersopleiding is aantrekkelijk vanwege het naar eigen inzicht kunnen volgen 

en afronden en wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig aangepast; 

3) Keurmeesters zorgen dat zij de vereiste bijscholing volgen en zich pro actief bezig 

houden met dierenwelzijn;  

4) Keurmeesters scholen op het gebied van de Europese standaard en Europese wijze van 

keuren. 

 

Hoe gaan wij dit bereiken? 

1. Actief opzoek naar nieuwe kandidaten om te zorgen dat het keurmeesters-corps 

voldoende groot blijft en alle diergroepen over voldoende keurmeesters kunnen 

beschikken; 

2. Keurmeesters bijscholen naast inhoud ook op didactische vaardigheden en de 

ontwikkelingen met betrekking tot dierenwelzijn;  

3. Keurmeesters gaan actief kennis opdoen met betrekking tot de Europese standaard;  

4. De opleiding periodiek evalueren en aanpassen waar nodig is om de opleiding 

interessant te houden (duur opleiding); 

5. Keurmeestersopleiding aanpassen bij invoering van de Europese standaard; 

6. Periodiek overleg met LOP, LOH, HKV en KKV; 

7. Stimuleren van het bezoeken van Europese scholingsdagen; 

8. Centralisatie en coördinatie van Europese scholing door KLN. 

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder: 

Bart van der Vlis  
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12. STANDAARDAANGELEGENHEDEN 

Ambitie 

Het aantal kleindierfokkers loopt in geheel West-Europa steeds verder terug. Samenwerking 

tussen landen is dan ook essentieel om bepaalde rassen te kunnen behouden en vitaal te 

houden. In dit kader is het dan ook essentieel om de Internationale aansluiting in alle 

diergroepen te vergroten. Invoering van een Europa standaard voor alle diergroepen. De 

ontwikkeling van een Europa Standaard is een hulpmiddel om in Europa tot meer eenheid te 

komen. Aansluiting op een Europese wijze van keuren/ beoordelen is een onderdeel om 

fokkers meer eenheid te laten ervaren in de uitslagen.  

Er is speciale aandacht voor de Nederlandse rassen en de wijze waarop zij worden beschreven 

in een Europese standaard. Aansluiten bij Europese dierenwelzijnseisen dient als basis voor 

een Europa Standaard en de fok van rasdieren in Europa. Voorts dienen alle standaarden te 

voldoen aan de actuele regels van dierenwelzijn. Dit betreft niet alleen nationale maar ook 

zeker internationale regels op het gebied van dierenwelzijn.  

Namens de KLN hebben vertegenwoordigers zitting in diverse commissies van de Entente 

Européenne en dragen proactief bij aan een verdere integratie en eenwording van 

rasstandaarden in Europa. 

 

Doel (wat) 

1) Invoering van een Europese standaard voor alle diergroepen waar de Europese 

standaard voor beschikbaar is;  

2) Het creëren van draagvlak voor invoering van een Europa standaard; 

3) Samenwerking met landen om ons heen; 

4) De KLN is optimaal vertegenwoordigd in de diverse commissies van de Entente 

Européenne; 

5) De papieren standaarden digitaliseren. 

 

Hoe gaan wij dit realiseren? 

1. Overleg tussen standaardcommissies, speciaalclubs en leden over de invoering van een 

Europese standaard; 

2. Ontwikkelen van een roadmap per diergroep om de invoering goed te laten 

plaatsvinden; 

3. Aanpassen beoordelingswijzen en puntenschalen conform een Europa standaard. 

Hiervoor zullen ook de opleidingen moeten worden aangepast. Overleg tussen 

standaard commissies en examencommissies is noodzakelijk; 

4. Uniforme regeling creëren over hoe om te gaan met Europese rassen die niet in de 

Nederlandse standaard staan en hoe hiermee wordt omgegaan binnen de diverse 

opleidingen in Nederland; 

5. Bezoeken van de Entente Européenne bijeenkomsten en ondersteunen van 

Nederlandse vertegenwoordigers; 

6. Het aanpassen van standaarden aan nationale en internationale ontwikkelingen op het 

gebied van dierenwelzijn; 

7. Ondersteunen van Nederlandse kandidaten voor Europese commissies; 

8. Het digitaliseren van de Nederlandse standaarden ten behoeve van keurmeesters en 

leden van de KLN; 

9. Uniformeren van erkenningsprocedures en zorgen voor voldoende draagvlak van 

nieuwe rassen en kleurslagen. 

  

Verantwoordelijk portefeuillehouder: 

Bart van der Vlis  
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13. BIJLAGEN 
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Bijlage 1. Verdeling van portefeuilles en bestuurstaken 

Voorzitter:  Jan Dirk Nijkamp 

Secretaris:  Erna Sanders 

Penningmeester:  Evert van de Waerdt  

2e secretaris/ algemeen bestuurslid:  Vacature 

Portefeuille bedrijfsvoering:  Esther Witteveen 

Portefeuille verenigingsondersteuning:  Kor Flokstra 

Portefeuille PR en jeugdzaken:  Johnny Leeflang 

Portefeuille kwaliteitszorg en ondersteuning shows: Johnny Leeflang 

Portefeuille dierhouderij-aangelegenheden: Harry Arts 

Portefeuille keurmeestersaangelegenheden: Bart van der Vlis 

Portefeuille standaardaangelegenheden: Bart van der Vlis 
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Bijlage 2. Kleindierplaza 2.0 

Kleindierplaza 2.0 bevat tenminste: 

 Richtlijnen of leidraden dierenwelzijn; 

 Bibliotheek; 

 Kennisbank; 

 Genetische informatie over erfelijkheid van kenmerken van rassen; 

 Informatie fokken, genetica, ziekten, huisvesting; 

 Interne kleindiermarkt; 

 Webshop of verwijzing webshop met KLN artikelen; 

 Het bieden van extra services bijvoorbeeld de dierenarts online; 

 Informatie over verschillende preventieprogramma´s betreffende vaccinaties van 

dieren tegen ziektes; 

 Pagina voor verenigingen en speciaalclubs en verenigingen of social communities; 

 Databank voor shows, showresultaten en foto’s; 

 Centrale plek voor vraagprogramma´s en catalogussen.  
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Bijlage 3. Taken provinciale afdelingen c.q. districten 

 

1. De afdelingen zijn in het leven geroepen om op provinciaal niveau KLN te ondersteunen 

bij het realiseren van de doelstellingen van KLN (zoals verwoord in artikel 2 van de 

statuten van KLN) en het in stand houden van de kleindierenrassen en diergroepen en 

daarmee ons ‘cultureel levende erfgoed’   

2.  De afdelingen zijn mede in het leven geroepen om te dienen als communicatiemiddel 

tussen enerzijds het bestuur van KLN en anderzijds de bij de afdeling ondergebrachte 

verenigingen.   

3.  Verder hebben afdelingen de volgende specifieke taken:  

a. het ondersteunen van KLN bij het realiseren van haar doelstellingen (art. 2 van de 

statuten), het bevorderen van de liefhebberij van de onder KLN vallende diergroepen, 

met aandacht voor de cultuurhistorische waarde hiervan, en het hierbij betrekken van 

liefhebbers;  

b. het actief promoten en uitdragen van onze liefhebberij binnen de afdeling door 

middel van promotieactiviteiten met behulp van een in te stellen provinciale PR-

commissie), met hantering van de door KLN gevoerde huisstijl;   

c. het stimuleren en actief ondersteunen van de bij de afdeling ondergebrachte 

verenigingen bij hun activiteiten op dit gebied.  

De afdelingen maken hierbij gebruik van een digitale nieuwsbrief of een webpagina; d. 

het vertegenwoordigen van KLN en ondersteunen van de landelijke PR-commissie 

binnen de afdeling op evenementen, fairs en andere nauw aan de liefhebberij verwante 

aangelegenheden om daar de liefhebberij extern onder de aandacht te brengen;  e. het 

gezicht van KLN zijn en de representatie binnen de regio / provincie, naar locale en 

plaatselijke verenigingen en daar “acte de presence” geven bij jubilea, feestelijke 

gelegenheden etc.; f. het actief betrokken zijn in de Raad van Advies en daar gevraagd en 

ongevraagd advies te geven aan het KLN-bestuur.  

4. De afdelingen hebben een specifieke taak in de stemprocedure voor de algemene 

ledenvergadering van KLN waarbij de plaatselijke verenigingen hun stem o.a. op de 

vergadering van de afdeling mogen uitbrengen.  

5.  De afdelingen hebben daarnaast een specifieke taak om van het Facilitair Bureau (FB) te 

ondersteunen en te faciliteren.  

 

Reglement provinciale c.q. regionale afdelingen  

Reglementen Kleindier Liefhebbers Nederland – versie 16 juni 2018  
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Bijlage 4. Activiteiten meerjarenplan 

Thema en Activiteit Actiehouder 2018 
Q4 

2019 
Q1 

2019 
Q2 

2019 
Q3 

2019 
Q4 

2020 
Q1 

2020 
Q2 

2020 
Q3 

2020 
Q4 

Meerjarenplan KLN           
1e Concept bespreken met Raad van Advies Jan Dirk afgerond         

Leden actief bezoeken tijdens nationale shows Jan Dirk + Kor gestart afgerond        

2e Concept bespreken met Raad van Advies Jan Dirk   afgerond        

Besluitvorming bestuur Jan Dirk    afgerond       

Besluitvorming ALV  Jan Dirk    afgerond       

Verantwoording RvA en ALV Jan Dirk     gestart  afgerond   

Evalueren en vernieuwen Meerjarenplan Jan Dirk        gestart  afgerond 

           

Good Governance: goed bestuur           

Onderzoek uitvoeren naar de structuur van 
NKP b.v., de rol van Stichting Kleindierbelangen 
en bestuur KLN 

Jan Dirk  

   gestart afgerond     

Juiste verdeling t.v.b.´s en rollen  Jan Dirk       afgerond    

Gedragscode bestuur KLN Jan Dirk   afgerond        

KLN is goed opdrachtgever aan NKP b.v. Jan Dirk       afgerond    

Verantwoording afleggen aan leden (ALV) Jan Dirk    afgerond    afgerond   

           

Bedrijfsvoering           

Alle bedrijfsvoeringstaken / - activiteiten bij 
elkaar brengen  

 
        afgerond 

Plan van Aanpak opstellen Esther    gestart afgerond     

Informatie verzamelen / inventarisatie 
mogelijkheden 

Esther 
   gestart afgerond     

Besluitvorming bestuur Esther      afgerond    

Besluitvorming ALV Esther       afgerond   

Implementatie Office365 Esther   afgerond       

Het realiseren van één centrale informatie 
faciliteit 

Esther 
  gestart  afgerond     

  

C O
 N C E P T  M

 A A R T  2
0 1

 9



 

Bijlagen Pagina 23 van 26 
 

Financiën           
Beleid vaststellen m.b.t. vergoedingen Evert gestart afgerond        

´verdienmodel´ toekomstbesteding maken (o.a. 
heffing tatoeëren van konijnen en vaste 
voetringen)  

Evert 

  gestart    afgerond   

Transparante verantwoording financiën naar 
bestuur en leden  

Evert 
  afgerond       

Een éénduidige, transparante Planning & 
controlcyclus 

Evert 

   gestart afgerond     

Procuratie op orde Evert   gestart afgerond      

           

           

Identiteit/ cultuur           

Communicatietraining bestuur Johnny    afgerond      

Communicatietraining commissies en PA´s/ 
districten 

Kor 
    afgerond     

Bestuursleden communiceren positief en 
proactief  

Iedereen 
continu continu continu continu continu continu continu continu continu 

           

           

Verenigingsondersteuning            

Opdracht formuleren voor werkgroepen Kor   afgerond       

Werkgroepen installeren Kor    afgerond       

Werkgroepen doen onderzoek naar ´(nieuwe) 
succesvolle vormen van ´netwerk´- 
verenigingen´; hoe taken uit te voeren PA´s/ 
vorming districten 

Kor 

  gestart  afgerond     

Werkgroepen brengen rapport uit richting 
bestuur 

Kor 
     afgerond    

Rapport met vervolg stappen naar raad van 
advies 

Kor 
         

Rapport met vervolg stappen naar ALV Kor       afgerond   

Leden hoofdbestuur koppelen aan PA´s Kor   afgerond       

Actief contracten onderhouden met 
verenigingen en PA´s 

Kor 
continu continu continu continu continu continu continu continu continu 
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PR en Jeugd           

Communicatietraining bestuur KLN Johnny   afgerond       

Inventariseren behoefte/ noodzaak 
communicatietraining PA´s en commissies  

Johnny 
  afgerond       

Moderniseren PR pakketten  Johnny   gestart afgerond      

Basisscholen en AOC´s actief benaderen met PR 
pakket 

 
   gestart afgerond     

Kleindierplaza volledig geadopteerd als ´de 
website´ voor kleindier liefhebbers start 
inrichting vernieuwde website 

Esther / Johnny 

  gestart   afgerond    

Opdracht Werkgroep formuleren  Esther/ Johnny   afgerond       

Werkgroep installeren Esther/ Johnny   afgerond       

Werkgroep legt gewenste inrichting voor aan 
bestuur 

Esther / Johnny 
  gestart afgerond      

Volledig life vernieuwde website Esther/ Johnny    gestart afgerond     

Duidelijke opdracht formuleren voor PR NKP bv Johnny   gestart  afgerond     

           

           

Kwaliteitszorg en ondersteuning shows           

Vernieuwen TT reglement: startdocument ter 
besluitvorming naar bestuur  

Johnny 
  afgerond       

informeren RvA Johnny  afgerond        

Startdocument ter besluitvorming naar ALV Johnny    afgerond      

Werkgroep vormen met FB en NBS Johnny    afgerond      

Concept vernieuwd TT reglement gereed Johnny    gestart afgerond     

Concept ter besluitvorming bestuur Johnny     afgerond     

Concept naar RvA Johnny      afgerond    

Presentatie vernieuwd TT reglement in ALV Johnny       afgerond   

Eventuele aanpassingen verwerken  Johnny        gestart afgerond 

Nieuw tentoonstellingsrooster gereed 2021 Johnny          
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Dierhouderijaangelegenheden           
Opstellen welzijnsplan incl. protocol Harry gestart  afgerond       

Concept welzijnsplan incl. protocol naar RvA  Harry  afgerond        

Protocol ter vaststelling naar ALV Harry   afgerond       

Protocol wordt ondertekend door alle bij de KLN 
aangesloten verenigingen 

Harry 
   afgerond      

Proactief deelname i.h.k.v. consultaties / 
evaluaties beleid LNV, RDA en technische 
deskundigen commissies  

Harry 

Continu continu continu continu continu continu continu continu continu 

Jaarlijks opstellen van terugkerende preventieve 
schema´s en bioveiligheidsplan voor de 
gezondheid en welzijn van alle diergroepen incl. 
zoönoses 

Harry 

Gestart afgerond   gestart afgerond    

Zie vorenstaande: naar Diertechnische Raad Harry  afgerond    afgerond    

Ter informatie naar ALV    afgerond    afgerond   

Proactief deelnemen aan overleggen met WNPP, 
ministerie LNV, NVWA etc. 

Harry/ Jan Dirk  
continu continu continu continu continu continu continu continu continu 

Uitwerken i.s.m. NBvV en NBS cursus i.v.m. 
Besluit houden van dieren, Wet Dieren en 
surveillanten 

Harry 

 gestart  afgerond      

Zie vorenstaande: Diertechnische raad Harry  afgerond        

Ter informatie naar de ALV    afgerond       

Voorlichtingsmateriaal ontwikkelen i.h.k.v. 
houden van dieren i.r.t. dierenwelzijn en 
dierengezondheid 

Harry / Johnny 
(PR) 

  gestart  afgerond     

Status commissie Dierenwelzijn & Wetgeving Harry continu continu continu continu continu continu continu continu continu 

Onafhankelijk onderzoek gezondheid bij 
diergroepen opstellen en verwerken 

Harry 
    gestart  afgerond   
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Keurmeestersaangelegenheden           
Keurmeesters bijscholen, naast inhoud, ook op 
didactische vaardigheden en dierenwelzijn 

Bart 
continu continu continu continu continu continu continu continu continu 

Keurmeesters actief kennis op laten doen m.b.t. 
Europese Standaard 

Bart 
continu continu continu continu continu continu continu continu continu 

Keurmeestersopleidingen periodiek evalueren 
en aanpassen waar nodig 

Bart 
   afgerond    afgerond  

Keurmeestersopleiding aanpassen bij de 
invoering van de Europese standaard 

Bart 
      gestart  afgerond 

Periodiek overleg voeren met LOP, LOH, HKV 
en KKV 

Bart 
 afgerond    afgerond    

Actief nieuwe keurmeesters werven voor alle 
diergroepen 

Bart 
   gestart afgerond   gestart afgerond 

Centralisatie en coördinatie van Europese 
scholing door KLN 
 

Bart 

 gestart afgerond   gestart afgerond   

           

Standaard aangelegenheden           

Ontwikkelen van een implementatie roadmap 
voor een Europese standaard 

Bart 
  gestart afgerond      

Overleg met Standaardcommissie en 
speciaalclubs en leden over de invoering van een 
Europese standaard 

Bart 

  gestart   afgerond    

Aanpassen beoordelingswijze en puntenschalen 
conform Europese standaard in overleg met 
Standaardcommissie en examencommissie 

Bart 

    gestart  afgerond   

Uniforme regeling creëren over hoe om te gaan 
met Europese rassen die niet in de Nederlandse 
standaard staan incl. opleidingen   

Bart 

   gestart   afgerond   

Implementeren digitale standaarden Bart  gestart   afgerond     

Aanpassen standaarden op het gebied van 
dierenwelzijn 

Bart 
continu continu continu continu continu continu continu continu continu 

Uniformeren van erkenningsprocedures en 
vergroten draagvlak nieuwe rassen en creaties 

Bart 
   gestart   afgerond   
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