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Voorwoord 
 
 
Namens het bestuur van KLN bied ik u hierbij het jaarboek over het verslagjaar 2019 aan.   
 
Vanwege de beperkende maatregelen in het kader van het Coronavirus (COVID-19) wordt dit jaar de ALV 
op 7 november 2020 gehouden. Niet een fysieke vergadering vanwege de ontwikkelingen rondom het 
coronavirus maar het wordt een digitale vergadering.  
 
Gelukkig is ook het afgelopen jaar een volledig tentoonstellingsseizoen geweest voor alle diergroepen met 
vele hoogtepunten.  
De nationale tentoonstellingen hebben ook in het tentoonstellingsseizoen 2019 – 2020 kort na elkaar 
plaatsgevonden. Het KLN bestuur blijft, in samenwerking met de besturen van de nationale 
tentoonstellingen, streven naar een duidelijker eigen profiel en een betere spreiding van de nationale 
tentoonstellingen. 
 
Het samen optrekken met andere bonden en belangenclubs op het gebied van hobbydieren richting het 
ministerie van LNV, is van groot belang. 
Daarom is KLN al vele jaren aangesloten bij de Nederlandse Werkgroep voor hobbymatig gehouden 
Pluimvee en Parkvogels (NWPP). De NWPP is een overlegorgaan van alle belangrijke 
belangenverenigingen van hobbydierhouders. Onder andere Aviornis, de NBS en de NBvV zijn eveneens bij 
de NWPP aangesloten. 
 
Het vernieuwde bestuur is in 2019 met veel energie gestart met de uitvoering van de geplande actie uit het 
KLN Meerjarenplan 2019 – 2020. Meer hierover in het jaarboek 2019 en tijdens de ALV.  
Helaas hebben enkele bestuursleden in 2019 hun functie beëindigd. Het bestuur heeft er voor gekozen om 
de vrijkomende portefeuilles te verdelen onder de zittende bestuursleden. 
 
Namens het bestuur van KLN 
Jan Dirk Nijkamp, voorzitter 
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AGENDA VOOR DE 12E (DIGITALE) ALGEMENE 
LEDENVERGADERING OP ZATERDAG 7 NOVEMBER 2020 

 
AGENDA: 
1. Opening 
2. Ingekomen stukken en mededelingen de vergadering betreffende 
3. Benoeming stembureau 
4. Jaarverslag secretaris 
5. Financiële verslagen van de penningmeester 

a. Jaarrekening 2019 KLN 1) 
b. Verslag kascontrolecommissie en vaststellen jaarrekening 
c. Decharge bestuur 2) 
d. Benoeming kascontrolecommissie 2) 

6. Behandeling bestuursvoorstellen 2) 
7. Behandeling voorstellen afdelingen en verenigingen 2) 
8. Bestuursverkiezing 2) 
9. Benoeming lid van de Commissie Geschillen en Juridische zaken 2) 
10. Rondvraag 
11. Sluiting  
 
1) Zie bijlagen.  
2) Zie voorstellen etc. op pagina 43 en verder. 

DIGITALE VERGADERING 

In verband met de sterke stijging van Covid-19 besmettingen vindt het bestuur van KLN op dit moment 
niet verantwoord om een fysieke vergadering te houden waarbij bezoekers uit het gehele land aanwezig zijn 
en ook omdat veel van de bezoekers in een risicogroep vallen. Verder wordt het ook steeds meer onzeker of 
wij op 7 november wel een fysieke vergadering kunnen houden met het gebruikelijke aantal bezoekers. 
 
De agenda is voor deze gelegenheid ingekort tot het reglementaire minimum. Het jaarboek bevat wel de 
gebruikelijke zaken zoals notulen en de verslagen van de diverse commissies. Het is vaak gebruikelijk om in 
de vergadering wat te zeggen over voorstellen etc. Dat kan deze keer helaas even niet. 
 
Wij gaan voor deze digitale vergadering werken met Microsoft Teams. 
Wilt u aan de digitale vergadering deelnemen, dan moet u zich tot uiterlijk 24 oktober 2020 
persoonlijk aanmelden bij de secretaris (secretaris@kleindierliefhebbers.nl) onder vermelding van uw 
naam, e-mailadres en uw functie binnen KLN. Dan krijgt u te zijner tijd de digitale uitnodiging met de tijd 
van aanvang en instructies gemaild. 
 
Alleen de persoonlijk genodigden kunnen aan de digitale vergadering deelnemen (maximaal 1 per 
organisatie). Het zal een sobere, korte vergadering worden. 

OVERIGE VAN BELANG ZIJNDE ZAKEN 

Voor de digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) worden nu alleen de plaatselijke verenigingen die de 
senior- en jeugdleden vertegenwoordigen en de overige stemgerechtigde leden uitgenodigd: 
- plaatselijke verenigingen;  
- speciaalclubs; 
- tentoonstellingsorganisaties; 
- keurmeestersvereniging KKV en HKV; 
- erevoorzitters en ereleden; 
- leden van verdiensten; 
- serviceleden (liefhebbersleden). 
Ook de provinciale afdelingen zijn uitgenodigd. 
 
Personen en organisaties die normaal wel werden uitgenodigd maar nu bij deze digitale vergadering niet, 
zijn: 
- masterclass; 
- commissies KLN; 
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- Facilitair bureau KLN – NBS; 
- keurmeesters; 
- PR team; 
- managementteam NKP; 
- redactie Kleindier Magazine en Boerenvee; 
- dagelijks bestuur NBS, N.B.v.V. en Aviornis; 
- bestuur Bondsshow. 
 
Bij de algemene ledenvergadering 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 (liefhebbersleden) is het stemrecht gelijk 
aan eenhonderdste stemrecht mits zij tot één week voor de ALV zich daarvoor schriftelijk melden. 
 
De geloofsbrieven, die digitaal ingevuld kunnen worden,  moeten uiterlijk 24 oktober 2020 
door de stemgerechtigden rechtstreeks naar de secretaris van KLN worden gemaild. Dan 
hoeven de provinciale vergaderingen zich niet verplicht te voelen om in deze coronatijd een vergadering te 
beleggen, speciaal om de stukken voor de algemene ledenvergadering van KLN te bespreken. Gelet op de 
coronaontwikkelingen is een provinciale vergadering op dit moment zelfs onwenselijk. 
 
Namens het bestuur, 
Erna Sanders, secretaris 
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NOTULEN VAN DE 11E ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 15 JUNI 
2019 

 

1. Opening  
De vergadering werd geopend door voorzitter Jan-Dirk Nijkamp en hij heet iedereen in de volle zaal van 
harte welkom. Een bijzonder woord van welkom aan onze ereleden, erevoorzitters, leden van verdienste 
maar ook aan collega bonden. Wat fantastisch dat vanuit de NBS drie personen Thom Laming, Han van 
Doorn en Dennis Meesters aanwezig zijn en namens de NBvV afgevaardigden Henk Wal en Klaas Snijder. 
Klaas Snijder is ook voorzitter van de Entente Sparte Geflugel geworden, van harte gefeliciteerd, en ook een 
woord van welkom aan Wobbe Bouma namens Aviornis.  
Ook alle afgevaardigden van de commissies, Pa’s, verenigingen van harte welkom. De zaal is haast te klein.  
Helaas zijn er dit verenigingsjaar ook een aantal mensen overleden. Door de namen te noemen van Jo 
Dommerholt, Henk Houpst, Ad Boks, Pieter Boskma, Joop Tieks, Jo de Rooy, Henk Zwakenberg worden 
alle overledenen met een moment stilte herdacht.  
Vorig jaar zijn een aantal besluiten genomen waaronder een bijna compleet nieuw hoofdbestuur. Dit heeft 
ons erg geholpen om na te denken over wat we de komende jaren willen gaan realiseren als hoofdbestuur 
en om te voorkomen dat we van alles willen oppakken en over drie jaar moeten zeggen dat we eigenlijk 
niets hebben bereikt. Dit was geen gemakkelijk proces en komen hier nog op terug met het meerjarenplan.  
We hebben ook gezien dat we een actieve groep mensen zijn bij elkaar, bijna ieder lid is wel betrokken bij 
een bestuur, commissie, tentoonstellingsbestuur enz. en als bestuur hebben we daar heel veel respect voor 
en we willen voor deze mensen een hele diepe buiging maken voor alle tijd die door jullie worden ingevuld 
en breng dit ook over op jullie leden.  
Naast de liefhebberij, die je hebt aan het fokken van dieren, is het eigenlijk een heel mooi sociaal gebeuren. 
Je ontmoet elkaar en de hobby helpt mee aan sociale contacten te behouden. De hobby helpt mee dat we 
dicht bij de natuur blijven en dat we fysiek en vitaal blijven en oud kunnen worden. We zijn met dieren en 
de natuur bezig en is het veel meer dan alleen maar kennis van onze dieren. Nogmaals namens het bestuur 
een hele diepe buiging en heel veel respect voor wat de leden allemaal voor ons doen.  

1e Hobby op lange termijn.  

Zo nu en dan toont Jan Dirk foto’s of tekst uit kranten over dat iets niet meer mag met dieren. We moeten 
echt in de versnelling, omdat onze hobby onder druk staat. Dit heeft te maken met wet en regelgeving, die 
deels uit Europa komt en hoe de publieke opinie is veranderd m.b.t. het houden van en de omgang met 
dieren. We zijn in het verleden niet zo goed bezig geweest met onze hobby en de wereld om ons heen. Wij 
moeten als de wiedde weerga een nieuwe verpakking maken, maar we weten nog niet hoe. Daarvoor 
nodigen wij leden uit om mee te denken, ook met de andere bonden, zodat de verpakking acceptabel is en 
blijft.  

2e De wet en regelgeving waar we mee worden geconfronteerd.  

Daar hebben we het laatste jaar best wel veel last van gehad zoals de Landelijke Inspectiedienst van Dieren 
(LID) en een uitzending van SBS bij iemand over vogels waar een hele discussie werd gevoerd of die 
meneer bedrijfsmatig is enzovoorts. We sluiten onze ogen niet en zijn bij de Dierenbescherming geweest 
om uitleg te geven van wie wij zijn en wat wij doen. Het was een bijzonder positieve bijeenkomst. Zij zitten 
er helemaal niet zo negatief in. In juli hebben Jan Dirk en Harry Arts een gesprek met de LID om ook te 
vertellen wat we doen, want ze kennen ons niet. We proberen met dit soort organisaties in gesprek te 
komen om uitleg te geven over wat we doen.  
Bij het ministerie van Landbouw kom je niet zomaar binnen. Een afspraak maken is moeilijk. Zijn we wel 
een serieuze partij? Naar aanleiding van de uitzending van  1Vandaag heeft de Minister gezegd dat ze met 
de sector in gesprek wil. Afgesproken is dat Jan Dirk Nijkamp, Klaas Snijder en Wobbe Douma met de 
Minister in gesprek willen gaan over een aantal onderwerpen, waaronder het doden van dieren. Dit hoort 
bij de hobby. Om verschillende reden gaan dieren dood en dit zal besproken worden. Ook namens de NBS 
wordt dit besproken en hoe we onze hobby uitoefenen en welke regels we hiervoor hebben. De verzoek is 
verstuurd maar we hebben nog geen reactie gehad.  
Vogelgriepdossier zal aan de orde komen: gelukkig hebben we een goed tentoonstellingsjaar gehad zonder 
vogelgriep. Gelukkig is het virus rustig gebleven.  

3e Overleg met overheid 

Afgelopen december zijn Harry Arts en Jan Dirk Nijkamp verordonneerd om bij LNV te komen samen met 
de NvWA en de beleidsmedewerker van LNV. Het onderwerp was dat KLN een tentoonstelling wil houden 
als er vogelgriep bij een professionele houderij is uitgebroken. Hoe kunnen we dan toch van het landelijke 
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verbod afkomen. Afgesproken is hoe zou je voor alle diergroepen toch een show kunnen houden in 
bepaalde gebieden in Nederland. Dit was aan de ene kant een hoopgevend gesprek en aan de andere kant 
een ingewikkeld gesprek omdat als je nadenkt over de regels, dan zijn er heel veel regels en dan wordt alles 
uitgesloten en de discussie ging ook over de vraag van NvWA, hoe je dan moet handhaven. Het is niet te 
handhaven en daarom hebben we voorgesteld dit zelf te gaan doen. Hierop gingen we naar huis, echter tot 
op heden is er niets meer gebeurt. We proberen steeds weer in contact te komen met LNV over hoe we 
verder gaan met deze discussie. We schieten niet echt op met dit dossier. We gaan daar ook weer met de 
werkgroep aan de gang om dit geregeld te krijgen.  
Op Dierenwelzijn willen we de komende tijd gaan inzetten met menskracht en de bonden.  

4e Meerjarenplan  

We willen voorkomen dat we niet verzanden in te veel zaken. Niet alles kan gedaan worden. Het plan is een 
prioritering en inhoudelijk gaan we met elkaar in gesprek.  
Bedrijfsvoering gaan we op orde brengen. Deze is al op orde maar we willen deze toekomstbestendig 
maken. We zijn veel dank verschuldigd aan Piet Bouw en maken een diepe buiging voor hem voor het vele 
werk wat hij doet.  
Hoe treden we naar buiten toe? De website is op dit moment voor de leden en niet voor een leek. Hierop 
moeten we ons voorbereiden evenals op Sociaal Media.  
Onze hobby is niet alleen om een prijs te winnen, maar juist het in stand houden van al die rassen en 
diversiteit. De rassen evolueren en daar zit dus ook een belangrijk welzijnselement in. Met extremiteiten 
(“designdieren”) moeten we oppassen.  
Prioriteit is ook dat we een onderdeel van Europa zijn. Jan Schop is voorzitter van sectie cavia’s geworden 
en Klaas Snijder van de sectie vogels. We zijn goed vertegenwoordigd in Europa en Jan Dirk Nijkamp stelt 
voor om bij de volgende ALV de mensen aan het woord te laten die nauw betrokken zijn bij de Entente. Wij 
willen met deze mensen in gesprek over bijvoorbeeld het Europees keuren, de Europese standaard 
enzovoort. Wij zijn een van de oudste bonden en hebben veel kennis en kunde in huis.  

2. Ingekomen stukken  
Er zijn afmeldingen binnengekomen van N. van Wijk, W. Smelt, G. Dermois, J.A. van Laar, D. Van Doorn, 
E. Fikkert, I. Pos, K. Mollema, A. van der Heijden, Nut en Sport Oldenzaal, W.C. Kok, L. van Bochoven, 
J. Renes, T. Selten, NRC & WNC, Barnevelderclub, Zijdehoenclub, J.J.H.W. Hagemans, J. de Vries, 
Stichting Zeldzamehuisdierenrassen, K. v.d. Hoek, H. Timmer en A. Hertog. 
 
E-mail van PA Groningen: ze maken bezwaar tegen de procedure van voorstel B en D.  
 
E-mail van de Noordshow: zij gaan een eendaagse show houden voor de cavia’s tijdens de a.s. Noordshow.  

3. Benoeming stembureau  
Gerrit de Gooijer en Henk de Klein worden benoemd.  

4. Notulen van 16 juni 2018  
Er zijn geen op of aanmerkingen en Evert van de Waerdt wordt bedankt voor het maken van de notulen.  

5. Eren en waarderen  
We vinden het belangrijk dat we mensen kunnen eren en zijn bereid naar de verenigingen te gaan als daar 
mensen geëerd worden. Geef ze daarom ook op.  
Jan Bosch zal foto’s maken voor het Kleindier Magazine. Als iemand bezwaar heeft dat de foto geplaatst 
wordt, geef dit dan bij Jan Bosch aan. René Hut zal een verslag van de vergadering maken voor het 
Kleindier Magazine.  
 
Bart van der Vlis en Jan Dirk zullen samen de mensen eren en waarderen.  
 
Allereerst wordt Henk Bolder naar voren verzocht. Henk is 50 jaar penningmeester bij Ons Ideaal te 
Nunspeet, hij gaat met dieren naar verzorgingstehuizen in de buurt en heeft zo vele taken binnen de 
vereniging uitgevoerd. Henk wordt voorgedragen als Lid van verdienste en de vergadering gaat hiermee 
akkoord.  
 
Alexander van Ittersum en Jan Jore van de BKU-club worden naar voren gevraagd en krijgen de 
PR prijs voor het Moorkopproject. Ze hebben de kleurslag op een hoog niveau gebracht. Er zijn nog 5 
personen die de Moorkop fokken.  
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Daarna wordt Wim van Dongen gevraagd om naar voren te komen. Wim heeft cavia’s gefokt en de Satijn 
in de kleur Ivoor. Jaar op jaar had hij goede dieren. Hij heeft kennis van de dieren en weet ze steeds prima 
showklaar te maken. Hij heeft de wil om de beste te willen zijn. Wim krijgt de fokkerprijs van het jaar.  
 
Als laatste wordt Anneke Vermeulen naar voren verzocht. Anneke heeft veel betekend voor KLN op het 
gebied van de cavia’s en kleine knagers. Ze is keurmeester, heeft in verschillende commissies gezeten en zit 
ze nog. Ze heeft ruim 40 jaar cavia’s en ze wordt voorgedragen als Erelid van KLN. De vergadering gaat 
hiermee akkoord.  
 
Helaas konden een paar personen niet aanwezig zijn en zij zullen op een ander moment geëerd worden.  

6. Jaarverslag secretaris  
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  

7. Financiële verslagen van de penningmeester  

a. Jaarrekening 2018  

Men kon tot een week voor de vergadering vragen stellen en dat is niet gebeurt.  
Evert van de Waerdt licht toe dat de inkoop van het Kleindier Magazine is gewijzigd. Tot 2016 zaten de 
abonnementskosten van Kleindier Magazine nog  niet in de contributie van KLN verweven, maar vanaf 
2017 wel. We kunnen nu anders gaan inkopen. Een fiscalist is bezig om hierover afspraken te maken met de 
belastingdienst.  

b. Kascontrole  

De heren De Vries, Tenbergen en Nijboer hebben op 6 mei de jaarrekening gecontroleerd bij de 
penningmeester Evert van de Waerdt en ook voorzitter Jan Dirk Nijkamp was hierbij aanwezig. Alles is 
correct, volledig en zorgvuldig bijgehouden.  

c. Verlenen decharge 2018  

De kascontrole geeft een pluim aan de penningmeester Evert van de Waerdt, waarop de vergadering 
decharge verleend aan het bestuur.  

d. Benoeming kascontrole lid  

De heer J.J.G. Kooiman wordt de opvolger van de heer De Vries.  
Tonny Oomen vraagt of er geen reserve kascontrole lid moet zijn. Dit is niet het geval omdat er drie 
personen zijn.  

8. Financiële verslagen NKP en FB 2018  
Er zijn geen bijzonderheden.  

9. Bespreking verslagen diverse commissies 2018  
a. Nederlandse Kleindierenpublicaties BV  
b. Standaardcommissies  
c. Examencommissies  
d. Opleidingen  
e. Dierenwelzijn & Wetgeving  
 
De verslagen zijn doorgenomen, er waren geen vragen of opmerkingen en ze zijn vastgesteld.  
Harry Arts komt op punt e. Dierenwelzijn & Wetgeving nog terug met een presentatie onder punt 13A.  

10. Bespreking overige verslagen a. Dispensaties  
b. Merkenbureau  
c. Ringenbureau  
 
Ook deze verslagen zijn doorgenomen, er waren geen vragen en ze zijn vastgesteld. 

11. Behandeling bestuursvoorstellen  

a. Wijziging statuten  

Uitslag van de stemming is voor.  



Jaarboek over het verslagjaar 2019 - Kleindier Liefhebbers Nederland Pagina 11 

Noot van het bestuur Ondanks dat er massaal voor is gestemd kan de statutenwijziging niet worden 
doorgevoerd omdat het vereiste quorum niet is gehaald. Er waren geen 2/3 van het maximaal uit te 
brengen stemmen op de vergadering aanwezig.  

b. Meerjarenplan 2019-2020  

De afdeling Groningen heeft een brief gestuurd met bezwaar op de procedure die gevolgd wordt. Ze hebben 
een aantal punten m.b.t. het meerjarenplan ingediend die niet zijn verwerkt in het plan.  
Jan Dirk Nijkamp heeft op deze brief gereageerd dat we in oktober en februari het plan hebben besproken 
tijdens de Raad van Advies. We hebben meer dan 20 reacties binnengekregen. Het plan is geen visie over 
20 jaar maar om voor de komende 3 à 4 jaar voortgang te kunnen boeken. Wat staat ons te doen en we 
hebben alleen prioriteiten voorgelegd. Nu moet prioritering en richting gegeven worden. We gaan met de 
mensen om de tafel die gereageerd hebben om de reacties te bespreken en dan wordt inhoudelijk meer 
richting gegeven. Daarna worden, waar nodig, de stukken voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. 
We willen wel vooruit.  
Het meerjarenplan is een levend document en we stellen nu de prioriteiten vast en waar nodig gaat het naar 
de algemene ledenvergadering voor besluitvorming.  
De afgevaardigde van de afdeling Groningen, de heer van Lune, geeft aan hier geen genoegen mee te nemen 
en geeft aan het voor te leggen aan de commissie juridische zaken en geschillen.  
De voorzitter betreurt het dat op deze wijze de afdeling Groningen omgaat met een verschil van inzicht, 
maar het staat de afdeling vrij om naar de commissie te gaan.  
Voor de goede orde er is een ruime meerderheid voor het meerjarenplan en daarmee is het meerjarenplan 
aangenomen (zie uitslag onderaan verslag).  

c. Vaststelling contributies 2020  

Reijer Schothorst van EPV vraagt waarom de contributie omhoog moet, terwijl er zoveel geld op de 
rekening staat. 2e vraag is dat hij graag een onderbouwing ziet wat de beleidsvoering gaat kosten. Jan Dirk 
Nijkamp geeft aan dat als we naar de gewone uitgaven kijken we geld tekortkomen. Uit de contributie moet 
het geld komen vandaar de verhoging. De NKP-gelden zijn voor extra activiteiten. De begroting moet 
gedekt zijn door de contributie. Het ledenaantal daalt en het zou al heel mooi zijn al we van 6% naar 0% 
kunnen brengen. We kunnen wat aan de kostenkant doen. De commissies kosten geld en bij een dalend 
ledenaantal blijven de kosten van de commissies hetzelfde.  
Evert van de Waerdt zet alle vrijwilligers van de NKP in het zonnetje. Medewerkers van de NKP doen veel 
werk tegen een onkostenvergoeding en de advertentieopbrengsten houden het model gezond.  
Ook dit voorstel is aangenomen (zie uitslag onderaan verslag). 

d. Raming 2019 (herzien) en 2020  

De raming is ook goedgekeurd en aangenomen (zie uitslag onderaan verslag).  

12. Behandeling voorstellen afdelingen en verenigingen  

V1. Aanpassing ROT en RVT inzake beoordeling, predicaten, punten  

Dit voorstel is niet aangenomen. (zie uitslag onderaan verslag)  

V2. Wijziging taakomschrijving gedelegeerden inzake bezoeken van tentoonstellingen  

Dit voorstel is niet aangenomen. (zie uitslag onderaan verslag)  

V3. Wijziging ROT/RVT paragraaf 2 lid 2  

Dit voorstel is aangenomen echter moet het voorstel nog behandeld worden bij de NBS voordat de 
wijzigingen doorgevoerd kunnen worden. (zie uitslag onderaan verslag)  
 
Ruud Swaap vraagt hoe het zit met de stemming van de speciaalclub NCC. Zij worden niet uitgenodigd voor 
de Raad van Advies en is niet aangesloten bij een PA?  
Jan Dirk Nijkamp geeft aan dat er een gesprek met NCC en KKV zal komen om te kijken hoe we hier mee 
om moeten gaan. Volgende keer kan er een voorstel ingediend worden.  

13. Bestuursverkiezing  

1. Verkiesbaar: Esther Witteveen  

Esther Witteveen is met een ruime meerderheid gekozen en neemt plaats achter de bestuurstafel (zie 
uitslag onderaan verslag).  
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13a. Presentatie Dierenwelzijn door Harry Arts  
Harry geeft aan dat er veel overleg plaats heeft gevonden met het Ministerie over de Vogelgriep maar er zijn 
nog steeds geen antwoorden gegeven.  
Hij waarschuwt de mensen om niet te veel dieren uit België te halen. Deze dieren worden namelijk niet 
gecontroleerd of ze geënt zijn.  
Anneke Vermeulen is toegevoegd aan de commissie Dierenwelzijn & Wetgeving.  
De entverplichting voor konijnen voor het seizoen 2019-2020 blijft nog van kracht. Daarna zullen we kijken 
hoe we hiermee verder gaan. Er zijn fokkers die zeggen dat ze minder jongen fokken vanwege de 
entverplichting op tentoonstellingen. Er zal een cursus opgezet worden intern of extern samen met de 
Vogelbonden over hoe om te gaan met onze dieren.  
Er wordt nog een flyer voor de oorspronkelijke duiven gemaakt.  
Op de Dierenparade Noordshow zal een gezondheidsonderzoek gedaan worden naar de konijnen.  
We zullen voor de externe communicatie/media een woordvoerder moeten hebben.  
Anneke Vermeulen doet het verzoek om voorzichtig te zijn met het realiseren van een cursus. Zij vraagt ook 
wie de opdrachtgever is voor het onderzoek bij de Noordshow. Dit is de Faculteit Diergeneeskunde, 
Noordshow en dierenbescherming. KLN zal ook een gedeelte financieren.  
Hans Puttenstein merkt op dat alleen spuiten niet de oplossing is. Voeding is erg belangrijk. Harry Arts is 
het hiermee eens, minder antibiotica maar meer op de voeding letten.  
De werkgroep zal ook meer aandacht hebben voor huisvesting en verzorging.  

14. Rondvraag  
Jos Jansen van de Gelderlandshow vraagt waarom er twee gedelegeerden zijn aangewezen voor de show. 
En waar moet het vraagprogramma dan naar toe gestuurd worden?  
Het vraagprogramma moet naar beide gedelegeerden. Johnny Leeflang geeft aan dat de gedelegeerde op 
een grote show meer moet doen. Arie Hagedoorn merkt op dat de Noordshow drie gedelegeerden krijgt. Dit 
is voortgekomen uit de ontwikkelingen bij de grote shows die niet allemaal goed verlopen.  
Co Korsuize vraagt of er al wat meer bekend is over de eindkeuring bij de Noorshow?  
Gerard Schenkel geeft aan dat het besluit van FB buiten de reglementen om is genomen. Zij zijn druk bezig 
met de voorbereidingen en de keurmeesters zullen goed geïnformeerd worden. Info zal via het 
vraagprogramma gaan. De aanpassingen zullen met beleid en zorgvuldigheid worden uitgevoerd. Reden om 
de eindkeuring aan te passen is het dierenwelzijn, dat ze niet meer zo vaak omgedraaid worden 
bijvoorbeeld.  
Roel Schraa merkt op dat de KKV nog niet geïnformeerd is. Dit zal alsnog gebeuren.  
Reijer Schothorst van EPV vraagt hoe onze bond denkt over het vakbekwaamheidsbewijs. Per 1 juli 2020 
moet dit geregeld zijn. Het water geven van konijnen op de tentoonstelling is nu nog met bakjes, hoe wordt 
dit in de toekomst geregeld met flesjes? Jan-Dirk Nijkamp antwoord hierop: of er wel of geen controle is, is 
niet van belang, maar lees de reglementen hoe je moet handelen. We hebben altijd een verantwoording.  
Harry Arts merkt op dat we de zaken al goed voor elkaar hebben want bij iedere tentoonstelling moet een 
dierenarts aanwezig zijn. Hij ziet toe op welzijn, ziekte, enting enz. We zullen nog wel meer mensen moeten 
opleiden die ook naar de konijnen tentoonstellingen kunnen gaan.  
Dieren moeten toereikend voorzien zijn van voer en water. Het reglement is hiervoor aangepast. Er zal een 
stappenschema gemaakt moeten worden.  
Piet Bouw vraagt of het mogelijk is om toch een gedrukt jaarboek uit te brengen. Dit jaar is dit niet gedaan 
en hij vindt dit jammer want niemand heeft nu het boekje gelezen. Jan Dirk Nijkamp geeft aan dat we dit 
niet zullen doen mede dat dit een bezuiniging betreft en vorig jaar besloten is het boekje niet te drukken.  
Wim Voskamp stelt voor om de KLN-prijzen af te schaffen zodat je het tatoeëer- en ringengeld niet meer 
hoeft in te brengen. 80% is opbrengst ringen en 20% is voor de konijnen daarnaast worden ook veel 
buitenlandse dieren ingezonden. Jan Dirk Nijkamp dankt hem voor de opmerking en zal de suggestie 
meenemen.  
Evert Jan Eikelboom vraagt hoe het zit met de zeldzame Nederlandse rassen als men de Europese 
standaard gaat invoeren. Bart van der Vlis geeft aan dat er nog veel onduidelijkheid is. Er zullen 
uitzonderingen komen maar we moeten proberen aan te sluiten bij Europa. Het is een proces dat jaren zal 
duren.  
Thom Laming geeft aan dat het land van het ras de standaard bepaalt. Hij bedankt tevens KLN voor de 
uitnodiging. Er zijn veel ware dingen gezegd. De hobby maakt dat je groter en rijker wordt. Zonder de 
hobby had hij de mensen in de zaal niet gekend. Wij moeten onze hobby uitdragen. Hij ziet uit naar de 
samenwerking betreffende dierenwelzijn. Hij feliciteert het bestuur dat nu voltallig is, met name de dames.  
 
Jan Dirk Nijkamp heeft nog twee bossen bloemen en geeft er een aan Betty de Gooijer die erg veel werk 
verzet met betrekking tot de registratie van merken van konijnen en een aan Erna Sanders. Hij is blij met 
haar als secretaris.  
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15. Sluiting en datum volgende ALV  
De voorzitter Jan Dirk Nijkamp sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng en 
nodigt iedereen uit voor de lunch. De volgende ALV staat gepland op 20 juni 2020. 
  

Uitslag stemming ALV 15 juni 2019  
 

 
 
 
 
Erna Sanders, notulist 

JAARVERSLAG SECRETARIS 

 
Dit is mijn eerste jaar als secretaris van KLN en ik moet zeggen dat het me meegevallen is om deze taak 
goed uit te voeren, mede dankzij de hulp van de andere bestuursleden, want zonder hen kan ik ook niets 
beginnen. Graag wil ik iedereen bedanken die mij hebben geholpen om de taak als secretaris zo goed 
mogelijk te doen. Samen staan we sterk want alleen kan ik het niet. 

Jaarboek 2019 
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 ook nu alleen op de website en zal 
niet meer verstuurd worden zoals besloten is in de ALV van 2018. 
 
Het jaarboek staat ook in het teken van het vervolg op het meerjarenplan waar het bestuur hard aan 
gewerkt heeft. Vooral de Europese standaard heeft veel aandacht. 

Stem m en

Totaal 5928,9 3.548 59,80% 2.7 56 46,50%

Voor Tegen Onthouding Totaal
Blanco 

volmacht

Jaarrekening 2018 3.309 0 147 3.456 92

Decharge bestuur 3.369 0 87 3.456 92

Lid kascontrolecommissie 3.465 0 10 3.47 5 7 3

A. Wijziging statuten 3.323 34 7 4 3.431 117

B. Meerjarenplan 2019 – 2020 2.7 69 218 444 3.431 117

C. Vaststelling contributies 2020 2.640 825 10 3.47 5 7 3

D. Raming 2019 (herzien) en 2020 2.880 200 37 6 3.456 92

V1. Aanpassing ROT en RVT inzake 

beoordeling
11.292 2.018 119 3.429 119

V2. Wijziging taakomschrijv ing 

gedelegeerde
1.210 2.010 211 3.431 117

V3. Wijziging ROT/RVT paragraaf 2 lid 2 2.018 1.141 27 0 3.429 119

1. Esther Witteveen 3.354 50 7 1 3.47 5 7 3

Aantal aanwezig Aantal v ia PA
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Algemene ledenvergadering op 15 juni 2019 
In deze vergadering is het jaarplan 2019-2020 aangenomen en kan het bestuur verder gaan met het 
uitwerken van de plannen. Dit zal in gedeelten gedaan worden en bij de volgende ALV zullen opnieuw 
voorstellen komen die de leden kunnen goed- of afkeuren. Ook is er aandacht besteed aan Dierenwelzijn en 
zijn we met regelmatig in gesprek met het Ministerie van Landbouw hierover. Ook worden er gesprekken 
gevoerd over de vogelgriep. We zien graag dat als er vogelgriep in het zuiden uitbreekt er in het noorden 
toch een show gehouden kan worden onder strenge regels. Echter het Ministerie geeft daar geen 
toestemming voor. 

Bestuursvergaderingen 
In totaal kwam het hoofdbestuur 11 keer bij elkaar voor een bestuursvergadering. Daarnaast zochten wij 
elkaar zeer regelmatig en in diverse samenstellingen op om inhoudelijke zaken verder gestalte te geven. 

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.  

Vergadering van de Raad van Advies 
Het overleg met de meeste provinciale afdelingen is constructief. Toch zijn niet alle PA’s vertegenwoordigd 
op de vergadering van de Raad van Advies. Ook het bezoeken van de RvA door PA’s speelt in het 
meerjarenplan een grote rol voor de toekomst. In september hebben we een extra vergadering gehouden 
om met de mensen te praten die hebben gereageerd op het meerjarenplan. Daarbij hebben we de groep 
uitgebreid, zodat veel leden betrokken zijn bij hoe we nu verder moeten gaan met het meerjarenplan. De 
opkomst was goed en deze vergadering had een goede sfeer. Iedere portefeuillehouder had twee 
onderwerpen om te bespreken en de deelnemers werden op persoonlijke voorkeur in groepen verdeeld.  

Bondsshows 
Gelukkig was er dit jaar geen vogelgriep waardoor alle shows door konden gaan. 
Ook dit jaar is bij Dierenparade Noordshow de Bondsshow voor zowel de konijnen als hoenders, 
dwerghoenders, sier en watervogels gehouden. De Bondshow voor de cavia’s is ondergebracht bij KL Zuid-
Holland en de kleine knagers werd ondergebracht bij de Gelderlandshow. Ook de Jeugdbondsshow in 
Laren was opnieuw een groot succes. De belangstelling was als vanouds, evenals het programma voor de 
deelnemers.  
 
Namens het KLN bestuur bedank ik de Dierenparade Noordshow te Assen, de Jeugdshow te Laren, de 
provinciale Gelderlandshow te Wijchen en de provinciale van KL Zuid-Holland te Boskoop voor hun 
gastvrijheid. 

Bestuursverkiezing en bestuurssamenstelling 
In 2019 is tijdens de ALV Esther Witteveen gekozen als bestuurslid. Zij zal zich bezig houden met 
beleidszaken samen met Jan Dirk Nijkamp. Kor Flokstra had zich al voor de ALV teruggetrokken als 
bestuurslid. Later in het jaar heeft Johnny Leeflang zich ook teruggetrokken en eind van het jaar heeft 
helaas ook Esther Witteveen zich moeten terugtrekken voor de bestuurstaken. Daardoor zijn er nu drie 
vacatures binnen het bestuur ontstaan en we hopen deze toch weer te kunnen invullen. 

Nederlandse Kleindierenpublicaties b.v. 
Elke maand ontvangen bijna alle leden ons mooie bondsblad Kleindier Magazine. Iedere keer weer zeer 
verrassend, zoals het team van vrijwilligers het blad vormgeeft, zowel inhoudelijk als uitstraling. 
Het afgelopen jaar is er meerdere keren, in diverse samenstellingen, met het management team van de 
Nederlandse Kleindierenpublicaties b.v. (NKP) gesproken en hieruit blijkt dat men zeer voortvarend en 
toekomstgericht aan het werk is. 

PR-team 
We hadden weer een portefeuillehouder PR- en jeugdzaken maar helaas op dit moment niet meer. We 
hopen zo spoedig mogelijk iemand te vinden, die deze belangrijke taak op zich kan nemen. Wel zijn wij  
heel gelukkig, dat wij een heel zelfredzaam PR-team hebben, dat gezamenlijk onze hobby blijft uitdragen. 

Het ringenbestelprogramma DigiRing 
DigiRing is al weer een paar jaar in gebruik en verloopt goed. Naast ringen voor onze eigen erkende 
vogelsoorten is KLN ook van overheidswege officieel ringenverdeler voor de beschermde vogelsoorten van 
niet-leden.  
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KLN prijzenschema 
We hebben het prijzenschema wat aangepast voor de grote tentoonstellingen en dat heeft geen problemen 
gegeven. 

Verloop verenigingen 
Ook in 2019 zien we afname in het aantal verenigingen. Hieruit blijkt dat tijden veranderen en het 
draagvlak voor verenigingen ook anders wordt. 
De volgende verenigingen zijn opgeheven per 31-12-2019. Enkele verenigingen zijn ook samengegaan en 
hebben een nieuwe vereniging opgericht. Bijv. per 01-01-2020 bestaat de vereniging Hof van Twente 
voortgekomen uit de samenvoeging van P.K.V.D. Diepenheim en G.P.K.V. Goor. 
 
Opgeheven:  
D17 PPV Nut en Genoegen - Meppel 
F02 PKV Balk e.o. - Balk 
F22 PKFV Door Vriendschap Sterk - Koudum 
F23 PKV Sneek e.o. - Sneek 
H45 PKV Nut en Sport - Poortugaal 
L03 De Sportfokkers Swentibold - Born 
L04 KPSV Brunssum - Brunssum 
L05 KSV Bunde e.o. - Bunde 
L08 KPV Geleen-Stein e.o. - Geleen 
L15 KDS De Dierenvriend - Margraten e.o. 
O08 P.K.V.D. - Diepenheim 
O14 G.P.K.V. - Goor 
 
Nieuw:  
F27 KV Súdwest-Fryslân - Sneek 
H64 KDV Rijn-, Duin- en Bollenstreek - Lisse 
L26 KL Zuid-Limburg - Beekdaelen 

Tot slot 
Wil ik allen bedanken die mij geholpen hebben om er een succesjaar van te maken en hoop ook voor de 
toekomst op een voortzetting van deze goede samenwerking. 
 
Erna Sanders, secretaris 
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LEDENAANTALLEN 

KLN 31-12-19 
      

Provincie Senior Jeugd Combi-
naties 

Service-leden 
etc 

Vereniging TTO 

Groningen 342 25 6 0 15 1 
Friesland 458 43 14 0 20 0 
Drenthe 383 44 15 0 17 1 
Overijssel 753 107 33 0 29 2 
Gelderland 1.176 126 57 0 47 3 
Utrecht 146 18 5 0 8 1 
Noord-Holland 390 26 15 0 21 2 
Zuid-Holland 700 72 30 0 37 3 
Zeeland 91 7 1 0 5 1 
Noord-Brabant 528 45 8 0 27 1 
Limburg 237 14 14 0 17 1 
Diversen/speciaalclubs 45 6 1 100 69 0 
Eindtotaal 5.249 533 199 100 312 16 

 
Totaal leden (personen) :   5.782 (excl. combinaties) 
Totaal verenigingen  :       328 
 
 
 

KLN 31-12-18 
      

Provincie Senior Jeugd Combi-
naties 

Service-leden 
etc 

Vereniging TTO 

Groningen 369 27 7 0 15 1 
Friesland 488 41 13 0 21 0 
Drenthe 406 40 17 0 17 2 
Overijssel 754 105 29 0 29 2 
Gelderland 1.232 134 58 0 47 3 
Utrecht 164 24 5 0 8 2 
Noord-Holland 423 32 15 0 25 2 
Zuid-Holland 728 83 33 0 42 3 
Zeeland 93 9 1 0 5 1 
Noord-Brabant 566 55 9 0 29 1 
Limburg 251 17 12 0 16 1 
Diversen/speciaalclubs 36 5 0 106 69 0 
Eindtotaal 5.510 572 199 106 323 18 

 
Totaal leden (personen) :   6.188 (excl. combinaties) 
Totaal verenigingen  :       341 
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Het aantal in de Algemene Ledenvergadering uit te brengen stemmen is gebaseerd op het aantal leden per 
die  op 31 maart 2020 hun contributie hebben voldaan  
 

KLN 31-03-20  

      

Provincie Senior Jeugd  Service-leden Vereniging TTO 

Groningen 317 19   15 1 
Friesland 424 38   16 0 
Drenthe 347 35   15 1 
Overijssel 721 91   27 2 
Gelderland 1120 112   46 3 
Utrecht 135 16   8 1 
Noord-Holland 360 24   21 2 
Zuid-Holland 642 68   33 3 
Zeeland 83 7   4 1 
Noord-Brabant 485 39   25 1 
Limburg 222 14   12 1 
Diversen/speciaalclubs 45 6  86 69 0 
        
Eindtotaal 4.901 469  86 291 16 

 
 

KLN 31-03-19  
      

Provincie Senior Jeugd  Service-leden  Vereniging TTO 

Groningen 325 23   15 1 
Friesland 446 40   19 0 
Drenthe 360 39   17 1 
Overijssel 720 97   28 2 
Gelderland 1150 115   47 3 
Utrecht 144 17   8 1 
Noord-Holland 390 26   21 2 
Zuid-Holland 655 62   36 3 
Zeeland 83 7   5 1 
Noord-Brabant 512 44   27 1 
Limburg 224 13   11 1 
Diversen/spec.cl 34 5  97 69 0 
        
Eindtotaal 5.043 488  97 303 16 
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JAARVERSLAG NEDERLANDSE KLEINDIERENPUBLICATIES 

 
De Nederlandse Kleindierenpublicaties B.V. (NKP) heeft ook in 2019 weer diverse taken in het belang van 
de KLN en de kleindierenliefhebberij in het algemeen vervuld. De belangrijkste zijn: 

• de uitgifte van Kleindier Magazine, het bondsblad van zowel KLN als NBS; 

• de leden- en abonnementenadministratie en inning van contributies; 

• de uitvoering van de gezamenlijke PR voor de kleindierenliefhebberij; 

• de uitgifte van Boerenvee, een magazine voor liefhebbers van boerderijdieren. 
 
De Stichting Kleindierenbelangen waarin afgevaardigden van zowel KLN als NBS zitting hebben is 
toezichthouder van NKP. Het managementteam van de vennootschap legt elk kwartaal financieel 
verantwoording af aan deze Stichting. 

Kleindier Magazine, het bondsblad van KLN en NBS 
Elke maand ontvangen de abonnees weer een mooi bondsblad over onze liefhebberij. Aangezien zowel 
redactie, advertentiewerving en administratie door vrijwilligers wordt uitgevoerd, is de kostprijs van het 
magazine laag en kan het positieve saldo ten goede komen aan KLN die de eigenaar van de BV is. 
Het aantal abonnees is helaas met 4,8% gedaald t.o.v. 2018. Dit hangt nauw samen met de daling van de 
lidmaatschappen binnen de beide bonden. Dat is wel een zorg naar de toekomst, aangezien de exploitatie 
van een ‘hard copy’ magazine moeilijk te realiseren zal zijn wanneer er onvoldoende vrijwilligers te vinden 
zijn. Eind 2019 bestond het abonneebestand voor 79% uit KLN leden, 11% NBS leden en 10% niet 
bondsleden. Naast het abonnementsgeld zijn de advertentie inkomsten een belangrijk deel van de 
inkomsten. 
Sinds 2017 is het Kleindier Magazine inbegrepen in de contributie van de KLN leden. KLN koopt het 
magazine voor een lagere prijs in bij de BV, die daardoor een lager fiscaal resultaat behaalt waardoor er 
minder vennootschapsbelasting hoeft te worden afgedragen. Het voordeel hiervan komt rechtstreeks ten 
goede van KLN. 

Boerenvee 
Boerenvee is een magazine dat gericht op de beleving van het houden van dieren en de liefhebberij rond 
boerderijdieren in het algemeen. Dat het blad ook door KLN leden gewaardeerd wordt blijkt uit het feit dat 
ca. 20% van de abonnees tevens geabonneerd is op het Kleindier Magazine. Door diverse acties die zijn 
ondernomen zowel via de website als Facebook is het aantal abonnees met 2,3% gestegen t.o.v. 2018. 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 blijven vragen.  

Centrale Ledenadministratie 
In 2019 heeft de vennootschap, net als in eerdere jaren, de ledenadministratie en inning van de 
contributies voor KLN en NBS verzorgd. Door de koppeling met de abonnementenadministratie is de 
ledenadministratie betrouwbaar en efficiënt. 

Financieel resultaat 
In 2019 bedroeg het fiscaal resultaat voor belasting € 18.879. Dit is nadat reeds € 34.905 rechtstreeks ten 
goede van KLN is gekomen. 

Tot slot 
De hierboven beschreven activiteiten zijn door een grote groep van vrijwilligers tot stand gebracht. Deze 
personen hebben zich belangeloos voor de kleindierenliefhebberij en de activiteiten van de vennootschap 
ingezet. Wij willen dan ook deze vrijwilligers bedanken voor hun enthousiaste inzet. 
 
Het managementteam van de Nederlandse Kleindierenpublicaties BV, 
Benno Crezee, Piet Bouw, René Hut, Jan Meutstege 
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VERSLAG STANDAARDCOMMISSIE KONIJNEN 

 
Het verslag loopt van 1 maart 2019 t/m 29 februari 2020. 

Samenstelling standaardcommissie 
Voorzitter: R. Schraa  
Secretaris: J. Vijfvinkel 
Leden: M. Kok (per 11-01-2020 afgetreden) 
 P. van Lune (per 11-01-2020 afgetreden) 
 H. van Weelden 
 
Het rooster van aftreden is: 2021     J. Vijfvinkel 
 2022 R. Schraa  
 2023  H. van Weelden 

Bijeenkomsten 
Het afgelopen jaar is de standaardcommissie vier keer bijeengeweest. Omdat er een gedeeltelijke 
standaardtransitie gaande is hebben we een extra bijeenkomst gehouden. 
 
15 juni 2019. 
Vanuit de Polen en Kleurdwergenclub was er een voorstel gekomen om de beschrijving van de oren bij de 
Kleurdwergen en Polen aan te passen. Dit voorstel werd gehonoreerd en zal worden gepubliceerd. 
Nadat de verdere gebruikelijke agendapunten waren behandeld, werden de inmiddels ontvangen reacties 
m.b.t. aanpassingen van gewichten en oorlengtes besproken. 
Besloten werd een enigszins gestandaardiseerde lijst op te stellen waarin alles overzichtelijk wordt 
opgenomen. Aan de hand hiervan wordt dan later een besluit genomen. 
In Kleindier Magazine komt een artikel waarin o.a. de stand van zaken wordt vermeld. 
 
7 december 2019.  
Tijdens deze bijeenkomst wordt als eerste de gang van zaken betreffende de HEP-jury voor de a.s. 
Dierenparade Noordshow besproken. De standaardcommissie is hier in eerste instantie niet bij betrokken 
geweest, waardoor er wat onvrede is ontstaan. Na de Noordshow wordt er met betrokkenen geëvalueerd en 
bekijkt men of er een vervolg komt en wat er eventueel anders kan.  
Vanuit het hoofdbestuur is er een memo ontvangen met uit te voeren werkzaamheden. 
De standaardcommissie, uitgezonderd Piet, vindt het een soort leidraad voor de aankomende tijd. Piet 
vindt het een opdracht aangaande standaardaangelegenheden van het hoofdbestuur, terwijl de 
standaardcommissie reglementair advies geeft aan het hoofdbestuur over deze zaken (reglement 
standaardcommissie, artikel 2b). Piet vindt de opgelegde gang van zaken daarom fundamenteel onjuist. 
Inmiddels waren er van de meerderheid van de speciaalclubs al reacties hierover ontvangen met hun 
wensen wat betreft het aanpassen van gewichten en oorlengtes. Ook wilden diverse speciaalclubs een 
aanpassing in de pels(lengte)beschrijving van enkele onder hun club ressorterende rassen. Bijna alle 
voorgestelde gewichten en oorlengtemarges worden gehonoreerd. Over enkele zal nog overleg worden 
gepleegd met de betreffende speciaalclub. Dit geldt ook voor de juiste bewoording wat betreft de 
pels(lengte)beschrijving.  
Alle wijzigingen worden gepubliceerd en zijn opgenomen in de standaardaanvullingen. 
 
27 december 2019. 
De behandelen van de gedane voorstellen werd vervolgd. Het betreft hier voornamelijk aanpassingen bij de 
zogenoemde vlinderrassen. Onder andere in verband met dierenwelzijn zullen een aantal zware fouten als 
lichte fouten gaan gelden. De standaardcommissie is nog in overleg met betrokken speciaalclubs om tot 
overeenstemming te komen. 
Er wordt besloten om de genoemde letter bij de typegroep aanduiding bij alle rassen te laten vervallen. Het 
past in een aantal gevallen niet meer bij de stand van het ras en een te stringente toepassing kan nadelige 
gevolgen hebben op het predicaat.  
Tijdens het agendapunt herbenoeming commissieleden geeft Martin Kok aan dat hij zich, om diverse 
redenen, niet meer herkiesbaar zal stellen. Ook Piet van Lune geeft aan dat hij tussentijds, met als reden 
onvrede met de huidige gang van zaken, zal aftreden.  
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Erkenningsaanvragen 
Er werd erkenning aangevraagd voor het ras Klein-Rex, kleur, in castor.  
Verdere aanvragen van erkenning waren er voor de Rexdwerg, luchs; de Teddydwerg, blauw en de 
Kleurdwerg in lotharingertekening, madagascar. 
De Blauwe Holicer komt, na een voorlopige erkenning van drie jaar, in aanmerking voor definitieve 
erkenning. 

Dierenparade Noordshow 2020 
Wederom werd de Bondshow voor de afdeling haren ook ondergebracht bij de Noordshow. Hier waren dus 
alle voor erkenning aangemelde rassen en kleuren aanwezig. In de namiddag en avond van de keurdag 
werd al naar de stand van diverse rassen, o.a. de Hulstlander, gekeken. Op verzoek van de betreffende 
speciaalclub zal er voor genoemd ras een aanpassing komen in pelsbeschrijving.  
Nadat op 10 januari 2020 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 4e 
commissiebijeenkomst van het seizoen gehouden. Er werd door de standaardcommissie een besluit 
genomen over de aanvragen voor erkenning en de voorlopige erkenningen.  
Het voorstel van de Nederlandse Hangoordwergenclub om de typeomschrijving aan te passen wordt 
gehonoreerd. 
Dit alles is gepubliceerd en worden opgenomen in de standaardaanvullingen.  
Definitief erkend wordt de Blauwe Holicer, de Rexdwerg, luchs en de Teddydwerg, blauw. 
Voorlopig, voor een periode van twee jaar, wordt de Klein-Rex, kleur, in castor erkend. Afgewezen voor 
erkenning was de Kleurdwerg in lotharingertekening, madagascar. 
Aan het slot van deze bijeenkomst werd er afscheid genomen van Martin Kok en Piet van Lune, zij werden 
bedankt voor hun jarenlange inzet. 

Europese zaken 
Vorig jaar zijn aan alle speciaalclubs per brief verzocht om de Europese standaardeisen betreffende hun 
ras(sen) in relatie met de Nederlandse standaardeisen te vergelijken. Daarop zijn, zoals al eerder werd 
vermeld, veel voorgestelde wijzigingen gerealiseerd. In 2020 wordt dit vervolgd. 
 
Aan het EE-keurmeesters congres, 2019, gehouden te Berching in Duitsland, heeft namens de 
standaardcommissie H. van Weelden deelgenomen. Aan het Congres Europese Entente (EE) is vanuit de 
standaardcommissie niet deelgenomen. 
 
In maart 2020 zal de EE-keurmeesterscholing worden gehouden in Solenice in Tsjechië. 
Namens de standaardcommissie zal H. van Weelden deelnemen. 
 
Jan Vijfvinkel, secretaris standaardcommissie konijnen 
 

VERSLAG STANDAARDCOMMISSIE CAVIA'S EN KLEINE 
KNAAGDIEREN 

Samenstelling van de commissie 
Jan Schop, voorzitter en EE cavia-zaken 
Anneke Vermeulen, secretaris 
Aly Bennink, lid 

Erkenningen 2019 ( 1-4-2019 tot 1-4-2020) 
Afdeling cavia’s 
- Kleur: champagne, de voorlopige erkenning verlengd tot 1 april 2020. 
- Ras: Skinny was voorlopig erkend tot 1-4-2021 i.v.m. de eis van het hoofdbestuur. 
 
Afdeling kleine knaagdieren 
Syrische hamsters in de kleur roest: kreeg een voorlopige erkenning tot 1 april 2020. 
Campbelli dwerghamster in de kleur mandarijn donker-oog:  kreeg een voorlopige erkenning tot 
1 april 2020. 
 
De commissie heeft verschillende keren vergaderd en een begin gemaakt met het digitaliseren van de 
standaard. Onze commissie werd versterkt met Pieta Kraaijeveld en Katja van Rossum die dit jaar hebben 
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meegelopen. De commissieleden hebben bij de bijeenkomsten van de KKV uitleg gegeven over de voorlopig 
erkende kleuren in Nederland. Ook hebben we onze keurmeesters bijgepraat over de nieuwe EE 
erkenningen bij de cavia’s. Publicatie van de erkenningen hebben in het Kleindier Magazine gestaan en op 
de websites en de KLN, NCC en NKV gestaan. 
 
Anneke Vermeulen-Slik, secretaris standaardcommissie cavia’s en kleine knaagdieren 

Afdeling EE Sparte cavia’s 2019  
In maart 2019 heeft de EE een bijscholing georganiseerd te Nitra (Slowakije) met 32 deelnemende 
caviakeurmeesters uit 11 verschillende landen. Diverse kleuren en rassen, zoals Dapple, Rex, (Zwitserse) 
CH Teddy en puntenkeuring zijn aan bod gekomen. Aanwezig namens KLN waren Anneke Vermeulen, Aly 
Bennink en Jan Schop. 
Op 30, 31 mei en 1 juni vonden de jaarlijkse bijeenkomsten plaats van de Entente Européenne. Dit maal in 
Trogir – Kroatië. Hoewel de meeste gasten al woensdag zijn aangekomen, zijn pas donderdag de eerste 
vergaderingen gestart. Omdat afgelopen december voorzitter Evelyne van Vliet zich heeft teruggetrokken, 
was namens de Sparte (sectie) cavia’s Lena Tysk aanwezig. Zij heeft als vicevoorzitter de sectie 
vertegenwoordigd in de Sparte vergadering en ook de algemene vergadering. Uiteraard danken wij namens 
de Sparte en Europese standaardcommissie cavia’s Evelyne voor haar jaren lange inzet voor onze hobby en 
diergroep. 
De Europese standaardcommissie voor de cavia’s (ESKC) startte donderdag middag met hun vergadering. 
De bijeenkomst werd door 7 personen bijgewoond. Onderwerpen die de revue zijn gepasseerd zijn o.a. 
enkele wijzigingen die worden doorgevoerd voor de Zwitserse Teddy (CH-Teddy), US-Teddy en Rex. Ook 
enkele kleuren zijn besproken en wat aanpassingen zijn daar verricht. Jan Schop heeft zijn functie als 
secretaris overgedragen aan Sandra Vandenbussche (België). Voorzitter Petr Tejml is opnieuw benoemd in 
zijn functie binnen de ESKC. Ook is afgesproken voor het ras Skinny een losse standaard bijlage te maken, 
het ras kan niet worden gebracht op de Europashows, maar landen kunnen zelf bepalen of zij ze vragen op 
hun eigen (rasgebonden) tentoonstellingen. Dit voorstel heeft ook de steun van het EE bestuur. 
Op vrijdag heeft de Sparte vergaderd, onder leiding van vicevoorzitter Lena Tysk (Zweden). In totaal waren 
er 9 aanwezigen uit 8 aangesloten landen. Diverse onderwerpen zijn hier besproken. Er is teruggekeken op 
de afgelopen Europashow te Herning en de vooruitzichten voor een rasgebonden Europashow te Tsjechië.  
Op de laatste dag met vergadering vond de algemene vergadering plaats op zaterdag. In totaal waren er 91 
stemgerechtigden aanwezig. Hier zijn alle Sparte voorzitters benoemd, waarbij de meesten hun posities 
behielden. Alleen de Sparte Vogels en Sparte Cavia’s kregen een nieuwe voorzitter, beiden van Nederlandse 
komaf. Voor de Sectie cavia’s is dit Jan Schop en voor de Sectie vogels Klaas Snijder van de NBvV 
(Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers). 
 
Jan Schop,  voorzitter standaardcommissie cavia’s en kleine knaagdieren en EE cavia-zaken 
 

VERSLAG STANDAARDCOMMISSIE HOENDERS, DWERGHOENDERS 
EN SERAMA’S  

 
Het afgelopen jaar is onze commissie driemaal bij elkaar gekomen. Veel zaken worden via mailwisseling 
binnen onze groep uitgewisseld en snel afgehandeld maar het regelmatig met elkaar om de tafel zitten blijft 
een efficiënte en plezierige methode om zaken goed te kunnen behandelen.  
 
Door het overlijden van Ad Boks in 2018 was onze commissie teruggevallen naar vier leden, in overleg met 
het KLN-bestuur werd Ronnie Siemens gevraagd toe te treden. De commissie is blij met zijn komst, Ronnie 
staat borg voor veel foktechnische en keurtechnische ervaring.  
Na de ALV waarin afscheid werd genomen van Jan Renes hebben we kennis gemaakt met onze nieuwe 
portefeuillehouder Bart van der Vlis.  
Bart heeft samen met Harry Arts deelgenomen aan ons zomeroverleg waarin uitgebreid gesproken is over 
onderwerpen als veranderende regelgeving en welzijn.  
Vanuit onze commissie is een voorstel uitgebracht om het welzijnsbeleid, gericht op onze diergroep, op te 
nemen als uitgangspunt in de hoenderstandaard, een concept is aan het KLN-bestuur afgegeven.  
 
In het voorjaar werd het secretariaat verrast met een omzetting van de mailprovider op korte termijn. Deze 
crash-actie heeft ons wat hoofdbrekens bezorgd en jammer genoeg is het tot op de dag van vandaag nog 
niet duidelijk wat er behalve het mailen vanuit de nieuwe situatie nu van de gebruikers verwacht wordt.  
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Een tweede zaak die het afgelopen jaar aandacht vroeg, is het digitaliseringsproces van de standaard. Op dit 
moment zijn er delen gedigitaliseerd, maar er is zeker nog geen sprake van een afgerond proces. Hoe om te 
gaan met het op te leveren eindproduct voor keurmeesters, speciaalclubs en fokkers, is nog een 
bespreekpunt voor het commissieoverleg februari 2020. Lastig is dat de geplande tweejaarlijkse update van 
de hoenderstandaard dit voorjaar daarmee niet gehaald wordt. 
 
In 2019 zijn er weer een aantal nieuwe kleurslagen erkend. Een belangrijk deel hiervan is behaald middels 
de zogenaamde verkorte procedure. Gebleken is dat een aantal speciaalclubs en fokkers van deze nieuwe 
creaties niet goed op de hoogte zijn van de met elkaar afgesproken spelregels die zijn vastgelegd in het 
reglement erkenningen. Veel sturing door onze commissie blijft een actiepunt. Helaas wordt dit 
kennisgebrek voor een deel veroorzaakt doordat een aantal speciaalclubs de Diertechnische Raad, die ieder 
voorjaar door KLN georganiseerd wordt, niet bezoekt.  
Gelukkig zijn er ook de nodige speciaalclubs die dit wel doen en zij hebben er voor gezorgd dat een deel van 
de aangevraagde erkenningen vlot en probleemloos konden worden afgehandeld.  
 
Het jaar 2019 kende een conflict met een speciaalclub welke met behulp van bemiddeling door de 
portefeuillehouder is doorgesproken en waarvoor een werkbare afspraken zijn gemaakt.  
 
In 2018 en 2019 is op de vergadering van de Diertechnische Raad de aandacht van de speciaalclubs 
gevraagd voor te nemen acties in het kader van het opzetten van de Europastandaard. Tot nu toe is er 
slechts door een handvol speciaalclubs actie op genomen terwijl de trein rolt. De kans bestaat dat de EE in 
de komende jaren besluiten gaat nemen waarin de Nederlandse inbreng voor wat betreft de speciaalclubs 
ontbreekt en dat zou jammer zijn. Wij hopen dat deze alinea actie gaat brengen bij de clubs die er tot nu toe 
niet aan toegekomen zijn.  
 
In 2018 en 2019 heeft onze commissie ook een oproep gedaan aan de speciaalclubs om eens kritisch te 
kijken naar de standaard. Dit met name gericht op de veranderende wereld die nieuwe eisen stelt aan 
welzijn en aan de omvang van zogenaamde fokoverschotten. Het is wat ons betreft niet meer van deze tijd 
en niet meer haalbaar voor de meeste fokkers om te werken met afzonderlijke tomen voor hennen- en 
hanenfok. Het is wenselijk dat beide geslachten in tentoonstellingskwaliteit uit één toom gefokt kunnen 
worden. Noodzakelijk is dat met kennis van zaken, die kennis die juist in hoge mate binnen een 
speciaalclub aanwezig is, gekeken wordt naar de foktechnische aspecten die in een rasstandaard staan.  
Tot nu toe hebben maar weinig speciaalclubs deze uitdaging opgepakt wat jammer is als we kijken naar het 
landelijk teruglopende beeld van het aantal tentoonstellingsfokkers. 
Als commissie hopen wij dat ook dit punt aandacht van fokkers en speciaalclubs gaat krijgen in 2020 
 
Aad Rijs, secretaris standaardcommissie hoenders, dwerghoenders en serama's  
 

VERSLAG STANDAARDCOMMISSIE SIER- EN WATERVOGELS 

 
De Dierenparade Noordshow in januari 2019 kon gelukkig weer eens doorgang vinden met pluimvee en 
sier- en watervogels, nadat er vanwege de vogelgriep twee jaar lang deze dieren niet ingeschreven mochten 
worden. 
 
Op die Noordshow waren 4 kwakertjes (2 koppels) aangeboden voor erkenning. De standaardcommissie 
vond de kwaliteit van deze dieren erkenningswaardig. Na overleg is besloten om deze kleurslag Geelblauw 
forel (Geelblauw lichtwildkleur) grofbont te noemen. 
 
Nadat in 2018 de taken opnieuw zijn verdeeld binnen de commissie, zijn deze taken niet meer gewijzigd. 
De commissie zag er in 2019 als volgt uit: 
Nico van Wijk, voorzitter. 
Koos van Loe, secretaris. 
Aart Deetman, lid. 
André Broers, lid. 
 
Nadat in 2017 en 2018 hard was gewerkt aan de standaard voor de siervogels, was de verwachting dat het 
geheel in het voorjaar 2019 gereed zou komen. Vervolgens zou samen met de portefeuillehouder 
standaardaangelegenheden Bart van der Vlis de standaard digitaal ingevoerd worden. Echter door een 



Jaarboek over het verslagjaar 2019 - Kleindier Liefhebbers Nederland Pagina 23 

stroeve samenwerking heeft het geheel enkele maanden stilgelegen. Inmiddels is de samenwerking weer 
hervat en we hopen dat alle standaarden in 2020 digitaal ingevoerd kunnen worden.  
Naar aanleiding van een verzoek van de Gedomesticeerde Watervogelvereniging heeft de 
standaardcommissie Sier- en watervogels een positief advies uitgebracht aan het bestuur van KLN om met 
ingang van het showseizoen 2020-2021 voor gedomesticeerde watervogels (zowel eenden en ganzen) 
onderstaande dieren toe te laten: 
- enkele nummers; 
- paren; 
- trio’s (1 woerd + 2 eenden); 
- tomen (1 woerd en 4 eenden). 
 
Verder heeft de standaardcommissie contact gezocht met de Europese Entente, sectie sier- en watervogels, 
teneinde in 2020 in overleg te gaan over diverse agendapunten. 
 
Koos van Loe, secretaris standaardcommissie sier- en watervogels 
 

VERSLAG OPLEIDINGEN PELSDIERKEURMEESTERS 

De werkcommissie L.O.P. 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 keurmeester aangelegenheden. Een opleiding die inspeelt op veranderingen binnen 
onze maatschappij.  
 
Samenstelling: Bart van der Vlis, Tonnie Oomen, Fons Verrijdt, Adri Hertogh, Jan Schop, Peter Oude 
Groothuis, Jenne Meyer, Henk de Klein, Manuela Eilander en Ineke Bosch. 
Het L.O.P. kwam in 2019 tweemaal bijeen. Deze bijeenkomsten vinden plaats na de vergadering van de 
examencommissie pelsdieren waarin enkele L.O.P. leden deel van uitmaken. Een belangrijke taak, de 
jaarlijkse update van het leerboek was in handen van Tonnie Oomen. Verbeteringen worden continue 
geïnventariseerd, verzameld en tijdens de eerstvolgende update verwerkt in het digitale leerboek.  
 
Nieuwe aanwas keurmeesters vraagt om aandacht! Geschikt geachte mensen worden benaderd 
door docenten en 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. Wij als L.O.P. doen ons uiterste best de opleiding pelsdieren te 
promoten. Zo werd eind 2019 een promotieartikel in ons Kleindier Magazine gepubliceerd. Tevens zijn alle 
speciaalclubs benaderd om ons promotieartikel ook binnen de speciaalclub onder de aandacht te brengen. 
De kracht van promotie, c.q. reclame in o.a. herhaling.  
In de loop van 2020 zullen wij als L.O.P alle provinciale afdelingen en verenigingen benaderen voor een 
gezamenlijke promotie. Wellicht is samenwerking met het L.O.H een prima optie.  
 
Onze gezamenlijke inspanningen resulteren in een prima resultaat. Zeven personen melden zich aan en zijn 
de keurmeestersopleiding inmiddels gestart. Wij wensen deze nieuwelingen succes en bovenal plezier toe. 
Zeven nieuwelingen is een prachtig aantal cursisten, we hebben deze mensen hard nodig om ook in de 
toekomst voldoende keurmeesters te garanderen. Het L.O.P zet zich in, echter wij kunnen het niet alleen! 
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. Het fraaie digitale 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 keurmeesters-aangelegenheden, K.K.V. 
en L.O.H. zijn goed en belangrijk. Samenwerken aan positieve veranderingen is het belangrijkste issue! 
Weliswaar veranderingen om te verbeteren, kwaliteit staat immer voorop! Om een optimaal resultaat van 
het praktijkexamen te bereiken is onlangs besloten dat cursisten gebruik mogen maken van een overzicht 
gewichtenbalk en oorlengtes. Deze eigentijdse mogelijkheid geeft rust, om vervolgens de kennistoets 
praktijk zo goed mogelijk te laten verlopen. Uiteraard zijn alle deelnemers aan het praktijkexamen 
theoretisch bevoegd bevonden. De al enkele jaren lopende problematiek omtrent de bevoegdheid van 



Pagina 24   Jaarboek over het verslagjaar 2019 - Kleindier Liefhebbers Nederland 

nieuwe rassen zal naar wij hopen worden opgelost. Tijdens de aankomende algemene ledenvergadering van 
KLN zal een prima plan van aanpak worden gepresenteerd.  
 
In 2020 zullen wij als L.O.P. leden vol enthousiasme verder werken aan een goede opleiding in alle 
opzichten. Dank aan iedereen die op welke wijze dan ook onze kwalitatief hoogstaande opleidingen 
mogelijk maakt! 
 
Adri Hertogh, coördinator L.O.P. 
 

JAARVERSLAG ROC NOORD 

Na eerst in april de jaarlijkse theorie-examens met goed gevolg te zijn doorgekomen, hebben we met een 
groep ook dit cursusjaar toegeleefd naar de jaarlijkse examens in Assen. Deze examens zijn met wisselend 
resultaat afgelegd. Reinder Prins, Gauke de Vries en Jenne Meijer deden allemaal examen voor uitbreiding 
van hun rassenpakket. Johannes Looijenga legde met succes zijn eerste examen af en heeft zijn eerste 
rassen binnen weten te halen. Hij zal met ingang vanaf heden ook het coördinatorschap voor ROC Noord 
overnemen van ondergetekende. 
 
Op diverse tentoonstellingen in de wijde regio hebben wij als groep de mogelijkheid gehad om 
verschillende proefexamens te doen. Hiervoor maken we een keuze uit de grotere shows in het noorden van 
het land, zodat we een mooie diversiteit aan rassen kunnen/mogen verwachten. Een methode die ons als 
groep goed bevalt. Naast deze proefexamens zijn de cursisten ook op eigen initiatief naar verschillende 
tentoonstellingen geweest en hebben ook bij de fokkers thuis gekeken.  
 
De groep in Noord stond ook dit jaar onder leiding van Gerrit Grooten en Gezinus Dermois, waarbij 
Gezinus heeft aangegeven nu ook zijn taken als docent voor ROC Noord neer te willen leggen. Gezinus dank 
voor jouw inzet en toewijding voor onze groep! 
Voor het komend seizoen zijn de lijstjes met rassen ook alweer gemaakt en hopen we dat komend seizoen 
weer een succes zal zijn. Hoe een en ander zal verlopen moeten we afwachten, gezien de coronacrisis waar 
we op dit moment midden in zitten. Mocht u nog vragen hebben over ROC Noord, kunt u contact opnemen 
met Johannes Looijenga. 
 
Jenne Meijer, coördinator Noord 

JAARVERSLAG ROC OOST 

In het cursusjaar 2019/2020 telde onze opleiding acht cursisten die allereerst opgingen voor het 
rassentheorie-examen ter uitbreiding van de bevoegdheid. Dit examen was in mei 2019 en hieraan 
voorafgaand vonden er vier praktijkavonden plaats om de nieuwe rassen samen te bespreken en te oefenen. 
De beide docenten Hannes van de Steeg en Martin Kok deden hun uiterste best om ons hierin van kennis te 
voorzien, waarbij het accent zoals altijd ligt op rasspecifieke eigenschappen en de kleurenkennis. In het 
najaar van 2019 volgden nog vier praktijkavonden en werd traditiegetrouw het proefexamen gehouden in 
Kampen tijdens de Hanzeshow. Hier waren tevens een aantal docenten en cursisten van ROC Noord en 
West aanwezig. Alle opleidingen worden hier jaarlijks hartelijk ontvangen en veel van de examenrassen zijn 
hier dan ook aanwezig. Docent Martin Kok had een trouwerij in de familie en keurmeester Peter Oude 
Groothuis nam zijn plaats in tijdens dit proefexamen. Ilse van Amersfoort, nieuwelinge, werd door 
keurmeester Theo van ’t End (docent ROC West) onder zijn hoede genomen en zo was er voor iedere 
aanwezige cursist ruim voldoende tijd om te oefenen en werden de puntjes op de i gezet. 
 
Tijdens de Noordshow januari 2020 volgden de praktijkexamens en spijtig genoeg waren de resultaten niet 
voor ieder van ons even positief. Door de cursisten van ROC oost werd praktijkexamen gedaan in 45 rassen 
totaal en slaagden cursisten voor 30 rassen.  Het struikelblok was overwegend de niet optimale kennis van 
de kleuren van onze rassen. Tja en dat is toch wel een heel essentieel onderdeel waar stevig aan gewerkt 
moet worden. Immers fokkers, die hun dieren ter keuring aanbieden, hebben recht op een goede gedegen 
beoordeling van hun raskonijnen. Daarbij is de in de standaard omschreven gewenste kleur zeker heel 
belangrijk.  
 
Vol goede moet zijn we eind januari 2020 weer gestart en inmiddels telt ROC.OOST elf cursisten. Herman 
Bolwiender pakt na een jaar onderbreking de draad weer op en ook twee nieuwelingen nl. Henk Bouwhuis 
en Albert Kolkman hebben zich bij ons aangemeld. In het voorjaar 2020 hebben inmiddels drie 
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praktijkavonden plaatsgevonden waarbij stevig geoefend is in met name de wildkleuren en de patronen van 
onze ras konijnen. Alle cursisten hebben hun beste beentje voorgezet en dat zijn we ook verplicht aan onze 
deskundige docenten die er super veel energie instoppen om ons tot goede gedegen keurmeesters op te 
leiden. 
 
Locatie ROC Oost: Duivensportcentrum Prinses Beatrixlaan 240 te Apeldoorn. Aanvang cursusavonden op 
de maandag van 19.30 uur tot 22.00 uur. 
Proefexamen: Hanzeshow te Kampen  in december op zaterdag vanaf 08.30 uur 
 
Ineke Bosch, coördinator ROC Oost 

JAARVERSLAG ROC ZUID  

 
Docenten:  A.G. Oomen en P.A. Bakker, reserve docent:  H. van Weelden 
 
De opleiding vind plaats in Nieuw Lekkerland, in het clubgebouw van N.K.P.V. aan de Veerweg. Per jaar 
zijn er acht lesavonden en twee proefexamens. 
 
Op de lesavonden worden de te behandelen rassen in de praktijk besproken en met punten per positie 
gekeurd. De kandidaten worden gewezen op specifieke raseigenschappen en waar men bij het betreffende 
ras op moet letten. Ook word er geoefend met het zich eigen te maken van de puntenkeuring. 
De rassen worden één op één behandeld, een andere kandidaat schrijft de kaart, en zo leren we ook van 
elkaar. Regelmatig worden er ook fokkers uitgenodigd om met dieren te komen en hun kennis te delen, of 
worden er afspraken gemaakt voor een hokbezoek. Dat wordt als onmisbaar beschouwd tijdens de 
opleiding. 
Theorie beheersen is een goede zaak, echter de ervaring die men opdoet tijdens een hokbezoek is 
onmisbaar om met een goed en relaxt gevoel deel te nemen aan het praktijkexamen. 
 
Voor de theorie is lesmateriaal met oefenvragen beschikbaar. De oefenvragen worden thuis gemaakt en de 
antwoorden zijn achteraf beschikbaar. 
De onderdelen worden ook besproken met de docent. 
 
Tijdens de praktijklessen worden ook vragen gesteld over de theorie. Op deze manier kan de docent zich 
een beeld vormen hoever de kandidaat met de theorie van het betreffende ras is. 
 
Nieuwelingen worden vanaf het begin tot het eind door de docenten begeleid. 
 
De lesavonden 2019: 
14 januari:  7 kandidaten: 
 J.C.H. Westerlaken voor de laatste keer i.v.m. zijn A bevoegdheid, 
 Mw. A.H.C. van Drongelen is gestopt met de opleiding en doet ook geen examen meer. 
 Nieuw ingekomen bij Zuid i.v.m. verhuizing A.G. Hertogh 
28 januari:  3 kandidaten 
11 jebruari:  5 kandidaten 
8 april:  5 kandidaten  
 Heleen van der Velde voor de laatste keer bij ROC Zuid  i.v.m. verhuizing. Daarom is per 

die datum het coördinatorschap overgedragen aan Mw. C. de Pender 
9 september:  5 kandidaten 
7 oktober: 5 kandidaten 
4 november:   3 kandidaten 
2 december:   4 kandidaten 
 
Het 1e proefexamen  was op 9 november in Nieuw Lekkerland, het 2e proefexamen was op zaterdag 14 
december in Wijchen. Voor degene die een van deze dagen  verhinderd waren, was er nog een gelegenheid 
op zaterdag 30 november in Hendrik Ido Ambacht. 
 
Op dit moment zijn er in de opleiding: 
 
3 B- Keurmeesters:  G. v/d. Poel, J.C. de Zeeuw, A.G. Hertogh 
1 C- Keurmeester:    E. James 
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1 Aspirant :  Mw. C. de Pender 
 
Vanaf 1 januari 2020 zijn er twee aanmeldingen van nieuwe kandidaten: 
Bert Heikoop en Fred Rademakers. 
 
De sfeer op ROC Zuid is fijn, bovenal hebben we plezier in het uitoefenen van onze mooie liefhebberij. De 
kandidaten en docenten helpen elkaar waar nodig. 
We gaan in het nieuwe jaar weer aan de slag met 23 examenrassen en twee nieuwelingen! 
 
Carola de Pender, coördinator ROC Zuid 

VERSLAG OPLEIDINGEN HOENDERKEURMEESTERS 

 
In 2019 hebben de eerste kandidaten in de nieuwe opleidingsvorm examen gedaan voor alle kleurslagen 
binnen de hoenders en dwerghoenders. Met deze opzet worden de diverse modules geëxamineerd en 
hebben de kandidaten meer basiskennis van de diverse kleurslagen. Doel hiervan is onder andere dat de 
kleurslagen bij de rasexamens niet meer volledig hoeven te worden bevraagd.  Natuurlijk worden alle 
afwijkende zaken en rasspecifieke kenmerken getoetst bij ieder afzonderlijk ras. Ook zijn de te examineren 
groepen hoenders en dwerghoenders aangepast. Diverse zeldzame rassen zijn toegevoegd met de bestaande 
groepen met grote overeenkomsten, zodat deze makkelijker te behalen zijn in het examentraject.  
 
Tevens gaat de LOH starten met een nieuw watervogeltraject. Omdat het aantal watervogelkeurmeesters 
nauwelijks toeneemt en er wel behoefte is, kunnen bestaande keurmeesters makkelijker instromen. Er zal 
een nieuw traject worden gestart waarbij bestaande keurmeesters niet meer het gehele theoretische traject 
hoeven te doorlopen. Er volgen een aantal cursus dagen en daarna kunnen ze zich gaan voorbereiden op 
hun eerste praktische examens. Het aantal watervogel kleurslagen zal extra ondersteuning nodig hebben.  
 
De LOH doet onderzoek naar de mogelijkheden om steeds meer lesmateriaal en online cursusprogramma’s 
digitaal aan te bieden.  Kortom voldoende werk en uitdagingen binnen de LOH om een daadkrachtig en 
toekomst bestendig opleidingsprogramma te realiseren.  
 
Het afgelopen jaar hebben enkele kandidaten voor het eerst theorie-examen gedaan en inmiddels ook 
praktisch examen en zijn nu officieel C-keurmeester. De LOH wil graag de volgende kandidaten feliciteren 
met dit positieve resultaat; Cors Onnes, Luciana Fumagalli en Henze Munneke. Het slagingspercentage van 
de cursisten is overigens goed. Dit kunt u ook terug vinden in het uitgebreide verslag van de 
examencommissie sectie veren.  
 
Het aantal aanmeldingen van nieuwe keurmeesters loopt nog steeds 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 onze vrijwilligers en iedereen die helpt bij het tot stand komen van onze mooie 
opleiding van harte bedanken voor hun enorme inzet. Dit geld natuurlijk ook voor alle 
tentoonstellingsorganisaties die helpen met expert momenten en examens. 
 
Hanno Dijkhorst, coördinator opleidingen hoenders 
 

VERSLAG EXAMENCOMMISSIE RASPELSDIEREN 

Samenstelling van de examencommissie. 
Th. van ‘t End (voorzitter), A.G. Oomen (secretaris), H.G.M.de Klein (penningmeester), J. v/d Steeg, P.E.A. 
Huygens, P.J.T. Oude Groothuis, P.A. Bakker, A.A. Verrijdt en B. v. Dijk. 
Volgens rooster aftredend de heren P.E.A. Huygens, J. v.d. Steeg en P.A. Bakker. Allen zijn weer 
herkiesbaar, en worden per acclamatie herkozen.  De voorzitter bedankt de herkozen commissie leden en 
rekent op een prettige samen werking. Na de gebruikelijke procedure zijn zij door het hoofdbestuur 
herbenoemd.  
Algemeen reserve examinator: dhr. J. Jipping. 
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Algemeen 
In het jaar 2019 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 vanuit de ROC’s meegenomen en zo nodig 
ingevoerd, wanneer die kunnen leiden tot verbetering. Er zijn positieve reacties zowel van de kandidaten 
als vanuit de ROC’s. 
Algemeen komt de commissie tot de conclusie dat kleurenkennis een fenomeen is dat bij de kandidaten als 
een veel voorkomend struikelblok wordt ervaren. Ook concludeert de commissie dat de kandidaten zich 
veel beter moeten voorbereiden door zelfstudie en het bezoeken van fokkers. Er wordt soms examen 
gedaan voor een ras dat men tijdens het examen voor het eerst te keuren krijgt, dus meer zelf studie en 
fokkers bezoeken. 
Voor de kleine knagers en cavia’s geldt hetzelfde, waarbij opgemerkt werd dat de eisen iets aangescherpt 
zullen gaan worden om de kwaliteit te waarborgen. 
Nascholing van het keurmeesterkorps zal een aandachtspunt moeten blijven. Het blijkt dat een 
praktijkexamen voor 10 rassen uitvoerbaar is, maar voor slechts een enkeling is weggelegd. 

Examens 
Het schriftelijke examen is gehouden op 25 mei 2019 in "De Open Hof" te Amersfoort. Het tweede theorie-
examen is op 3 september 2019 ook te Amersfoort gehouden.  
Dit jaar waren er zeven personen voor dit tweede theorie-examen, doch één kandidaat kon geen examen 
doen wegens ziekenhuisbezoek. Hij heeft op 9 september bij hoge uitzondering als nog theorie-examen 
gedaan, waarbij twee examinatoren en een gedelegeerde aanwezig waren. 
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. 
Zoals gebruikelijk werden de gemaakte examens weer direct nagekeken, wat duidelijke voordelen biedt 
voor de onderlinge communicatie tussen de examinatoren. 
Het praktische examen is op 9, 10 en 11 januari 2020 gehouden tijdens de Dierenparade Noordshow te 
Assen. Omdat er geen Championshow meer is, zijn alle praktische examens zowel van de konijnen als de 
cavia’s en kleine knaagdieren gehouden op de Noordshow.  
Langs deze weg wil ik het bestuur van de Noordshow nogmaals bedanken voor hun bijzondere prettige 
medewerking. 

Examens caviakeurmeesters 
Voor het schriftelijke examen hadden zich geen kandidaten aangemeld. 
Het praktische examen was gehouden op 11 januari 2020 tijdens de Dierenparade Noordshow te Assen. 

Examens keurmeesters kleine knagers 
Voor het schriftelijke examen op 23 mei 2019 in “De  Open Hof “ te Amersfoort, had zich een kandidaat 
aangemeld. 

Examens konijnenkeurmeesters 

Schriftelijk examen: 
Voor het schriftelijke examen hebben 4 B en 15 C-keurmeesters zich opgegeven voor uitbreiding van hun 
bevoegdheid. Eén C-Keurmeester heeft zich afgemeld en dus geen examen gedaan. Ook hebben 3 
nieuwelingen examen gedaan. 
 
De uitslag voor uitbreiding van de rassen is als volgt: 
1 B-keurmeester heeft zich wegens ziekte afgemeld. Hij zou voor 5 rassen examen doen. Jammer maar dit is 
overmacht en kan gebeuren. Hij heeft op 9 september alsnog examen gedaan. 
4 B-keurmeesters deden schriftelijk examen voor 29 rassen en slaagden voor alle rassen.  
14 C-keurmeesters deden schriftelijk examen voor 57 rassen en slaagden voor 50 rassen. Dus voor 7 rassen 
gezakt. 
3 Nieuwelingen deden examen voor het algemene gedeelte en slaagde ook alle drie hiervoor. Zij mogen dus 
tijdens het praktische examen, mondeling theorie doen en tevens voor de behaalde rassen aansluitend 
praktijk doen. 
1 C-Keurmeester heeft zich afgemeld voor het theorie examen en tevens ook voor het praktische examen. 
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Praktisch examen: 
Voor het praktische examen zijn er dit jaar 130 examens inclusief cavia’s en kleine knagers voorbereid die 
alle hebben plaats gevonden op de Dierenparade Noordshow in Assen. De resultaten zijn als volgt: 
4 B-keurmeesters gingen op voor 31 rassen en slaagden voor 26 rassen (83,9 %). 
13 C-keurmeesters gingen op voor 71 rassen en slaagden voor 54 rassen (76 %). 
Dit jaar 4 aspirant keurmeesters onder de kandidaten. Die gingen op voor 20 rassen en slaagden voor 14 
rassen (70 %). 
1 C-keurmeesters is om gezondheidsreden gestopt als keurmeester en heeft geen praktisch examen meer 
gedaan. 
De rassen Angora hangoor en Groot Chinchilla waren niet ingeschreven op de Noordshow. In overleg met 
enkele fokkers, die deze rassen fokken en enkele van hun dieren beschikbaar stelden voor de examens, 
hebben de kandidaten hier toch examen voor kunnen doen. Ook het ras de Kunder hangoor was er niet. Dit 
ras was wel ingeschreven maar de dieren waren absent. Ook dit ras hebben we met inzet van een 
examenkandidaat op het allerlaatste moment nog kunnen regelen. Alle fokkers en personen die er zorg voor 
hebben gedragen dat deze rassen alsnog aanwezig waren, hiervoor heel vriendelijk bedankt namens de 
examencommissie pelsdieren. 
Zoals eerder al aangegeven hebben ook dit jaar alle examens op de Dierenparade Noordshow te Assen 
plaatsgevonden. Dit was best heftig om dat allemaal op één show te houden, die ook nog eens een dag 
korter is, maar het is weer gelukt. 
Op de Noordshow te Assen zijn de kandidaten voor 76,6 % geslaagd.  
Deze percentages zijn weer iets beter dan het jaar hiervoor. 

Bevorderd en aangesteld 
Aangesteld tot A-Keurmeester konijnen: dhr. H.A.S. Adriaans 
Aangesteld tot B-keurmeester konijnen: Mw. H.E.A. v.d. Velde en de heren R. Prins, G. v.d. Poel en R.J.S. 
Pronk. 
Aangesteld tot C-Keurmeester konijnen: Mw. A. Bennink-Schilder, Mw. C. Hoogland en dhr. J. Looijenga 

Diergroep cavia’s 
 
Schriftelijk examen: 
Voor het schriftelijk examen heeft zich geen keurmeester opgegeven voor uitbreiding.  
Dus waren er geen kandidaten voor het theorie examen. 
 

Praktisch examen: 
1 Aspirant keurmeester slaagde voor het praktijkexamen, voor de gladhaar en agouti. Dit betekent een score 
van 100%. 

Bevorderd en aangesteld: 
Aangesteld tot C-keurmeester cavia’s: dhr. H. Beltman. 

Diergroep kleine knaagdieren 
 
Voor deze diergroep een kandidaat, hij deed praktisch examen voor de tamme ratten en slaagde hiervoor, 
dit betekent ook een score van 100%. 

Bevorderd en aangesteld: 
Aangesteld tot B-keurmeester kleine knagers dhr. J.H. Schop 

Algemeen 
Een bijzonder woord van dank is de examencommissie verschuldigd aan mw. Tonia Vergunst, die geheel 
belangeloos vanuit Den Helder met een aantal tamme ratten naar Assen is gekomen, zodat ook dit examen 
door kon gaan. Mw. Vergunst nogmaals heel hartelijk bedankt. 
 
Ook dit jaar weer enkele kandidaten die, om uiteen lopende redenen, helaas geen praktisch examen hebben 
gedaan. 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 voor het examenjaar 2019 ongeveer het zelfde aantal personen zich heeft 
aangemeld als voor het examenjaar 2018. 
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Hulpexaminator 
Bij de diergroep konijnen zou keurmeester dhr. J. Jipping fungeren als examinator, doch dhr . Jipping 
heeft zich wegens ziekte moeten afmelden. Op donderdagavond heeft dhr. H. v. Weelden meegedaan met 
examen afnemen, op vrijdag dhr. A.A. Verrijdt en zaterdag dhr. M.L.J.M. Kok.  
Allen wil ik namens de examencommissie hartelijk dank zeggen voor hun medewerking, met de opmerking 
dat zij ook tot volle tevredenheid hebben gefungeerd binnen de examencommissie. 

Gecommitteerden 
Gecommitteerden zijn bij de theoretische en praktische examens aanwezig om als klankbord voor de 
kandidaten beschikbaar te zijn en namens het bestuur van de KLN de procedures te bewaken. 
Voor het theorie-examen op 25 mei te Amersfoort was dhr. J. Smelt aangesteld als gecommitteerde. Voor 
het tweede theorie-examen op 3 september te Amersfoort was dhr. H.T. Arts  aangesteld als 
gecommitteerde. 
Op de avond na de keurdag zijn alle eerste praktische examens afgenomen in aanwezigheid van 
gecommitteerde K.J. Mollema, die ook op vrijdag gecommitteerde was. Op de zaterdag zou dhr. H. Beerling 
aanwezig zijn, maar door verplichtingen elders heeft dhr. B. v.d. Vlis dit gedaan. Het waren lange en 
intensieve dagen, donderdag tot 20.30 uur, vrijdag van 08.30 tot 18.30 uur en zaterdag nog van 08.00 tot 
12.00 uur. 
Vanaf deze plaats wil de examencommissie de heren bedanken voor hun toezicht en ondersteuning van de 
kandidaten tijdens de examens. 

Tot slot 
Rest mij nog het landelijk bestuur van de KLN, evenals het tentoonstellingsbestuur van de Noordshow die 
op allerlei manieren met ons heeft samen gewerkt en meegedacht hartelijk dank te zeggen voor hun 
medewerking voor en tijdens de examens. 
 
Tonnie Oomen, secretaris examencommissie pelsdieren. 

VERSLAG EXAMENCOMMISSIE PLUIMVEE 

Extra rasgroepen 
In 2019 werd in overleg met de LOH besloten om meer rasgroepen te vormen waarin examens gedaan kon 
worden (voorbeeld Australorp, Jersey Giant en Cemani). De belangrijkste reden om dit te doen was, dat 
kandidaten op deze manier niet met een waslijst aan restrassen bleven zitten, als ze de regulier aanwezige 
rassen gedaan hadden. Daarnaast wordt hierdoor de tijd die men nodig heeft om zich voor alle rassen te 
kwalificeren iets verkort.  
Een talentvolle keurmeester zou nu in acht jaren alle rassen tot zijn bevoegdheid kunnen mogen rekenen. 
Dan moet hij ieder jaar zich wel heel veel rassen eigen maken en mag daarnaast niet een keer doubleren. De 
praktijk wijst uit dat dit gelukkig voor de meeste kandidaten geen drijfveer is. Veruit de meeste kandidaten 
doen voor minder dan het maximaal aantal jaarlijks examen. In feite juichen we dat als examencommissie 
toe, want het is beslist geen sinecure om zoveel rassen (rasgroepen) in één keer te doen. 

Tussenexamen 
Door het besluit van meer rasgroepen werd tevens besloten in 2019 weer een zogenaamd tussenexamen te 
houden. Op dit examen konden kandidaten de nieuw ingestelde rasgroepen, waarvan men voor minimaal 
één ras al bevoegdheid had, weer compleet krijgen. Iemand die (als voorbeeld) al bevoegdheid had voor de 
Australorp, maar nog niet voor de Jersey Giant en de Cemani, kon voor deze twee rassen een mondeling 
examen doen tijdens het tussenexamen. Haalde men een voldoende voor het ras dan was men bevoegd. 
Met andere woorden, voor de rassen op een tussenexamen hoefde men niet ook nog eens praktijkexamen te 
doen. Aan het tussenexamen dat gehouden werd op de avonden van 5 en 11 maart 2019 werd door 26 
kandidaten deelgenomen. Er werd in totaal voor 191 rasgroepen een (deel) examen afgelegd. Voor slechts 5 
rasgroepen werd een onvoldoende gegeven. Slagingspercentage was derhalve met 97,5% extreem hoog. Het 
gemiddelde cijfer per (deel)examen was een 7,7. 

Regulier examen 
Het reguliere mondeling en theoretisch examen werd in 2019 gehouden op 11 mei. Alle mondelinge en 
theoretische examens vonden steeds plaats in Barneveld op het Aeres complex. Met zijn dierentuinstatus 
een prachtige locatie, waar de meeste kandidaten zich heel relaxed voelen. De locatie biedt daarnaast alle 
mogelijkheden die je op een examendag nodig hebt (veel lokalen en een prima kantine). Voor de 
organisatie ter plaatse zorgden steeds Aad Rijs en Gert Riezebos. Op de examendagen was ook Ineke Rijs 
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altijd aanwezig om de kandidaten te ontvangen en ze “op weg te helpen”. Ik heb deze samenwerking als 
zeer waardevol en warm ervaren. Ik wil ze daarvoor dan ook hartelijk bedanken. 
Aan het regulier examen deden 28 kandidaten mee. 2 deden examen in de diergroep oorspronkelijke 
watervogels, ook 2 in de diergroep gedomesticeerde watervogels, 1 in de diergroep oorspronkelijke duiven 
en 1 in de siervogels. Alle overige kandidaten deden examen voor hoenders / dwerghoenders / serama’s. 
Totaal deed men examen in 235 rassen of rasgroepen. Hiervan werd voor 42 rassen / rasgroepen een 
onvoldoende gegeven. Het slagingspercentage lag daarmee op 82%. Het gemiddelde cijfer op dit examen 
was een 7. 

Praktijkexamens 
In 2018 hadden we op veel locaties de mogelijkheid geboden praktijkexamen te doen. Dit was toen slim, 
omdat we er van uitgingen dat vogelgriep wel eens roet in het eten kon gooien voor de kandidaten . Dat was 
echter niet het geval en dus waren we voor 2019 ook wat zekerder. We hebben op drie locaties de 
praktijkexamens aangeboden. Dit was als eerste in Wenum Wiesel op 12 oktober, Oneto in Enschede op 
7 december en tenslotte de Noordshow in Assen op 10 januari. 

Wenum Wiesel 
Hiervoor hadden twee kandidaten zich aangemeld. De medewerking van de organisatie was prima. Er 
konden bijvoorbeeld rassen worden meegenomen. Uiteindelijk heeft 1 kandidaat hier examen gedaan 
(gedomesticeerde watervogels) Hij slaagde voor twee rassen. De kandidaat die zich had aangemeld voor de 
hoenders / dwerghoenders trok zich terug omdat nagenoeg geen van de rassen, waarin hij examen moest 
doen, aanwezig waren. 

Oneto 
Bij Oneto is het ook altijd goed toeven. Inmiddels nemen we daar al weer een paar jaar examens af. De 
medewerking is uitstekend. De benodigde kooien die nodig zijn voor de mee te brengen rassen worden 
altijd klaar gezet en ook is er alle medewerking, waar het gaat om facilitaire zaken. In Enschede deden 10 
kandidaten examen. Ze gingen op voor 71 rassen of soorten. Voor 12 rassen werd een cijfer lager dan een 6 
gegeven. Het slagingspercentage was derhalve 83%. Het gemiddelde cijfer was hier een 7. 

Noordshow 
Bij de Noordshow hebben we examens afgenomen op de vrijdag. Voor een paar kandidaten werden de 
examens wat verlaat, doordat een van de examinatoren aanwezig moest zijn bij het “uitzwaaien” van onze 
collega keurmeesters Harmen Hoving. Ruim 62 jaren heeft Harmen gekeurd, maar vond het nu toch mooi 
geweest. Harmen is ook jaren examinator geweest. We zijn hem als commissie dan ook veel dank 
verschuldigd. De medewerking van de Noordshow-organisatie was als vanouds prima. Alle benodigde 
kooien stonden ook hier klaar en voor eten en drinken was gezorgd.  Er waren hier 28 kandidaten die 
samen examen deden in 155 rassen en soorten; 24 keer werd een onvoldoende gegeven. Het 
slagingspercentage was hier daardoor 85%. Het gemiddelde cijfer was met een 6,7 iets lager dan we gewend 
zijn.  

Verkorte cursus tot A-bevoegdheid oorspronkelijke watervogels 
Er zijn erg weinig keurmeesters met bevoegdheid voor oorspronkelijke watervogels. Voor heel Nederland 
waren er in 2019 zeven A keurmeesters, maar daarvan is de heer Hoving inmiddels gestopt. Daarnaast 
waren er nog drie keurmeesters met een B of C bevoegdheid.  
Deze drie mensen, te weten Ronnie Siemes, Aart Deetman en Margriet Maas-Sep is na overleg met het KLN 
bestuur en LOH, aangeboden om deel te nemen aan een verkorte cursus met als mogelijk resultaat een 
bevordering tot A keurmeester oorspronkelijke watervogels. Nico van Wijk was bereid deze cursus te geven 
en heeft daar enorm veel tijd en energie ingestoken.  
De cursus bestond uit 3 volle dagen, waarbij dag 1 vooral in het teken stond van de soortenkennis en de 
voorkomende kruisingen tussen soorten (PowerPoint). Een ieder moest voor dit gedeelte een toets maken 
en er moest minimaal een voldoende gehaald worden. De andere twee dagen werden ergens in het land bij 
handelaren georganiseerd, waar dus veel soorten aanwezig waren. De dagen waren zeer leerzaam en heel 
veel kennis is hier bijgespijkerd. Het zegt zoveel meer als je dieren en kruisingen in het echt ziet in plaats 
van op een foto. Op de tweede praktijkdag moest ook voor dit deel een examen worden afgelegd. Alle drie 
de kandidaten waren blij dat ze uiteindelijk goede cijfers hadden gehaald en bevorderd konden worden tot 
A-keurmeester oorspronkelijke watervogels. Een super resultaat, waarmee ik ze nogmaals van harte wil 
feliciteren. 
De dank richting cursusleider Nico van Wijk is groot. Het waren drie topdagen!. 
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Nieuwe aangestelde keurmeesters 
In 2019 hebben twee keurmeesters voor het eerst deelgenomen aan het examen. Ze wilden beide 
bevoegdheid behalen in de diergroep kippen. Beide zijn daarin geslaagd, waarmee we ze van harte 
feliciteren. De nieuwkomers zijn: 
Cors Onnes uit Assen en Luciana Fumagalli uit Cadelbosco Sopra - RE – Italië. We hopen dat ze met plezier 
aan hun keurmeestersloopbaan beginnen en wensen ze heel veel succes. 
Daarnaast is Henze Munneke uit Scheemda met bevoegdheid voor siervogels gelukt nu ook bevoegdheid te 
behalen voor hoenders, dwerghoenders en serama’s. 

Gepromoveerde keurmeesters 
Het doet ons deugd dat ook in 2019 veel keurmeesters deelgenomen hebben aan de examens. Voor een 
aantal van hen was het een speciaal jaar, omdat ze zich allround mochten noemen en de A-status kregen. 
Anderen gingen van C-keurmeester naar de B-bevoegdheid. Voor al deze mensen is een felicitatie zeker op 
zijn plaats. Ze hebben er jaren hard voor gewerkt! 
Bertus den Blanken uit Kamerik: A keurmeester hoenders 
Albert Meester uit Tijnje: A keurmeester hoenders en dwerghoenders 
Leo van Wetering uit IJmuiden: A keurmeester hoenders 
Elze Zwama uit Doezum: A keurmeester oorspronkelijke watervogels. 
Bertus van Es uit Heerenveen: A keurmeester hoenders en dwerghoenders. 
Hilco Ketelaar uit Gasselternijveenschemond: A keurmeester hoenders en dwerghoenders. 
Aart Deetman uit Elburg: A keurmeester oorspronkelijke watervogels. 
Margriet Maas-Sep uit  Ossendrecht: A keurmeester oorspronkelijke watervogels. 
Ronnie Siemes uit Silvolde: A keurmeester oorspronkelijke watervogels. 
Koos van Loe uit Noordwijkerhout: B keurmeester gedomesticeerde watervogels. 
Adrie Brouwers uit Roosendaal: B keurmeester dwerghoenders. 
Dirk Stadman uit Nieuw Amsterdam: B keurmeester oorspronkelijke duiven. 

Samenwerking binnen de commissie 
De examencommissie maakt de laatste jaren gebruik van de volgende examinatoren: 
Wim Voskamp (voorzitter), Bert Frenken, Evert Visser, Johan Albada, Elze Zwama, Nico van Wijk, Aart 
Deetman, Leo van Wetering, Aad Rijs, Roberto Gatti, Ide Meijering, Tallinus Boschma, Ronnie Siemes. Met 
iedereen is het fantastisch werken, Er heerst altijd een vriendschappelijke sfeer, maar waarbij we er ons 
terdege van bewust zijn dat we een serieuze taak te doen hebben. De kandidaten worden zoveel mogelijk 
gerust gesteld bij hun examens, waardoor ze maximaal kunnen presteren.  
Ook in 2019 hebben we eenmaal als examencommissie vergaderd en wel op 8 april 2019. Tijdens dit 
overleg hebben we o.a. besloten tot een uitbreiding van de groepen, zoals eerder al omschreven.  
Ook behandelen we daar altijd de verslagen, die de gecommitteerden opstellen nadat ze toezicht hebben 
gehouden bij een examen. Het doet ons deugd dat ook in 2019 geen bijzondere omstandigheden werden 
waargenomen en de examinatoren werden geprezen voor de onpartijdigheid, waarmee examens werden 
afgenomen en de correcte wijze van vragen stellen.  
Rest mij alle collega examinatoren veel dank te zeggen voor de samenwerking in 2019.  
 
Hendrik Timmer, secretaris standaardcommissie pluimvee 
 

VERSLAG COMMISSIE DIERENWELZIJN & WETGEVING 

In 2019 heeft het KLN hoofdbestuur de adviescommissie D&W in het leven geroepen. De opdracht  is: het 
hoofdbestuur adviseren bij problemen en vraagstukken op bovengenoemde gebieden. 
De commissie is uitgebreid met een cavia en kleine knager deskundige, waardoor de commissie nu met zes 
personen uit alle geledingen en diergroepen binnen KLN bestaat. 
In zes bijeenkomsten zijn vele zaken besproken. Daarnaast is er veel via email, WhatsApp en telefoon 
contact geweest. 
 
Het afgelopen jaar is het nut van deze commissie aangetoond door o.a. de commotie, die ontstond zowel in 
de tweede kamer als bij de minister van LNV na een reportage op tv over een bijeenkomst van de 
konijnentekeningrassen en uitspraken tijdens interviews van individuele konijnenliefhebbers. 
 
Tijdens de commissievergaderingen zijn verschillende onderwerpen behandeld en van advies voorzien. Per 
onderwerp volgt hier een korte beschouwing. 
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Mest en pelsonderzoek bij konijnen 
Tijdens de Noordshow in januari 2020 werd een mest en pels onderzoek verricht door de faculteit 
diergeneeskunde van RU Utrecht samen met de Noordshow en met de commissie. 

NCD 
Er is een wettelijke verplichting om pluimvee te enten tegen NCD. Het HB is geadviseerd hoe te enten. Na 
goedkeuring is dit gepubliceerd op de site van KLN. 

RHD2 
Helaas zijn er weer vele uitbraken geweest, waardoor de verplichting om te enten voor tentoonstellingen is 
ingesteld voor seizoen  2019/2020. Er is een nieuw toegelaten entstof die één jaar bescherming geeft. 

HPAI (vogelgriep) 
In de seizoenen 2018/2019 en 2910/2020 zijn onze tentoonstellingen gespaard van een verbod. Helaas 
woedt er nu (in het voorjaar 2020) wel in het oosten van Europa het vogelgriepvirus. De gesprekken met 
het ministerie van LNV leken gunstig uit te pakken. Helaas heeft het ministerie de ontwikkelingen 
stopgezet. 
Inzet was bij uitbraak compartimentering van Nederland, wat we goed onderbouwd hebben. 

Inspectie bezoek op tentoonstellingen 
Er is een handleiding samengesteld hoe om te gaan met controles van allerlei instanties (BOA). Deze 
handleiding is gepubliceerd. 

Leidraden voor KLN diergroepen 
Er wordt gewerkt aan het actualiseren van de Leidraden voor het houden en vervoeren van KLN 
diergroepen. De leidraad voor ganzen en watervogels wordt in 2020 afgerond. 

Welzijnsvraagstukken (fokbeleid) 
Onze zustervereniging in Duitsland heeft al vele jaren een onderzoeklocatie om (vermeende) 
welzijnsproblemen bij pluimvee te onderzoeken waardoor er wetenschappelijk bewijs is of er wel of geen 
problemen zijn bij onze kippenrassen. Daarnaast worden oplossingen gezocht voor het uitselecteren van 
niet erfelijk belaste dieren met niet-gewenste welzijnseigenschappen. Er wordt gewerkt aan een fokbeleid 
voor alle diergroepen, waar het hoofdbestuur mee aan de slag kan. Het hoofdbestuur kan deze adviezen 
meenemen in het overleg met het ministerie over fokbeleid. 
 
De KLN standaardcommissies zijn bezig de standaardbeschrijvingen op het gebied van dierenwelzijn aan te 
passen.  

Overleg met organisaties en ministerie van LNV 
KLN neemt deel aan de NWPP. Vanuit onze commissie is er zo ook overleg met commissieleden van de 
verschillende bonden en verenigingen, die aangesloten zijn bij de NWPP zoals de NBvV en de NBS. Het 
streven is een gezamenlijke commissie dierenwelzijn op te zetten met NBS, en de NBvV.  

Entente Europeènne:  

Eric Appelo is als opvolger van Janny Hermans toegetreden tot de adviesraad van Europese Entente. Van 
daaruit worden we ook Europees wederzijds onze belangen behartigd en nieuwe ontwikkelingen binnen 
Europa verkregen. 

Wetgeving: 
Vanuit de Wet dieren en Besluit Houders van Dieren zijn de volgende  zaken bekeken en specifiek voor 
onze hobby toegelicht aan het HB. 

Toezichthouders 

Voor het HB is een advies samengesteld en gepubliceerd. Er bestaat wel enige onduidelijkheid in de uitleg 
van de wetgeving.  
Daarnaast is onderzoek gedaan naar de certificaat eindtermen, waaraan een toezichthouder moet voldoen. 
Verschillende opleiding mogelijkheden zijn geïnventariseerd. Naast dag scholing (Aeres) bestaat ook de 
mogelijkheid voor een schriftelijke opleiding (HKI) thuis. De examens moeten wettelijk door een erkend 
instituut afgenomen worden. 
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Doden/slachten van surplus dieren 

In de wet dieren is duidelijk aangegeven wat wel of niet is toegestaan. Ook hoe en wanneer  er geslacht mag 
worden. 
Het kleinschalig slachten is behandeld. Helaas zijn er te veel en te dure wettelijke regels om kleinschalig te 
slachten en om producten buiten de eigen kring af te zetten. Samen met de NWPP is een document 
opgesteld over het doden van dieren. Hier kan het hoofdbestuur mee naar de minister van LNV, waarbij het 
doden en uitval bij jonge dieren nu een speerpunt is in haar beleid. 

Onderzoek naar het bedrijfsmatig of hobbymatig bezig zijn. 

De wetgeving is niet erg duidelijk. Een criterium dat het ministerie van LNV toepast is boven de 250 kippen 
of meer dan 25 voedsters houden. 
 
In 2020 en 2021 gaat de commissie D&W wederom voortvarend te werk en gezien de vele vragen binnen 
KLN, maar ook vanuit de buitenwereld, zullen nieuwe onderwerpen aan bod komen en zullen 
bovenstaande onderwerpen verder uitgediept worden. 
 
Commissie Dierenwelzijn & Wetgeving, Jan ter Horst, Geri Glastra, Harry Arts, Anneke Vermeulen, Eric 
Apperlo en Edgar de Poel. 
 
  



Pagina 34   Jaarboek over het verslagjaar 2019 - Kleindier Liefhebbers Nederland 

VERSLAG RINGENBUREAU 
 

Ook in 2019 was er weer een lichte stijging van het verkochte aantal ringen ten opzichte van het voorgaande 
jaar. Ook dit jaar is deze weer met name gerealiseerd doordat er een grote fazantenfokker fors meer heeft 
besteld als het voorgaande jaar. Dat zal zoals het er nu naar uitziet voor dit jaar niet het geval zijn. Als we de 
ringen verkoop van de afgelopen 3 jaren op een rij zetten en we halen de “niet-leden” en de “liefhebbers” 
eruit dan komen we op onderstaande grafiek. 

 
De ringen verkoop aan leden is in 2019 is met ruim praktisch gelijk gebleven ten opzichte van 2018. 
Wanneer we zien naar de tussenstand van vandaag 23 mei 2020 zitten we op 11% minder verkochte ringen 
in 2019 om dezelfde tijd. Wellicht dat het Corona virus hier een rol in speelt en men terughoudener is met 
het fokken.  
 
Ik wil het bestuur en de leden bedanken voor de samenwerking in de afgelopen periode. 
 
Wilma Smelt, ringenbureau KLN 
 

Historische cijfers 
 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
214.488 194.751 188.156 202.738 200.155 217.354 216.877 234.959 226.165 
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Aantal ringen per ras in 2017, 2018 en 2019 
 

Ras 
2019 2018 2017 

Ras 
2019 2018 2017 

Ras 
2019 2018 2017 

Bosfazant 
42811 37261 14855 

Rhode Island Redkriel 
888 785 627 

Toulouse gans 
363 247 277 

Wyandotte kriel 
12076 11747 12582 

Nederlandse 
Uilebaard 861 1010 891 

Ned. Uilebaardkriel 
335 392 491 

Europese patrijs * 
10394 5385 196 

Carolina eend 
845 930 1659 

Brabanter 
332 252 392 

Hollandse kriel 
7766 7905 8970 

Indische Loopeend 
841 728 749 

Appenzeller Spitskuif 
322 182 182 

Brahma 
4274 4203 4660 

Vorwerkhoen 
825 931 1110 

Chili Smient 
321 198 475 

Serama 
4250 4804 6660 

Drents hoen 
816 763 709 

Rhode Island Red 
317 361 258 

Barnevelder 
3947 4151 3810 

Groninger Meeuwkriel 
813 906 1141 

Zwarte zwaan 
314 340 476 

Barnevelderkriel 
3755 3934 4941 

Twents hoen 
794 896 916 

Cal. Kuifkwartel 
310 260 186 

Cochinkriel 
3536 4254 4265 

Friese kriel 
784 1039 1139 

Roodhalsgans 
306 319 573 

Antwerpse Baardkriel 
3263 3062 3272 

Marans 
783 1089 770 

Braekel 
286 285 243 

Wyandotte 
3135 3480 4414 

Ned. Baardkuifkriel 
766 642 928 

Assendelfter 
285 215 239 

Sebrightkriel 
3102 3351 3599 

Goudfazant 
750 647 692 

Rijnlanderkriel 
283 219 323 

Onbekend ras/soort 
2644 2709 1889 

Holl. Kuifhoenkriel 
740 1038 8970 

Sulmtalerkriel 
280 422 665 

Ned. Sabelpootkriel 
2523 2402 2256 

Bassette 
705 545 916 

Bielefelder 
278 340 399 

Javakriel 
2247 2222 2730 

Hollandse hoenkriel 
642 508 808 

Lady Amherstfazant 
272 285 220 

Leghorn (Ned.+Am) 
2240 1949 1951 

Cemani 
639 599 744 

Kaneeltaling 
271 96 308 

Zijdehoen 
2221 2520 3227 

Plymouth Rockkriel 
635 778 665 

Vorwerkkriel 
270 408 292 

Kwakereend 
2200 1829 2182 

Sussex 
623 785 592 

Roul Roul 
269 101 118 

Fries hoen 
2182 1824 2026 

Leghornkr. 
(Ned.+Am.) 607 813 115 

Chukar patrijs 
245 233 239 

Zijdehoenkriel 
2181 2398 2796 

Noord-Hollandse kriel 
596 272 295 

Araucanakriel 
244 56 195 

Chabo 
2176 2162 2256 

Indische Vechtkriel 
565 405 352 

Orloffkriel 
235 87 57 

Mod. Eng. Vechtkriel 
1962 1525 1584 

Bielefelderkriel 
562 601 570 

Harlekijn kwartel 
234 198 178 

Australorpkriel 
1945 1509 1584 

Amrock 
560 390 522 

Harlekijn kwartel 
234 198 178 

Welsumerkriel 
1756 1979 1754 

Groninger Meeuw 
558 551 661 

Jersey Giant 
229 197 220 

Orpington 
1717 1727 1653 

Ukkelse Baardkriel 
552 487 487 

Jersey Giant 
229 197 220 

Australorp 
1689 1807 2051 

Shamo 
542 521 349 

Bresse hoen 
226 280 202 

Orpingtonkriel 
1660 1559 1576 

Cochin 
538 559 642 

Bresse hoen 
226 280 202 

Hollands hoen   
1384 1405 1531 

Kraaikop 
508 290 588 

Luiks Vechthoen 
225 235 537 

Mandarijneend 
1344 1291 2114 

Diamantduif 
505 367 650 

Rijnlander 
221 236 244 

Lachduif 
1336 1407 1467 

Hollands Kuifhoen 
490 797 489 

Indisch Vechthoen 
214 243 255 

Japanse kwartel 
1329 1110 1621 

Muskuseend 
489 325 522 

Koningsfazant 
212 268 250 

Lakenvelder 
1325 1091 1107 

Amrockkriel 
487 541 479 

Bahama Pijlstaart 
210 88 230 

New Hampshire 
1314 1669 1750 

Chinese dwergkwartel 
480 681 509 

Ohikikriel 
209 90 125 

Brahmakriel 
1284 1294 1280 

Lakenvelderkriel 
457 291 415 

Grubbe Baardkriel 
207 260 652 

Ko Shamo 
1222 1432 1335 

Herve hoen 
422 525 370 

Grubbe Baardkriel 
207 260 652 

Drentse kriel 
1181 937 1142 

Faverolles 
415 439 536 

Europese kwartel 
205 230 85 

Welsumer 
1143 1200 1608 

Langshankriel 
405 595 505 

Maleier 
205 177 206 

Oud Engelse 
Vechtkriel 1117 1343 1253 

Chaams hoen 
404 462 503 

Brabanterkriel 
203 264 246 

Noord-Hollands hoen 
1112 954 1186 

Twentse kriel 
404 408 410 

Dorking 
203 106 65 

Sussexkriel 
1065 897 981 

Shamo kriel 
397 375 400 

Hottentottaling 
202 168 298 

New Hampshire kriel 
1029 827 834 

Faverolleskriel 
380 440 389 

Plymouth Rock 
197 142 290 

Waterm. Baardkriel 
915 928 1058 

Roodschoudertaling 
377 654 892 

Kraaikopkriel 
182 182 291 
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Aantal verkochte ringen per vereniging in 2016, 2017 en 2018 
 

Ver. 2017 2018 2019 Ver. 2017 2018 2019 Ver. 2017 2018 2019 Ver. 2017 2018 2019 Ver. 2017 2018 2019 

A01 269 317 250 B01 1128 775 1018 D01 61 59 61 F02 556 670 74 G01 426 505 310 

A02 1685 1188 1001 B03 294 370 194 D02 180 184 0 F03 1133 1141 1034 G03 1627 961 927 

A03 130 135 190 B04 1309 1087 1169 D04 1696 1506 1450 F04 585 544 692 G06 1724 1383 1371 

A04 896 887 837 B05 2157 2676 2212 D06 799 1031 781 F07 1018 1154 1281 G09 642 542 580 

A08 1149 976 947 B07 1130 980 807 D07 256 273 327 F08 2016 1887 1829 G10 348 245 210 

A11 241 148 156 B09 1543 1250 978 D08 554 396 431 F10 318 160 68 G11 180 205 236 

A12 704 806 768 B12 65 25 30 D12 776 735 480 F11 286 183 236 G12 951 523 551 

A14 930 896 892 B17 115 100 50 D13 848 1105 795 F12 0 0 20 G13 0 0 190 

A17 238 209 212 B23 770 653 858 D17 145 120 0 F13 1011 918 1289 G15 570 546 567 

A18 1004 926 636 B29 2195 1354 1452 D19 240 266 141 F16 413 267 465 G16 1278 1164 1392 

A19 491 556 436 B31 427 479 459 D20 147 178 231 F17 212 286 202 G17 963 709 704 

A20 338 237 175 B32 1740 2238 1981 D21 1416 702 828 F19 806 771 486 G19 672 588 331 

A21 2960 2741 2240 B33 835 527 703 D22 612 572 546 F20 578 517 962 G20 454 328 334 

A22 641 620 732 B34 439 472 358 D24 780 863 1103 F22 256 211 50 G21 2042 1938 2125 
    B38 234 224 298 D25 244 212 220 F23 1486 1274 0 G30 288 341 307 

        B42 400 327 0 D28 2097 1631 1476 F24 1428 1297 1755 G31 230 180 0 
    B43 73 59 120 D29 387 355 355 F25 140 60 115 G33 640 405 775 

        B44 2622 1781 2206         F26 0 661 479 G34 1430 815 693 
    B47 727 644 555     F27 0 0 1794 G36 1272 703 958 

        B48 86 57 60                 G37 602 600 584 
    B53 394 642 649         G38 841 745 688 

        B56 286 412 550                 G39 110 157 140 
    B58 703 812 562             

  11676 10642 9472   21689 19962 17269   11238 10188 9225   12242 12001 12831   17290 13583 13973 

                    

 
 

Ver. 2017 2018 2019 ver. 2017 2018 2019 Ver. 2017 2018 2019 Ver. 2017 2018 2019 Ver. 2017 2018 2019 

G40 945 742 627 Z01 304 291 228 H01 554 989 1364 H39 865 788 1072 L03 75 22 0 

G43 325 229 190 Z02 451 400 496 H03 659 225 323 H41 110 45 120 L04 497 378 201 

G44 534 355 368 Z04 873 728 603 H04 200 215 0 H42 405 263 286 L05 397 387 0 

G45 588 731 702 Z06 50 16 8 H11 388 565 480 H43 31 12 30 L08 235 435 0 

G46 709 789 808     H17 995 863 1078 H45 206 185 0 L09 511 425 379 

G47 966 637 586         H18 668 489 478 H49 169 282 182 L11 1941 1827 1686 

G48 0 0 50     H20 490 433 582 H51 23 47 16 L13 2591 2108 1929 

G50 1034 331 574         H21 143 475 429 H53 111 150 305 L15 635 572 0 

G52 396 457 542     H23 35 0 10 H54 25 14 7 L17 1773 1834 1833 

G53 3217 2629 2873         H26 40 40 44 H55 1172 1065 1023 L18 281 113 110 

G56 845 835 713     H28 189 98 84 H56 53 82 0 L21 110 86 110 

G57 495 803 559         H29 120 170 160 H57 461 480 407 L22 35 25 35 

G58 581 680 824     H31 591 600 525 H59 1112 879 895 L23 180 152 110 

G59 1772 1438 1420         H32 358 127 285 H62 280 257 70 L24 1503 812 482 

G61 864 692 851     H33 306 40 107 H63 1105 923 738 L25 343 475 429 

G62 3307 2740 2660         H35 317 203 365 H64 0 1536 1658 L26 0 0 1248 

G63 354 380 260     H36 1380 1189 877         
G64 847 727 752         H38 537 646 634                 

G65 280 177 308                 
G66 1401 1189 1194                                 

G67 1120 1045 1303                 
G70 312 242 237                                 

G72 450 381 358                 
  38522 31655 32732   1678 1435 1335   7970 7367 7825   14098 14375 14634   11107 9651 8552 
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Ver. 2017 2018 2019 Ver. 2017 2018 2019 Ver. 2017 2018 2019 Ver. 2017 2018 2019 

N01 240 118 19 O01 386 180 352 O34 515 691 791 U01 45 54 79 

N05 120 120 0 O02 686 622 903 O36 127 169 202 U06 446 318 361 

N08 398 339 303 O05 604 704 1138 O37 2119 1202 681 U08 362 444 586 

N09 331 293 487 O06 1426 1158 1467 O38 398 397 357 U09 1303 1261 1172 

N11 507 281 494 O08 77 217 110 O42 424 577 527 U14 2505 2424 2160 

N15 0 117 0 O09 584 558 479 O44 0 0 2049 U15 300 315 360 

N17 724 489 930 O13 1583 1371 1264     U16 328 368 321 

N18 343 349 408 O14 1801 1537 0           5289 5184 5039 

N19 845 693 838 O15 65 24 21         
N23 213 230 95 O16 1680 1473 1695                 

N24 948 665 693 O17 789 718 815         
N25 246 185 339 O18 683 565 511                 

N26 294 308 161 O19 815 1285 794         
N27 274 114 271 O20 1578 1591 1214                 

N28 593 502 393 O22 428 348 301         
N31 903 195 353 O24 1337 1499 1993                 

N32 1864 1205 1405 O25 320 305 99         

N34 465 411 519 O28 172 136 179       
Geen 

lid 
  25870 53484 72555 

N35 60 50 105 O29 895 744 834         

        O30 504 492 982                 
    O31 1617 1358 1159         

        O32 979 1396 1718                 
    O33 465 360 736         

  9368 6664 7813   19474 18641 18764   23057 21677 23371 Totaal 2E+05 2E+05 2E+05 

VERSLAG MERKENBUREAU 

 
Er is dit jaar een kleine mindering wat betreft het aantal gemerkte konijnen, namelijk iets meer als 1000 
dieren minder. Als alle verenigingen hun tatoeëerlijsten hadden opgestuurd, was het aantal minder dan 
1000 geweest. Echter helaas na diverse herinneringen per e-mail, reageerde een aantal verenigingen niet, 
terwijl er wel gemerkt is.  
Het contact met het hoofdbestuur en de meeste verenigingen was goed. Ook de betalingen van de KLN-
prijzen liep goed. Hopelijk zullen de verenigingen, die nu nog niets ingeleverd hebben, het in 2020 beter 
doen. Dan is het overzicht beter en staan wel alle gemerkte konijnen hier in. 
 
Betty de Gooijer-Pranger, Merkenregistratie 
 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Groningen 1.760  2.150  1.929  1.531  1.720  1.507  1.465 
Friesland 3.924  3.559  3.845  3.642  3.084  2.867  2.818 
Drenthe 3.493  3.343  3.269  2.890  2.890  2.288  2.185 
Overijssel 5.598  5.808  5.095  4.646  4.329  3.817  3.994 
Gelderland 9.697  9.034  8.324  7.394  6.667  6.706  6.125 
Utrecht 1.423  1.456  1.242  1.091  718  770  694 
Noord-Holland 3.679  3.033  2.933  2.607  2.258  2.096  1.862 
Zuid-Holland 7.274  6.999  6.750  5.986  5.681  5.409  5.321 
Zeeland 615  539  468  463  429  358  316 
Noord-Brabant 3.477  3.661  3.363  2.889  2.683  2.260  2.224 
Limburg 2.010  1.819  1.735  1.353  1.038  904  1.124 
Totaal 42.950  41.404  38.953  34.492  31.497  28.982  28.128 
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Aantallen per ras
Vlaamse Reus 3.339  
Groot Lotharinger 598  
Franse Hangoor 1.029  
Groot Chinchilla 35  
Nieuw Zeelander 113  
Gele van Bourgondië 55  
Engelse Hangoor 119  
Groot Zilver 231  
Meisner Hangoor 65  
Belgische haas 282  
Wener 1.226  
Van Beveren 36  
Witte van Hotôt 93  
Californian 95  
Angora 209  
Rode Nieuw Zeelander 355  
Japanner 140  
Eksterkoijn 62  
Rijnlander 201  
Zilvervos 183  
Thüringer 314  
Sallander 222  
Rex 983  
Havanna 234  
Alaska 724  
Gouwenaar 74  
Luchs 109  
Marburger feh 161  
Deilenaar 81  
Papillon 280  
Parelfeh 155  
Beige 69  
Marter 97  
Duitse Hangoor 773  
Satijn 262  
Voskonijn 20  
Blauwe Holicer 79  
Klein Chinchilla 184  
Zwartgrannen 105  
Klein Lotharinger 506  
Kunder Hangoor 63  
Thrianta 438  
Hollander 1.448  
Klein Zilver 1.036  
Tan 1.530  
Hulstlander 152  
Rus 338  
Klein Rex 40 
Parelgrijs van Halle 8 
Angora hangoor 28  
Rex hangoordwerg 64  
Leeuwenkopdwerg 1 
Angoradwerg 5 
Lotharingerdwerg 252  
Papillondwerg 56  
Ned Hangoordwerg 3.266  
Rexdwerg 347  
Teddydwerg 117  
Vosdwerg 40  

Polish 75  
Kleurdwerg 4.026  
Pool 900  
Totaal 28.128 
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Overzicht per provincie 

 

Groningen Fries land Drenthe Overi jsel Gelderland Utrecht Noord-Hol land Zuid-Hol land Zeeland Noord-Brabant Limburg Totaal

Vlaamse Reus 78 78 209 329 895 75 345 772 135 354 69 3.339

Groot Lotharinger 64 46 13 160 111 3 72 66 0 13 50 598

Franse Hangoor 21 57 54 182 281 92 63 124 15 91 49 1.029

Groot Chinchilla 0 0 0 0 11 0 7 0 0 17 0 35

Nieuw Zeelander 0 5 17 21 33 4 30 3 0 0 0 113

Gele van Bourgondië 0 0 0 0 36 0 0 8 0 11 0 55

Engelse Hangoor 26 13 11 1 17 0 10 9 0 4 28 119

Groot Zilver 0 0 42 0 4 0 7 133 0 6 39 231

Meisner Hangoor 0 0 0 0 5 46 13 1 0 0 0 65

Belgische haas 54 24 20 113 22 4 12 28 0 5 0 282

Wener 64 135 119 111 263 32 84 320 0 57 41 1.226

Van Beveren 0 29 0 7 0 0 0 0 0 0 0 36

Witte van Hotôt 7 0 16 0 35 9 18 0 0 8 0 93

Californian 0 25 16 6 0 0 21 16 0 11 0 95

Angora 0 0 0 5 26 0 0 121 0 52 5 209

Rode Nieuw Zeelander 12 0 64 19 59 14 41 121 0 25 0 355

Japanner 0 42 0 21 39 0 23 8 0 7 0 140

Eksterkoijn 0 14 0 0 16 0 22 0 0 10 0 62

Rijnlander 15 59 7 21 36 0 34 0 0 17 12 201

Zilvervos 0 0 0 13 47 26 2 13 0 36 46 183

Thüringer 0 54 28 30 69 0 28 61 8 33 3 314

Sallander 53 0 10 26 70 4 11 2 0 24 22 222

Rex 46 181 160 193 235 8 23 112 0 22 3 983

Havanna 0 19 0 92 102 0 7 14 0 0 0 234

Alaska 6 63 78 67 137 0 65 172 0 99 37 724

Gouwenaar 0 0 0 11 33 0 30 0 0 0 0 74

Luchs 15 0 0 56 4 0 0 0 0 0 34 109

Marburger feh 0 10 49 11 79 0 12 0 0 0 0 161

Deilenaar 11 0 0 0 6 0 27 10 0 9 18 81

Papillon 7 73 31 44 32 0 43 12 0 13 25 280

Parelfeh 0 33 13 81 11 0 0 17 0 0 0 155

Beige 0 0 16 0 23 0 27 3 0 0 0 69

Marter 0 20 0 0 26 19 0 22 0 0 10 97

Duitse Hangoor 5 98 21 259 149 46 46 85 0 25 39 773

Satijn 78 4 0 13 37 9 5 84 20 12 0 262

Voskonijn 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

Blauwe Holicer 0 0 0 25 19 0 0 20 0 15 0 79

Klein Chinchilla 0 22 47 0 40 0 14 61 0 0 0 184

Zwartgrannen 10 52 0 4 10 0 12 9 0 7 1 105

Klein Lotharinger 43 106 65 70 83 0 11 70 0 54 4 506

Kunder Hangoor 12 0 0 0 0 0 0 8 0 3 40 63

Thrianta 10 42 39 107 16 71 40 68 3 40 2 438

Hollander 74 116 67 225 561 0 65 158 8 137 37 1.448

Klein Zilver 25 45 29 206 230 0 38 272 6 150 35 1.036

Tan 109 219 91 219 195 0 68 465 50 51 63 1.530

Hulstlander 3 0 14 30 27 0 8 70 0 0 0 152

Rus 19 16 25 29 81 0 22 112 0 34 0 338

Klein Rex 0 0 24 2 0 0 5 0 0 9 0 40

Parelgrijs van Halle 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8

Angora hangoor 0 0 0 7 0 0 0 21 0 0 0 28

Rex hangoordwerg 0 0 0 0 56 0 0 0 0 8 0 64

Leeuwenkopdwerg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Angoradwerg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5

Lotharingerdwerg 0 70 10 40 41 25 1 19 0 2 44 252

Papillondwerg 0 13 0 32 11 0 0 0 0 0 0 56

Ned Hangoordwerg 99 302 320 419 831 51 170 612 28 303 131 3.266

Rexdwerg 6 47 14 66 35 10 28 66 0 75 0 347

Vosdwerg 4 45 0 50 16 0 0 2 0 0 0 117

Teddydwerg 0 0 0 0 24 0 0 0 0 16 0 40

Polish 0 0 0 16 30 0 22 0 0 7 0 75

Kleurdwerg 400 541 362 431 766 86 170 851 18 250 151 4.026

Pool 89 80 84 116 104 60 60 100 25 97 85 900

Totaal 1.465 2.818 2.185 3.994 6.125 694 1.862 5.321 316 2.224 1.124 28.128
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VERSLAG DISPENSATIES 

 
Het aantal dispensaties bij de konijnen is sterk gedaald. Bij de hoenders/dwerghoenders is dat gelijk 
bleven. Bij de oorspronkelijke duiven is het gestegen en bij de siervogels was een lichte stijging te zien, 
echter bij de watervogels moest een forse stijging geconstateerd worden.  
Bij de cavia's en kleine knagers is er gelukkig een sterke daling in het aantal dispensaties. 
De samenwerking met het hoofdbestuur en de verenigingen was zonder meer goed te noemen. 
Er is 47 maal dispensatie verleend voor 449 dieren. 

Konijnen 
1  B keurmeester 3  konijnen 1 tentoonstelling 

Cavia’s 
1  A keurmeesters konijnen  9 cavia’s 1 tentoonstelling 
1  B keurmeesters konijnen  9 cavia’s 1 tentoonstelling 
1  C keurmeesters cavia’s  7 cavia’s 1 tentoonstelling 
Totaal  25 cavia’s 

Kleine knagers 
1  C keurmeester 32 kleine knagers 1 tentoonstelling 

Hoenders 
4  B. keurmeester hoenders 22 hoenders 4 tentoonstellingen 

Dwerghoenders 
4  B keurmeesters D.H. 21 dwerghoenders 4 tentoonstellingen 
4  C keurmeesters D.H. 54 dwerghoenders 4 tentoonstellingen 
Totaal 75 dwerghoenders 

Watervogels 
2  B keurmeesters 110 watervogels 12 tentoonstellingen 
3 C keurmeesters   51 watervogels   5 tentoonstellingen 
Totaal 161 watervogels 

Siervogels 
6  C keurmeesters 60 siervogels 7 tentoonstellingen 

Oorspronkelijke duiven 
1  B keurmeesters   7 oorspronkelijke duiven 1 tentoonstelling 
4  C keurmeester 64 oorspronkelijke duiven 6 tentoonstellingen 
Totaal  71 oorspronkelijke duiven 
 
G. de Gooijer, dispensaties 
 

VERSLAG LANDELIJK PR-TEAM 

 
Eind 2019 was de samenstelling van het team als volgt: Jan Bosch; Anthony van Dierendonk; 
Herman Dubbink; Aad Glas; Adri van der Heijden; Ad van den Oetelaar; Jan Schaareman; Hans Schipper 
en Erik Schrijver. Het team kan nog wel uitbreiding gebruiken en dan met name zou het goed zijn om 
enkele mensen in het noorden van het land erbij te krijgen. 
 
In het afgelopen jaar is het team aanwezig geweest op: de Dierenparade Noordshow in Assen, de landelijke 
Jeugdshow in Laren en de Oneto in Enschede. 
 
Externe evenementen waar het team aanwezig was zijn: NPO Duivenbeurs in Houten, Animal Event in 
Hilvarenbeek, Country Fair in Aalten, Terdege Zomerfair in Barneveld, Dier & Tuin in Laren en Vogel 2019 
(van de NBvV) in Zwolle. 
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Het team heeft goed werk verricht om onze liefhebberij te promoten. Ook is er aandacht geweest om ons 
tweede blad, Boerenvee onder de aandacht te brengen. 
 
Er zijn ook meerdere lokale/regionale evenementen, waar KLN als organisatie en onze liefhebberij onder 
de aandacht van een bredere publiek gebracht wordt. Dit gebeurt dan vaak in samenwerking met leden van 
het landelijke team. 
We mogen ons ook gelukkig prijzen met het goede werk van enkele provinciale afdelingen. Hier mogen 
genoemd worden Gelderland, Zuid Holland en Overijssel. 
 
Zonder de inzet van de andere leden tekort te doen, wil ik in het bijzonder Aad Glas, Jan Bosch, 
Herman Dubbink, Erik Schrijver en Hans Schipper bedanken voor hun tomeloze inzet! 
 
We hopen met een uitbreiding van het team ook in 2020 ons weer in te zetten voor het promotionele werk 
rondom KLN. 
 
Benno Crezee 

 

VERSLAG FACILITAIR BUREAU KLN – NBS 

 
In dit jaarverslag de werkzaamheden van het Facilitair Bureau over het jaar 2019.  
 
Sytze de Bruine doet binnen het bureau de tentoonstellingszaken.  
Het aanvragen van de tentoonstellingen 2019-2020 was nog geen verbetering t.o.v. het jaar hiervoor. Veel 
PA’s hebben de aanvragen netjes op tijd ingediend, echter één provincie springt er wat dat betreft uit. Na 
diverse verzoeken waren de aanvragen eind december van de betreffende provincie nog steeds niet 
compleet. Men remt hierdoor een vlotte verwerking door Sytze en onnodige kosten voor de 
tentoonstellingen i.v.m. de boeteclausule.  
Dan komen er ook aanvragen binnen die niet correct zijn ingevuld. Deze gaan terug naar de afzender, wat 
weer extra werk met zich meebrengt. De aanvragen zijn wel voor 99% digitaal aangeleverd. Het 
aanvraagformulier kan simpel ingevuld en opgeslagen worden op de PC. Toch zijn er nog altijd mensen die 
hem uitprinten, invullen en dan inscannen en als PDF opsturen. Extra werk voor hen en niet handig voor 
verwerking door Sytze.  
Het rechtstreeks verzenden van de aanvragen door de nationale shows en sierduivenliefhebbers-
verenigingen gaat prima. 
 
Het rooster 2019-2020 zag er prima uit en is overzichtelijk. Het is, samen met de Almanak, op provincie en 
op datum te downloaden van de KLN en NBS websites. In 2019-2020 waren totaal 190 shows aangevraagd, 
dit is 14 minder dan in 2018-2019. Er waren 7 alleen voor NBS, 43 alleen KLN en de overige een combinatie 
van KLN/NBS. T.o.v. 2018-2019 is dit 6,86% minder. Bij het FB kwamen wel een aantal afmeldingen 
binnen van shows, meestal door gebrek aan TT ruimte of onvoldoende bestuursleden/medewerkers, 
waardoor ook een aantal verenigingen gingen stoppen met hun activiteiten of samen gingen werken.  
Na het jaar 2020 zal Sytze de Bruine aftreden als FB lid. De bonden zijn inmiddels in overleg met het FB 
gestart met een zoektocht naar een opvolger. 
 
Het financieel verslag vindt u elders bij de jaarstukken van KLN en NBS. Het is nog steeds in goede handen 
bij Hendrika Bonder. 
 
Arie Hagedoorn doet de aansturing van de gedelegeerden, en ontvangt dan ook de rapporten van de 
gehouden tentoonstellingen. Grote problemen zijn er dit jaar niet geweest. Waar nodig werden er direct 
door Arie maatregelen genomen in overleg met de gedelegeerde of  het verenigingsbestuur. Gedelegeerden 
hartelijk dank voor jullie inzet.  
Grote zorgen zijn er wel over het aantal vacatures van  gedelegeerden. Dit is ook aangekaart bij de beide 
bonden. 
Verder is er rond de maand mei gestart met het optimaliseren van de FB reglementen. Hier is al veel werk 
voor verricht door de FB leden met name door Arie. Dit was best intensief en was altijd niet eenvoudig 
mede door de bestuurswisselingen bij KLN. Wel hebben wij als FB leden dit jaar weer op een prettige 
manier samengewerkt met de bonden en wil ik ze daarvoor hartelijk bedanken. 
 
Kees Mollema, secretaris Facilitair Bureau KLN - NBS 
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VERSLAG COMMISSIE VAN GESCHILLEN EN JURIDISCHE ZAKEN  

 
In januari/februari 2019 is naar aanleiding van een ingediende melding/klacht geadviseerd hoe te 
handelen inzake verstoorde relaties binnen een vereniging.  
 
Ultimo maart 2019 heeft een lid een klacht ingediend tegen de houding en het optreden van een ander lid 
van KLN. De klacht is sterk vertraagd bij de geschillencommissie binnengekomen. Ondanks navraag is een 
duidelijke verklaring omtrent de ontstane vertraging niet ontvangen. Na nodige correspondentie over en 
weer heeft de klaagster op 7 juni 2019 de ingediende klacht ingetrokken.  
 
In oktober 2019 heeft een afdeling van KLN een klacht ingediend, die er in feite op neer kwam dat advies 
werd gevraagd terzake de juiste naleving en interpretatie van statuten en reglementen. Een en ander is 
middels herhaalde correspondentie vorm gegeven. Het heeft niet geleid tot een inhoudelijke behandeling 
van een klacht.  
 
Terzake het rooster van aftreden deel ik mede, dat ik mij herkiesbaar stel als voorzitter van de 
Geschillencommissie.  
 
Mr. J.A. van Laar,  voorzitter Commissie Geschillen en Juridische zaken. 
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VOORSTELLEN EN 
BENOEMINGEN 
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DECHARGE BESTUUR 

Het bestuur verzoekt de vergadering om het bestuur en de in de loop van 2019 afgetreden bestuursleden 
decharge te verlenen voor het in het boekjaar 2019 gevoerde beleid waarvoor in dit jaarboek 
verantwoording is afgelegd. 
 

BENOEMING KASCONTROLECOMMISSIE 2020 

De ALV wordt gevraagd in te stemmen met de benoeming van de heer L.J.L.E. Beugelsdijk te Nieuwerkerk 
a/d Amstel op voordracht van de provincie Zuid-Holland. 
 
 

Kascontrolecommissie 2020: 
 
Lid Laatste jaar 
J.J.G. Kooijman te Wormerveer 2022 
J.H.W. Tenbergen te Zevenaar 2021 
J.J.A. Nijboer te Enschede 2020 
 
 

Kascontrolecommissie 2021: 
 
Lid Laatste jaar 
L.J.L.E. Beugelsdijk te Nieuwerkerk a/d Amstel 2023 
J.J.G. Kooijman te Wormerveer 2022 
J.H.W. Tenbergen te Zevenaar 2021 
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BESTUURSVOORSTELLEN ETC. 

A. Nieuwe tentoonstellingsreglementen en taakomschrijving 
gedelegeerden 

Voorstel 
Het bestuur stelt voor de volgende reglementen in zijn geheel te vervangen: 

• het tentoonstellingsreglement voor de open tentoonstellingen (ROT); 

• het tentoonstellingsreglement voor de verenigingstentoonstelling (RVT); 

• bijlagen bij de tentoonstellingsreglementen; 

• taakomschrijving Facilitair Bureau en gedelegeerden. 
 
Deze reglementen zijn niet in het jaarboek opgenomen maar staan als losse bijlagen op de website van KLN 
onder het menu Verenigingsinfo / Landelijk / Bondsvergadering. De belangrijkste wijzigingen worden 
hieronder toegelicht. 

Algemeen 
Op de website staat nog steeds de 2016 versie. De bij de beide bonden in juni 2018 goedgekeurde 
wijzigingen zijn nu verwerkt. In de taakomschrijving van de gedelegeerden zijn de in juni 2017 
goedgekeurde aanpassingen verwerkt. 
 
U kunt nu het reglement voor verenigingstentoonstellingen (RVT) nu lezen zonder dat u het reglement voor 
open tentoonstelling (ROT) op na hoeft te slaan. De verwijzingen naar de gelijk luidende tekst in het ROT 
“Zie het ROT, paragraaf ..” zijn nu vervangen door de tekst zelf. Verwijzingen in het RVT naar artikelen in 
het ROT zijn nu als “citaat” opgenomen (teksten met vette, schuine letters). 
 
In de teksten zijn hyperlinks (de teksten in de blauw kleur) opgenomen. Wanneer u met de muis op zo’n 
link klikt, gaat u direct naar de tekst waarnaar wordt verwezen. 
 
Hieronder wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen. Daarnaast zijn er veel tekstuele aanpassingen 
gedaan. Als niets is vermeld, hebben de aanpassingen betrekking op beide reglementen. 
 
Dit voorstel gaat na instemming van de ALV meteen in mits het ook bij de NBS wordt aangenomen. 
De beperkingen van de AOC-klasse en vrije klasse en de nieuwe eisen aan keurmeesters ($4 lid 5 en $12 
lid 7) gaan eerst in op 1 april 2021. 
 
De volledige regelementen staan op de website van KLN www.kleindierliefhebbers.nl onder het menu 
Verenigingsinfo / Landelijk / Bondsvergadering. 

Toelichting per wijziging van de tentoonstellingsreglementen en bijlagen 

Paragraaf 2 ALGEMENE VOORWAARDEN 

Lid 1. Het mogen houden van een tentoonstelling, termijn voor de Verenigingstentoonstelling, 
gezamenlijke Verenigingstentoonstelling 
Een vereniging of tentoonstellingsorganisatie mag nu meerdere (geen bovengrens) tentoonstellingen per 
jaar organiseren.  
 

Lid 2. Naam van de te houden tentoonstelling 
Heeft de tentoonstelling een zogenaamde geregistreerde naam, dan kan er per seizoen maar één 
tentoonstelling met die geregistreerde naam worden georganiseerd. 
 
Nieuw lid 13 
Voor ieder die bij de show betrokken is, geldt, dat zij de integriteit en de neutraliteit van het gebeuren 
moeten respecteren. 
 
Lid 14 (oud 13). Vrije toegang tot de tentoonstelling 

http://www.kleindierliefhebbers.nl/
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Toegevoegd is dat NBS en KLN resp. hun besturen kunnen besluiten om keurmeesters, op vertoon van een 
geldige legitimatiekaart uitgegeven door het FB (geen keurmeesterlegitimatiebewijs!), vrije toegang te 
verlenen tot alle tentoonstellingen met diergroepen die onder de betreffende bond vallen. 

Paragraaf 3. HET VERKRIJGEN VAN TOESTEMMING VAN HET FB  

Lid 4. Veranderen van de tentoonstellingsdatum of -locatie 
Bij het veranderen van een locatie of datum moet de tentoonstelling nu ook de PA en de gedelegeerde 
hierover informeren. 

Paragraaf 4. DEELNEMERS EN MEDEWERKERS 

Lid 5 Keurmeesters 
Bij KLN-diergroepen: 
Keurmeesters mogen geen eigen dieren keuren of van gezinsleden, familieleden tot in de 1e graad 
(ouders/kinderen) of 2e graad (grootouders, kleinkinderen, broers/zussen) en hun partners. 
 
Bij NBS-diergroepen: 
De keurmeester en tentoonstelling moeten er samen voor zorgen dat de keurmeester door het keuren van 
dieren niet een situatie terecht komt die door derden als belangenverstrengeling kan worden gezien. 
 
Alle teksten rondom keurcontracten (verplichtingen keurmeesters en tentoonstellingen) zijn verwijderd en 
er wordt nu verwezen naar DiGiKeur. 
 
Een buitenlandse keurmeester mag in Nederland alleen die rassen keuren die hij in zijn eigen land mag 
keuren. 

Lid 9 gedelegeerde 
Op Nationale shows en/of Bondsshows kunnen door het FB meerdere gedelegeerden aangesteld worden. 

Lid 11. Vakbekwaamheidspersoon (nieuw) 
Bij elke tentoonstelling, waar dieren verkocht worden en die als zodanig bedrijfsmatig bezig is, moet 
iemand aanwezig zijn met het bewijs van vakbekwaamheid (Wet Dieren). 

Paragraaf 5. DE INZENDING 

Lid 2 In te zenden nummers 
Bij de gedomesticeerde watervogels is er het nodige veranderd. Naast enkele nummers mogen nu ook 
paren, trio’s en tomen (1 woerd met 4 eenden) worden gevraagd door de tentoonstellingen. Net als bij 
kippen komen ze alleen in aanmerking voor de speciale prijzen voor paren etc. 
 
Bij de hoenders mogen nu ook paren worden ingezonden. 
 
Bij de oorspronkelijke watervogels, siervogels en oorspronkelijke duiven mogen alleen individuele dieren 
ingestuurd worden! 
 
Mensen halen vaak koppels en paren door elkaar. Een paar is net als een trio een nummer dat één 
totaalbeoordeling als een paar krijgt. Er komt maar 1 beoordelingskaart aan de kooi. 
Een koppel is 2 individuele dieren (man en vrouw) die om welzijnsredenen bij elkaar in 1 kooi zitten maar 
ieder apart worden beoordeeld en ieder een eigen beoordelingskaart krijgen. Hier komen er 2 
beoordelingskaarten aan de kooi. 
Koppels mogen alleen bij oorspronkelijke en gedomesticeerde watervogels! 

Lid 4 Bijzondere klassen voor sierduiven. 
Deze zin is nu verwijderd: 
De in deze klassen ingezonden duiven moeten worden beoordeeld door (een) deskundige - keurmeester(s). 

Nieuw lid 5 Bijzondere klassen KLN-diergroepen 
De AOC klasse en vrije klasse zijn nu het in het reglement verwekt weliswaar met gewijzigde teksten. 
Omdat op het niveau van de Entente bepaalde variëteiten op grond van dierenwelzijn bij nieuwe 
erkenningen niet meer toegestaan zijn, zijn deze variëteiten ook niet meer in de AOC klasse toegestaan. Dit 
op uitdrukkelijk verzoek van de standaardcommissie. 
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Variëteiten die in de  in de AOC en vrije klasse NIET mogen worden ingezonden zijn: 
Bij hoenders, dwerghoenders en serama’s mogen geen dieren worden ingeschreven en gekeurd van de 
volgende variëteiten: krulvederig, zijdevederig, naakthals, 5e teen, voetbevedering, staartloosheid en een 
kuif geplaatst op een schedelknobbel, wanneer die bij het betreffende ras nog niet zijn erkend. 
 
De volledige tekst luidt: 
Voor KLN-diergroepen bestaat de mogelijkheid om dieren in te zenden in de hieronder vermelde klassen: 
 
AOC klasse 
In deze klasse worden dieren ingeschreven van erkende rassen, maar met een kleurslag, die niet bij het 
betreffende ras is erkend, maar wel bij een ander ras en als zodanig is beschreven in de standaard van de 
betreffende diergroep (standaard hoenders en dwerghoenders worden hier als één beschouwd). 
Voor deze klasse gelden aanvullende regels, die zijn opgenomen als Bijlage 10 van de tentoonstellings-
reglementen. 
Met nadruk wordt hier vermeld, dat in deze aanvullende regels ook is opgenomen, dat bepaalde rassen, 
variëteiten etc. NIET in de AOC klasse mogen worden ingezonden. 
 
Vrije klasse (Spiegel der Fokkerij): 
In deze klasse worden dieren ingeschreven van rassen met kleuren, waarvan één van beide of beide niet is 
erkend in de standaard van de betreffende diergroep (standaard hoenders en dwerghoenders worden hier 
als één beschouwd). 
Voor deze klasse gelden aanvullende regels, die zijn opgenomen als Bijlage 10 van de 
tentoonstellingsreglementen. 
Met nadruk wordt hier vermeld, dat in deze aanvullende regels ook is opgenomen, dat bepaalde rassen, 
variëteiten etc. NIET in de vrije klasse mogen worden ingezonden. 

Paragraaf 6. MERKEN 
In lid 2 Erkende merken is bij sierduiven voor de Keurpostduif toegestaan: 
a) Kleurpostduiven geringd met door de NBS uitgegeven ringen. 

b) Kleurpostduiven geringd met een door de NBS uitgegeven ring en met een door het NPO uitgegeven 

ring. 

In lid 3 Andere dan door de bonden verstrekte merken bij sierduiven de regeling voor zgn. VDS ringen t/m 
2014 verwijderd. 

Paragraaf 7. HET VRAAGPROGRAMMA 
Er is een nieuw lid 2A. Vraagprogramma – wervingsblad met de volgende tekst: 
Er is sprake van een totaal vraagprogramma, dat moet voldoen aan de hiervoor en hierna vermelde eisen, 
daarnaast is er sprake van een inlegvel, c.q. een uittreksel van het vraagprogramma, dat gebruikt wordt als 
wervingsblad. Ook aan dit wervingsblad worden eisen gesteld. 
In het wervingsblad moeten de onderdelen a t/m d van paragraaf 7, lid 3. vermeld worden. 
Voorts moet worden vermeld, dat het complete vraagprogramma te vinden en te downloaden is van de 
website van de tentoonstellingsorganisatie en dat dat bindend is. 
 
Bij lid 3 de inhoud hoeft het gebruik van enkelvoudige of tweevoudige beoordelingskaarten niet meer in het 
VP te worden opgenomen omdat tegenwoordig alleen enkelvoudige kaarten worden gebruikt. 

Lid 7. Het inschrijfformulier 
In verband met digitale vraagprogramma’s mag nu verwezen worden naar een te downloaden formulier en 
of verwezen worden naar een mogelijkheid tot digitaal inschrijven. 
Lid 8. Het verstrekken van het vraagprogramma 
Ook dit artikel is aangepast: verzenden per mail of op een website plaatsten (inschrijvers en secretarissen 
van ondergebrachte speciaalclubs). 

Paragraaf 9. HUISVESTING, KOOIEN, OPSTELLING, NUMMERING 

Lid 3. Bijzondere inrichting c.q. plaatsing van de kooien 
Als bij angorakonijnen een gazen bodem wordt gebruikt (ook latten of gevlochten strowerk mag), wordt 
indringend geadviseerd dit aan te houden: 

• de bovenliggende draad heeft een diameter van ten minste 2,4 mm; 

• de afstand tussen het middelpunt van de bovenliggende draden bedraagt ten minste 10 mm en ten 

hoogste 16 mm; 
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Wanneer u gazen bodems heeft die niet aan deze eisen voldoen, wordt u verzocht deze zsm te vervangen. 
 
Toegevoegd bij siergevogelte: 
Bescherming voor de kooien in de paden 
Bij grote siervogels (parkvogels) moet voor de kooien met minimaal 50 cm afstand tot de kooi een 
markering in de vorm van een touw (geen lint!) op voldoende hoogte te worden geplaatst om te voorkomen 
dat bezoekers te dicht bij de kooien komen waardoor de dieren kunnen schrikken. De resterende breedte 
van het pad moet voldoen aan de gestelde minimumbreedte. 

Lid 4. Opstelling en nummering van de kooien 
b. De afstand tussen de rijen kooien 
Bij verenigingstentoonstellingen wordt geadviseerd een breedte van tenminste één meter aan te houden. 

Paragraaf 10. VERZORGING VAN DE DIEREN  

Lid 1. Verzorging, voederen en drinken  
De tentoonstellingsorganisatie is verplicht de ingezonden dieren toereikend te voeden en toereikend 
drinken in de vorm van water te geven. Ook op de dag van inkooien moeten de dieren toereikend van voer 
en drinken worden voorzien. 
 
De uitzondering voor konijnen van binnen 18 uur na het inkooien is VERVALLEN. Als een dier op de 
keurtafel wat nat is, mag de keurmeester daar niets over zeggen! 
Daarnaast mogen inzenders van konijnen nu ook drinkflesjes etc. aan de kooi hangen en voerbakjes in de 
kooi zetten.  

Lid 3 Zieke, van ziekte verdachte, onreine en/of verwonde dieren 
Deze moeten zo snel uit de tentoonstelling worden verwijderd, in een afzonderlijke ruimte worden 
geplaatst en de inzender wordt z.s.m. geïnformeerd. 

Paragraaf 12. BEOORDELING, PREDICATEN, PUNTEN 
Er zijn nu wat regels voor een eendaagse tentoonstelling opgenomen. Deze luiden: 
1. De dieren moeten uiterlijk 1 uur voor aanvang van de keuring zijn ingekooid, zodat ze kunnen 

acclimatiseren; 

2. De inrichting van de show is als ware het een meerdaagse show. 

3. De kooivulling kan eensoortig zijn bv. houtkrul. Voor sierduiven kan absorbtiepapier gebruikt worden 

bv. papier voor manden vluchtduiven. 

4. Een uitslagenlijst/catalogus moet voor het uitkooien verstrekt worden, dan wel binnen 48 na het 

uitkooien moet de complete catalogus gepubliceerd worden op een bekendgemaakte website. 

5. Voor deze tentoonstellingsvorm geldt de regeling t.a.v. voer- en waterverstrekking als op elke andere 

show. 

Lid 4. Hulpmiddelen en assistentie bij het keuren 
Dit is nu verwijderd omdat elke keurmeester van konijnen over een eigen weegschaal beschikt: 
Aan de keurmeesters van konijnen moeten doelmatige weegschalen ter beschikking worden gesteld. Deze 
moeten met een "standaard" gewicht worden geijkt. 
 
Lid 6. De beoordeling en waardering van de te keuren dieren. 
Voordat tomen in de volière worden gelaten, moeten ze door een keurmeester, die bevoegd is om de 
betreffende diergroep te keuren, worden gecontroleerd op algemene uitsluitingsfouten en op gezondheid. 
Dat mag een andere keurmeester zijn dan die, die de eigenlijke beoordeling doet. 

Lid 7. De Hoofdereprijzenjury (HEP-jury): 
Buiten dat dit lid overzichtelijker is gepresenteerd, is het volgende toegevoegd: 
De HEP jury beperkt het aantal handelingen, zoals het omdraaien van dieren, controleren van geslacht en 
nagelkleur, tot slechts één keer. Een van de HEP leden voert deze handeling uit en de andere HEP leden 
kijken mee en vormen hun oordeel. 
 
Analoog aan het keuren is bij de HEP het volgende uitgesloten. 
Bij KLN-diergroepen: 
De dieren ingezonden door een HEP-keurmeester of van gezinsleden, familieleden tot in de 1e graad 
(ouders/kinderen) of 2e graad (grootouders, kleinkinderen, broers/zussen) en partners komen niet in 
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aanmerking voor een hoofdereprijs, wanneer ze behoren tot de dieren die hij met anderen als HEP-
keurmeesters moet beoordelen. 
 
Bij NBS-diergroepen: 
De dieren ingezonden door een HEP-keurmeester komen niet in aanmerking voor een hoofdereprijs, 
wanneer ze behoren tot de dieren die hij met anderen als HEP-keurmeesters moet beoordelen. 
Verder moeten de keurmeester en tentoonstelling er samen voor zorgen dat de HEP-keurmeester niet een 
situatie terecht komt die door derden als belangenverstrengeling kan worden gezien. 
 
De betreffende dieren worden uitgesloten, de HEP keurmeester mag niet terugtreden en worden vervangen 
door een ander! 

Paragraaf 13. PRIJZEN (te winnen prijzen) 

Lid 5. Hoofdereprijzen 
Het was al niet meer toegestaan om een hoofdereprijs beschikbaar te stellen voor de groep siergevogelte als 
geheel. Nu is ook de onderverdeling aangepast, oorspronkelijke duiven etc. zijn nu een aparte subgroep! 
Onderverdeling van de groep siergevogelte: 
• Fazanten, tragopanen, oorspronkelijke kamhoenders, pauwen, kalkoenen, parelhoenders en overig 

siergevogelte 

• Frankolijnen, kwartels, patrijzen, 

• Oorspronkelijke duiven, Lachduiven en Diamantduiven 

Lid 6. Collectieprijzen en Lid 7. Prestatieprijzen 
De puntentelling voor collectieprijzen is nu voor alle diergroepen gelijk aan de puntenpredikaten. 

Lid 8. Eigenfokprijzen 
De bepalingen voor eigenfokprijzen zijn nu verwijderd. 

Paragraaf 15. DE CATALOGUS 

Lid 3. Inhoud 
Adressen van inzenders mogen alleen worden vermeld wanneer de inzender toestemming heeft gegeven in 
het kader van de privacywetgeving. 

Paragraaf 18 Slotbepalingen 
Er is een nieuw lid 1 toegevoegd voor pilots / experimenten die afwijken van de huidige regels. 
 
Lid 1. Pilots / experimenten (nieuw) 
Het bestuur van KLN en het bestuur van de NBS kunnen al dan niet gezamenlijk besluiten tot een 
pilot/experiment dat afwijkt van de bepalingen in dit reglement. Zij stellen het FB voor de aanvang hiervan 
op de hoogte met o.a. informatie over de aard c.q. doel van de pilot/experiment, bij welke show(s) dit zal 
plaatsvinden, de duur en de eventuele voorwaarden die hiervoor gelden. 
 
Het FB stuurt deze informatie naar de bij deze show(s) aangestelde gedelegeerden. Het FB kan ook een 
extra gedelegeerde aanstellen die uitsluitend op de pilot/experiment zal toezien en indien nodig uitgebreid 
verslag aan het FB en de bond(en) zal uitbrengen. 
 
Na de afloop van de pilot/experiment kan/kunnen de bond/bonden besluiten tot aanpassing van het 
reglement via de gebruikelijke weg van de algemene ledenvergadering(en) of de pilot/experiment te 
verlengen in aangepaste vorm. 

Dispensatiereglement KLN 
Gelijk aan de NBS is nu toegevoegd: 
Artikel 8. In de catalogus moet bij de naam van de betreffende keurmeester worden vermeld voor welk (e) 
ras (sen) dispensatie is verleend. 
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Wijziging bijlage 8.1 bij het tentoonstellingsreglement (betreft specifieke tenttonstellingen 
/ bondstentoonstellingen) 

Artikel 1 aanvullen: 

Uitsluitend op de bondstentoonstelling voor pelsdieren en de bondstentoonstelling voor hoenders etc. 
mogen de titels Nederlands kampioen en Nederlands raskampioen worden gebruikt. 

Artikel 2 aanvullen: 

Uitsluitend op de jeugdbondstentoonstelling mogen de titels Nederlands jeugdkampioen en Nederlands 
jeugdraskampioen worden gebruikt. 

Artikel 3 aanvullen: 

Uitsluitend op de provinciale tentoonstelling mogen de titels provinciaal kampioen en provinciaal  
raskampioen worden gebruikt. 

Nieuwe bijlagen bij de reglementen 

Reglement AOC klasse 
Artikel 1 
1. Bij KLN-diergroepen kunnen inzenders dieren in erkende rassen, die een kleur of tekening hebben 

die bij dat ras niet erkend is, inschrijven in de AOC klasse (any other colour). Deze kleur of tekening 

moet als zodanig zijn beschreven in de standaard van de betreffende diergroep. 

2. Het KLN bestuur kan nadere regels geven voor dieren die om welke reden dan ook niet in de AOC 

klasse mogen worden ingeschreven en gekeurd. Deze zijn als bijlage bij het reglement AOC klasse 

opgenomen. 

 
Artikel 2 
De volgende regels zijn van toepassing: 
1. De fokker schrijft zijn dieren in onder de in de Nederlandse standaard erkende rasnaam en de op 

dat ras niet erkende maar wel in de Nederlandse standaard beschreven kleurslag, voorafgegaan met 

de aanduiding AOC; 

2. Deze dieren worden bij de overige dieren van het ras geplaatst, of afzonderlijk per diergroep bij 

elkaar. Voor deze klasse geldt altijd een separaat prijzenschema; 

3. In deze klasse mogen geen volledig erkende rassen (kleur(slag) op dat ras wel erkend) ingezonden 

worden. 

4. De dieren moeten voldoen aan alle standaardeisen, zoals aangegeven in de vigerende 

rassenstandaard. 

5. De in deze klasse ingezonden dieren moeten aan alle specifieke tentoonstellingseisen voldoen, zoals 

die ook gelden voor dieren in de erkende klasse. 

6. De dieren hoeven niet te voldoen aan de specifieke voorwaarden, die een speciaalclub aan het ras 

stelt, zoals bijvoorbeeld het niet accepteren van bepaalde tekening of kleur(slag). 

7. De dieren worden door reguliere keurmeesters gekeurd en volgens de standaard van een predicaat 

voorzien en worden op de gebruikelijke wijze geklasseerd in die AOC klas; 

8. AOC dieren doen niet mee aan de rassenprijs van dat volledig erkende ras, maar alleen aan de 

specifieke AOC prijzen. 

Bijlage bij het reglement AOC Klasse 
Bij hoenders, dwerghoenders en serama’s mogen geen dieren worden ingeschreven en gekeurd van de 
volgende variëteiten: krulvederig, zijdevederig, naakthals, 5e teen, voetbevedering, staartloosheid en een 
kuif geplaatst op een schedelknobbel, wanneer die bij het betreffende ras in Nederland nog niet zijn erkend. 

Reglement Vrije Klasse (Spiegel der Fokkerij) 
Artikel 1 
1. Bij KLN-diergroepen kunnen inzenders dieren van die diergroepen inzenden in niet erkende rassen, 

kleuren of variëteiten. 
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2. Het KLN bestuur kan nadere regels geven voor dieren, die om welke reden dan ook niet in de vrije 

klasse mogen worden ingeschreven en gekeurd. Deze zijn als bijlage bij het reglement vrije klasse 

opgenomen. 

 
Artikel 2 
De volgende regels zijn van toepassing: 
1. In de vrije klasse mogen geen dieren ingezonden worden, die behoren tot de erkende klasse of AOC 

klasse. 

2. De vrije klasse is verder volkomen vrij. Er hoeft dus geen sprake te zijn van een erkend ras, kleur of 

variëteit.  

3. Deze vrije creaties worden ingedeeld in een separate afdeling op de show onder de naam: Spiegel 

der fokkerij.  

4. De eigenaar geeft de creatie een eigen (fantasie) rasnaam, kleur en variatienaam, waarmee min of 

meer aangegeven moet worden, wat de creatie voorstelt. Verder levert de fokker bij het inkooien een 

beschrijving van het fokdoel van de creatie, zodat de keurmeester min of meer objectief kan keuren.  

5. Dieren, waarvoor een entverplichting geldt, moeten zijn voorzien van een vaste voetring of oormerk 

volgens de regels van KLN. Het bewijs van enting, waarop het nummer van het geshowde dier of 

dieren is vermeld, moet, zoals vermeld in het tentoonstellingsreglement, voor het inkooien worden 

overgelegd.  

6. De juryleden, die deze dieren beoordelen, kunnen erkende keurmeesters zijn, maar mogen ook 

andere creatieve deskundigen zijn. 

7. De dieren worden beoordeeld op de volgende onderdelen: 

a. De creatie volgens de beschrijving van de fokker. De puntenschaal is van 1 10, oplopend 

overeenkomstig de kwaliteit. 

b. Anatomische afwijkingen en problemen t.a.v. welzijn hebben uitsluiting tot gevolg. 

c. Schoonheidsfouten als een vorktand, witte pluis in de pels, witte nagel e.d. zijn nooit 

uitsluitingsfouten. 

 
Artikel 3 
Op de beoordelingskaart moet het deel, waar de beoordeling geschreven moet worden, of blanco zijn of 
tussenkopjes bevatten, zoals originaliteit etc.  
Bij konijnen mag niet de voorgeschreven Europese / Nederlandse positiekaart worden gebruikt. 
 
Voorbeeld konijnen: 
• Originaliteit 
• Gewicht (kg of gram) 
• Gewicht in verhouding met type 
• Bouw, benen en stelling 
• Kop en oren 
• Pels en pelsconditie 
• Kleur en kleurverdeling 
• Gezondheid en verzorging 
  
Voorbeeld (dwerg)hoenders: 
• Originaliteit 
• Type, bouw 
• 'Kop, kam, snavel, oren en oogkleur, evt. kuif en baard 
• Bevedering, hals, zadel, vleugels, borst 
• Staart en vleugels 
• Benen, evt. voetbevedering 
• Kleur, tekening 
• Gezondheid en verzorging 
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Voorbeeld watervogels: 
• Originaliteit 
• Type, bouw 
• Kop, snavel, ogen 
• Hals, rug, borst en buik 
• Staart en vleugels 
• Poten 
• Bevedering 
• Kleur, tekening 
• Gezondheid en verzorging 

Bijlage bij het reglement Vrije klasse 
 
Bij hoenders, dwerghoenders en serama’s mogen geen dieren worden ingeschreven en gekeurd van de 
volgende variëteiten: krulvederig, zijdevederig, naakthals, 5e teen, voetbevedering, staartloosheid en een 
kuif geplaatst op een schedelknobbel, wanneer die bij het betreffende ras in Nederland nog niet zijn erkend. 

Toelichting per wijziging van de taakomschrijving Facilitair Bureau en gedelegeerden 

Algemeen 
De aanpassingen betreffen zaken die al gangbaar waren. 

1 Begrippen 
 De tekst bij portefeuille Coördinatie gedelegeerden wordt: 
Voorlichten gedelegeerden, inroosteren gedelegeerden op voordracht van de afdelingen, adviseren en 
ondersteunen gedelegeerden, per jaar dan wel per 2 jaar organiseren van bijeenkomsten voor 
gedelegeerden en onderlinge communicatie. 
 
Gedelegeerde: 
Alleen de gedelegeerdencoördinator van het Facilitair Bureau mag geen gedelegeerde bij een 
tentoonstelling zijn. 

3 Functieomschrijving / taken van de gedelegeerden / taken Facilitair Bureau 
Taken van een gedelegeerde: Het rapporten van de bevindingen is gewijzigd in: 
 
Het rapporteren van de bevindingen van elke bezochte tentoonstelling op een speciaal formulier aan de 
afdeling. De afdeling verzamelt de rapporten en stuurt deze onverkort en ongewijzigd door naar het 
Facilitair Bureau: 

• De afdeling ( het secretariaat dan wel de aangestelde gedelegeerdencoördinator van de afdeling) 

• De gedelegeerdencoördinator van het Facilitair Bureau (FB) 

• De tentoonstellingsorganisatie, waarop het rapport betrekking heeft. 
Het rapport dient 14 dagen na sluiting van de tentoonstelling aan bovenstaande instanties ingestuurd te 
worden. 

4 Het bezoeken van tentoonstellingen 
Het eerste deel van dit artikel is als volgt gewijzigd: 
 
Aan alle tentoonstellingen wordt een gedelegeerde toegewezen. Een van de taken van de gedelegeerde is het 
daadwerkelijk bezoeken van de tentoonstelling. Bij verhindering dient de gedelegeerde een collega te 
benaderen om hem of haar te vervangen. Vervanger en aangestelde dragen samen zorg voor een adequate 
rapportage. 
De aanwijzing van de tentoonstellingen geschiedt als volgt: 
Etc. 

9 Evaluatie / bijscholing 
De tekst van dit artikel is nu: 

• Eénmaal per twee jaar wordt door het Facilitair Bureau een evaluatiebijeenkomst georganiseerd, die 

door de gedelegeerden bezocht dient te worden. Deze evaluatiebijeenkomst kan zo gepland worden, 

dat ze twee inhoudelijk gelijke momenten kent. Elke gedelegeerde dient één van de twee momenten 

bij te wonen. 
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• Het FB draagt ook zorg voor tussentijdse bijscholing. Het FB maakt daarbij gebruik van de laatste 
algemeen gebruikelijke media. 

• Voor bijscholing en evaluatie worden uitgenodigd: 

o Alle gedelegeerden; 

o De leden van het Facilitair Bureau; 

o Een vertegenwoordiging van de Bondsbesturen. 

• De gedelegeerden-coördinator van het FB rapporteert jaarlijks over de uit de rapporten af te leiden 

informatie en deelt die met de leden van het FB, de gedelegeerden, de Bonds- en de 

afdelingsbesturen. 

B. Aanpassen reglement voor erkenning van nieuwe creaties van 
hoenders en dwerghoenders 

Motivatie 
In de afgelopen jaren is gebleken dat veel nieuwe erkenningen na het behalen van de erkenning niet of 
nauwelijks meer worden ingezonden. Blijkbaar is er onvoldoende draagvlak voor deze nieuwe creaties en 
soms is het doel van de inzender slechts het behalen van de erkenning, maar niet het langdurig fokken en 
exposeren van de nieuwe creatie.  
Voor keurmeesters in opleiding betekent dit zij veel studie moeten maken van rassen en kleurslagen, die in 
de praktijk niet of nauwelijks worden ingezonden. Zij worden hierop geëxamineerd. 
Voor de standaardcommissie bekent het niet showen van nieuwe creaties na de erkenning, dat zij tijd 
besteed aan het vastleggen van standaardbeschrijvingen, waarin in de praktijk niets mee gebeurd.  
Dit alles maakt dat de standaardcommissie voorstelt om te gaan handelen zoals bij de konijnen en knagers 
al gebruikelijk is en nieuwe creaties in eerste instantie te erkennen voor een voorlopige tijdsduur van drie 
jaar.  
Om dit doel te kunnen bereiken is een gedeeltelijke aanpassingen van het reglement erkenningen 
noodzakelijk, een aanpassing die door de ALV zal moeten worden goedgekeurd. 
Onderstaande artikelen uit het reglement zijn daarom deels herschreven, in rood staat nieuw toegevoegde 
tekst en in blauw  staat de vervallen tekst 

Doel van het reglement  

Artikel 2:  

Het vastleggen van de werkwijze om een juiste afweging te maken ten aanzien van het erkennen van een 
niet in de KLN hoender- en dwerghoenderstandaard (hierna te noemen Nederlandse standaard) 
voorkomend ras of een kleurslag of variëteit binnen een bestaand ras, of een combinatie van beide. Door 
deze werkwijze te volgen, wordt een grotere betrokkenheid van speciaalclubs beoogd. Een niet in de 
Nederlandse standaard beschreven ras, kleurslag of variëteit kan, mits al erkend in een bij de Europese 
Entente aangesloten land, in één jaar na een positief oordeel van de standaardcommissie voor hoenders en 
dwerghoenders (hierna te noemen standaardcommissie) erkend worden. Een al in de Nederlandse 
standaard beschreven combinatie van een ras, kleurslag of variëteit kan op voordacht middels een 
onderbouwd en aantoonbaar overleg door een speciaalclub aangevraagd worden voor directe erkenning bij 
de standaardcommissie. De speciaalclub draagt zorg voor draagvlak van de nieuwe creatie gericht op de 
aangevraagde erkenning. De standaardcommissie toetst de aanvraag en kan deze opnemen in de 
Nederlandse standaard. Tekeningpatronen, kleuren of variëteiten die al in de Nederlandse standaard zijn 
beschreven, maar nog niet bij een specifiek ras uit de Nederlandse standaard erkend zijn, kunnen op 
voordacht van de een speciaalclub worden opgenomen middels een verkorte procedure (papieren 
erkenning).  

Beoordeling dieren en afhandeling beoordeling  

Artikel 21:  

Na een positief advies van de standaardcommissie en een positief besluit van het KLN-bestuur over de 
aangevraagde erkenning wordt de betreffende standaard voorlopig opgenomen en gepubliceerd voor een 
termijn van drie jaar. Voorlopige Alle erkenningen gaan direct in het TT-seizoen in, wat volgt op de na 
publicatie van het betreffende besluit. met de betreffende standaardtekst.  
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Het einde van de aanvraag Beëindiging procedure  

Artikel 22:  

De lopende erkenningsprocedure eindigt wordt beëindigd door:  
- het voorlopig erkennen van een ras, kleurslag of variëteit door het bestuur van KLN (kennisgeving van 

dit besluit aan inzender(s) en/of speciaalclub uiterlijk 1 maand na beoordeling op de 
bondstentoonstelling; 

- het schriftelijk intrekken van het verzoek tot erkenning; 
- het tot twee keer achtereen niet erkennen van een ras, kleurslag of variëteit door de 

standaardcommissie; 
- het twee keer achtereen niet verschijnen in de erkenningprocedure van een ras, kleurslag of variëteit op 

de bondstentoonstelling. 

Beëindiging van een (voorlopige) erkenning 

Artikel 25:  

Voorlopige erkenningen die in drie jaar na publicatie van het besluit niet jaarlijks op de clubshow en de 
bondstentoonstelling door meerdere inzenders zijn ingezonden komen te vervallen. De beoordeling van 
deze inzendingen -het draagvlak van deze creatie- wordt door de standaardcommissie op voordracht van 
de speciaalclub (indien van toepassing) gedaan. Deze voordacht van de speciaalclub bevat inzicht in 
aantallen dieren, inzenders en showdata. Het besluit over wel of niet omzetten van de voorlopige- naar een 
definitieve erkenning wordt op voordacht van de standaardcommissie door het KLN-bestuur genomen. Is 
het advies van de standaardcommissie en het besluit van het KLN-bestuur positief dan vindt opname in de 
standaard plaats,  de status van de erkenning wordt omgezet van voorlopig naar erkend. Is het advies 
negatief dan vervalt de (voorlopige) erkenning.  
Langdurig erkende rassen, erkende kleurslagen en variëteiten in rassen, die gedurende een periode van vijf 
jaar niet worden geëxposeerd op tentoonstellingen, kunnen op advies van de commissie afgevoerd worden 
van de lijst van erkende rassen en kleurslagen. In dat geval zal een voorstel verstuurd worden naar de 
betreffende speciaalclubs en naar het bondsblad waarna de fokkers c.q speciaalclubs twee maanden in de 
gelegenheid worden gesteld om te reageren. Bij geen reactie zal het voorstel uitgevoerd worden. In het geval 
er wel een reactie ontvangen wordt, zal de standaardcommissie haar voorstel heroverwegen. Basisprincipe 
hierbij is dat als het betreffende ras en/of variëteit nog aantoonbaar in ons land aanwezig is, erkenning 
gehandhaafd blijft.  

C. Voorstel nieuwe contributievormen 

Vooraf 
 
KLN wil graag experimenteren met pilots etc. op het tentoonstellingsreglement. Voor dit seizoen is dat 
bijvoorbeeld caviashows met niet-KLN-leden die geen bondsprijzen kunnen winnen. 
In het kader van deze en toekomstige experimenten wil KLN graag een lidmaatschap met korting kunnen 
aanbieden alleen bestemd voor de doelgroep van het experiment. 
 
Verder zijn er bijvoorbeeld veel bestellers van ringen die geen lid zijn van KLN. Wij willen graag 
liefhebbersleden actief en persoonlijk werven ook met lidmaatschap met korting. Ook wordt de normale 
contributie voor liefhebbers met € 10 verlaagd o.a. wegen het niet kunnen showen in de normale 
tentoonstellingsklasse op tentoonstellingen. 
 

Voorstel 
Nieuwe contributievorm met korting voor doelgroepen van experimenten en gerichte werving: 
 1e jaar 2e jaar 3e jaar 
Aspirant seniorlid met kleindiermagazine € 30 € 45 Normaal bedrag 
Aspirant seniorlid 2e of meer gezinsleden) € 10 € 15 Normaal bedrag 
 
Aspirant liefhebberslid met Kleindier Magazine € 30 € 45 € 10 onder Senior met KM 
 
Voorwaarde:  men mag tot 3 jaar terug zelf of een gezinslid geen lid geweest zijn van KLN. 
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D. Vaststelling contributies 2021 

 
Het bestuur stelt voor de contributies voor in het jaar 2021 als volgt vast te stellen:  
 
Seniorleden inclusief Kleindier Magazine € 54,50  (2020: € 53,50) 
Seniorleden (2e of meer gezinsleden) € 18,50 (2020:  € 18,00) 
Seniorleden (lid vóór 2005 zonder Kleindier Magazine) € 18,50 (2020: € 18,00) 
Jeugdleden (6 t/m 16 jaar, peildatum 1 januari) €  10,00 (2020: € 9,50) 
Liefhebbersleden (serviceleden) inclusief Kleindier Magazine € 44,50  (2020: € 53,50) 
 
Verenigingen, speciaalclubs en tentoonstellingsorganisaties € 23,00 
Combinaties (in combinatie met senior- of jeugdlidmaatschap) € 3,00 
Ereleden en leden van verdiensten (Kleindier Magazine) € 36,00 (2020: € 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. 

E. Raming 2020 (herzien), 2021 en 2022 

  
Op de volgende pagina treft u de ramingen van 2020, 2021 en 2021 aan alsmede cijfers van 2019. Voor het 
eerst is een derde jaar toegevoegd (2022) om een iets langere termijn in beeld te hebben. 
 
Met ingang van 2020 zullen de bedragen exclusief btw worden geboekt en zal de kostenpost omzetbelasting 
niet meer voortkomen. Omdat de omzetbelasting begrepen in de balansposten te verwaarlozen is, zal het 
resultaat nauwelijks wijzigen. U ziet dat bij de kolommen 2019 inclusief en exclusief btw waarbij het 
eindresultaat gelijk is. 
 
Aangezien de laatste jaren het aantal leden met ca 5% per jaar daalt, is die daling ook in de contributie 
inkomsten in de komende jaren het geval. Dat zal deels worden gecompenseerd door een lagere 
doorbelasting vanuit NKP. Nog wel al zal daar over een aantal jaren ook de rek eruit zijn.  
De inkomsten uit ringenverkoop dalen, maar dat ligt aan de extra verkoop aan zgn. fazantenfokkers die ook 
wettelijk verplicht zijn hun fazanten te ringen. Verkoop aan KLN leden ligt medio augustus nog geen 1% 
lager dan het totaal in 2019. 
 
De facturering van de abonnementen Kleindier Magazine van NBS-leden zullen met ingang van het jaar 
2021 ook namens KLN worden gedaan en dan worden de kosten vanuit Nederlandse Kleindierpublicaties 
b.v. aan KLN worden doorbelast gelijk aan wat sinds 2018 met de kosten van de abonnementen van 
KLN-leden.  
 
De algemene organisatiekosten stijgen voornamelijk door het gebruik maken van Office365 waardoor het 
archief, ook dat van de diverse commissies, nu centraal bewaard wordt en niet meer bij mensen op de PC 
waardoor, zoals we nu merken bij de digitalisering van de standaard, stukken verdwijnen bij wisseling van 
personen. Ook kan nu onbeperkt vergaderd worden met teams van Office365, waardoor vaker en efficiënter 
vergaderen mogelijk is geworden. 
 
In de post bondsshows is een post van € 10.000 per jaar opgenomen voor brede ondersteuning van de KLN 
Bondsshow en dan vooral op het promotionele vlak. 
 
Voor de KLN-prijzen treft u bij de voorstellen een voorstel voor het afschaffen van deze prijs aan. 
 
Bij bedrijfsvoering zijn geraamd: ontwikkelen nieuwe website € 10.000 (2020), onderzoek organisatie, 
procuratie fiscaal € 7.000 (2021) en uitbreiden DiGiKeur (2022). 
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Bij keurmeestersaangelegenheden wordt voor 2020 minder examenkosten verwacht in verband met het 
coronavirus. Voor 2021 en 2022 zal dat meer op het normalen peil liggen. 
 
De kosten van standaardaangelegenheden fluctueren wat verband houdt met de digitalisering van de 
standaard (2020 € 15.000 en daarna € 3.000 per jaar). Door het niet doorgaan van allerlei scholingen in 
Europees verband zullen de kosten in 2020 lager zijn dan gebruikelijk. Voor 2021 en 2022 zal dit weer op 
het normale peil liggen. 
 
Nederlandse Kleindierpublicatie B.V. (NKP) had in 2019 een eenmalige bijzondere bate van € 10.000 (voor 
belasting). Voor de jaren 2020 en volgende worden lagere resultaten (resultaat BV en kortingen 
abonnementen) verwacht. 
Op het moment van het maken van deze raming was nog niet bekend of er in 2021 (of 2022) wel een 
Europashow wordt georganiseerd. Daarom is er nog geen bedrag opgenomen voor deelname vanuit KLN. 
 
Zie volgende pagina voor de cijfers. 
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2022 2021 2020 2020 2019 2019 2019

Raming Raming

Herz. 

raming Raming Raming

Excl. btw Excl. btw Excl. btw Incl btw Incl btw Incl btw Excl. btw

€ € € € € € €

Baten

Contributie 225.000 233.000 241 .000 243.000 255.000 252.037 252.037

Abonnementen Kleindier Magazine 1 6.200 1 6.800 0 0 0 0 0

Verkoop ringen 44.500 49.500 49.500 60.000 60.000 64.21 7 53.07 2

Verkoop boeken en materialen 1 .500 1 .7 50 3.000 3.250 7 .250 5.085 4.436

Rente 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Div ersen 500 500 0 1 .000 1 .000 1 .451 1 .451

Totaal van de baten 287 .7 00 301 .550 293.500 307 .250 323.250 322.800 31 1 .006

Directe lasten

Abonnementen Kleindier Magazine 1 43.200 1 48.7 00 1 41 .000 1 38.000 1 44.000 1 45.825 1 45.825

Inkoop ringen en kosten ringenexploitatie 28.000 29.250 28.000 28.250 28.250 30.257 29.7 64

Inkoop boeken en kosten boekenexploitatie 0 500 2.7 50 2.7 50 1 2.7 50 4.062 3.91 5

Totaal directe lasten -1 7 1 .200 -1 7 8.450 -1 7 1 .7 50 -1 69.000 -1 85.000 -1 80.1 44 -1 7 9.504

Saldo baten en directe lasten 116.500 123.100 121.750 138.250 138.250 142.656 131.502

Algemene lasten

Afschrijv ingen 0 250 7 50 2.000 2.000 969 969

Algemene organisatiekosten 33.550 32.600 27 .600 28.500 30.000 28.240 27 .7 7 7

Raad v an Adv ies en Diertechnische raad 3.250 3.250 2.500 3.000 3.000 2.959 2.959

Bijdragen prov inciale afdelingen 1 6.000 1 6.000 1 7 .000 1 8.000 1 8.000 1 6.833 1 6.833

Bondsshows 1 4.000 1 4.000 1 4.000 4.000 4.000 2.97 2 2.97 2

KLN-prijzen 0 1 4.000 1 0.000 1 5.000 1 5.000 1 4.660 1 4.660

Ereprijzen en onderscheidingen 4.500 5.1 50 5.1 50 1 4.400 1 4.400 8.951 8.951

Omzetbelasting 0 0 0 1 0.000 1 0.000 1 1 .546 0

7 1 .300 85.250 7 7 .000 94.900 96.400 87 .1 30 7 5.1 21

Specifieke lasten

Bedrijfsv oering 0 4.000 1 7 .000 4.000 5.000 7 .656 7 .656

Keurmeestersaangelegenheden 21 .7 50 21 .7 50 1 1 .250 22.650 22.650 1 6.7 65 1 8.07 1

Standaardaangelegenheden 1 1 .800 1 2.300 22.800 9.7 50 1 7 .250 21 .295 20.844

PR en jeugd 4.500 4.500 4.500 8.000 8.000 3.1 97 3.1 97

Verenigingsondersteuning 250 250 250 7 50 7 50 91 91

Showondersteuning 1 .000 1 .000 250 1 .000 1 .250 952 952

Dierhouderijaangelegenheden 2.500 8.000 6.000 1 .500 6.7 50 3.622 3.622

41 .800 51 .800 62.050 47 .650 61 .650 53.57 8 54.433

Totaal van de lasten -113.100 -137.050 -139.050 -142.550 -158.050 -140.708 -129.554

Saldo van de gewone baten en lasten 3.400 -13.950 -17.300 -4.300 -19.800 1.948 1.948

Bijzondere posten en deelneming

Afdelingen -4.000 -4.000 -3.000 -4.000 -4.000 -3.241 -3 .241

Bijzondere baten en lasten boekjaar 0 0 0 0 -6.000 -7 .620 -7 .620

Nederlandse Kleindierenpublicaties B.V. 22.600 26.400 34.500 46.000 56.500 53.530 53.530

Baten en lasten andere boekjaren 0 0 0 0 0 0 0

Voor- / nadelig saldo boekjaar 22.000 8.450 14.200 37.700 26.700 44.617 44.617

Resultaatverdeling

Toev oeging bestemmingsreserv e Europashow 5000 5000

Naar algemene reserv e (restant) 39.61 7 39.61 7

Totaal resultaatv erdeling 44.236 44.617
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VOORSTELLEN AFDELINGEN EN VERENIGINGEN 

V1 Voorstel van Pluimveevereniging "Heerlen & Omstreken" tot 
herroeping van het besluit genomen tijdens de 7e Algemene 
ledenvergadering van KLN op 20 juni 2015 over de opzegging door het 
bestuur van het lidmaatschap van de heer Hans Ringnalda 

Door middel van onderstaand voorstel verzoeken wij u om het in de aanhef genoemde besluit in 
heroverweging te nemen en tijdens de eerstvolgende Algemene ledenvergadering opnieuw in stemming te 
brengen om zodoende het lidmaatschap van de heer Hans Ringnalda weer mogelijk te maken. 
Onze reden voor dit verzoek (voorstel) is gebaseerd op de vele verdiensten van de heer Ringnalda voor de 
kleindierensport. 
Hans Ringnalda werd in 1962 lid van de Raad van Beheer, deze ging over in de NHDB en later in KLN. In 
1980 werd de heer Ringnalda keurmeester. Meer dan 50 jaar bondslid. Hij was initiator van de Spiegel van 
de fokkerij, de huidige AOC- klasse. 
Ook was hij nauw betrokken bij het kleindiermagazine Avicultura, het huidige kleindiermagazine. 
Hans Ringnalda vielen legio onderscheidingen ten deel zoals de zilveren en gouden speld van de NHDB. De 
gouden veer van de NHDB. Daarnaast zijn hem diverse buitenlandse onderscheidingen ten deel gevallen. 
Ook zijn diverse boeken van zijn hand verschenen zoals: 

• 2015 "Brahma's en Brahmakrielen" 2018 "Zijdehoenders en zijdehoenkrielen" 

• 2019 "Kippenziekten en aandoeningen" 

• 2019 "Kippenmania en kippenvaria" 
Sinds 2016 is hij een van de motoren achter de Digishow, de eerste digitale kleindiershow in Europa, die 
het fokken met kleinvee promoot. 
Al met al een respectabele en langdurige staat van dienst. 
Het is dan ook volgens ons, gezien zijn verdiensten, niet wenselijk om Hans Ringnalda blijvend als lid van 
KLN te weren. 
Wij verzoeken dan ook nadrukkelijk om het lidmaatschap van de heer Ringnalda weer mogelijk te maken. 
Wij verzoeken alle betrokkenen om de strijdbijl te begraven en zich te richten op de toekomst van onze 
hobby. 
Ons voorstel is dan ook om een hernieuwd lidmaatschap tijdens de komende Algemene ledenvergadering 
aan de orde te stellen en het besluit genomen tijdens de vergadering van 20 juni 2015 te herroepen. 
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BESTUURSVERKIEZING 

 
Aftredend en herkiesbaar zijn Harry Arts en Evert van de Waerdt. Het bestuur stelt voor hen te 
herbenoemen voor een periode van drie jaar. 
 
Rooster van aftreden voor de komende jaren wordt dan: 
 
Functie Naam 2021 2022 2023 
 
Voorzitter Jan Dirk Nijkamp x 
 
Secretaris Erna Sanders  x 
 
Penningmeester Evert van de Waerdt   x 
 
Verenigingsondersteuning vacature x 
 
PR- en jeugdzaken en  
Kwaliteitszorg en ondersteuning vacature x 
 
Keurmeesters- en  
standaardaangelegenheden Bart van der Vlis  x 
 
Dierhouderijaangelegenheden Harry Arts   x 
 
Bedrijfsvoering vacature  x 
 

BENOEMING VAN EEN LID VAN DE COMMISSIE GESCHILLEN EN 
JURIDISCHE ZAKEN 

 
Volgens het rooster van aftreden is mr. J.A. (Jan) van Laar aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar en wordt 
door de commissie voorgedragen voor een volgende periode van zes jaar. 
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PUBLICATIES 
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PRIJZENSCHEMA KLEINDIER LIEFHEBBERS NEDERLAND  SEIZOEN 
2020-2021 

  
Voor de tekst van het prijzenschema verwijzen wij naar de Almanak 2020. Deze vindt u op de website van 
KLN onder het menu Tentoonstelling / Almanak. 
 
Ten opzichte van vorig jaar is het volgende gewijzigd: 

• de rasprijzen bij nationale tentoonstellingen (Oneto) zijn vervallen; 

• de prijzen voor rasgebonden Europese tentoonstellingen en viertallen Europese klasse bij konijnen zijn 
aangepast.  
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PERSONALIA 
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BESTUUR, ERELEDEN ETC 

Bestuur 

Voorzitter en bedrijfsvoering 
J.D. Nijkamp (Jan Dirk) 
voorzitter@kleindierliefhebbers.nl 
bedrijfsvoering@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 
Vacature 
showondersteuning@kleindierliefhebbers.nl 
 
Keurmeestersaangelegenheden / Standaardaangelegenheden  
B. van der Vlis (Bart) 
keurmeesters@kleindierliefhebbers.nl  
standaard@kleindierliefhebbers.nl 

Dierhouderijaangelegenheden 
H.T. Arts (Harry) 
dierhouderij@kleindierliefhebbers.nl 
 

Eren en waarderen: Masterclass 
A.P.J. Goossens Hoogerheide 
E.J. Meutstege Ruurlo 
J.C.A. Qualm Den Haag 
M.A. Verhelst Dieren 
W. Voskamp Olst 

Ereleden 
F.A.P.M. Beekmans Goirle (erevoorzitter) 
J.M. Puttenstein Bennekom (erevoorzitter) 
J. Smelt Vriezenveen (erevoorzitter) 
H.J.V. Beerling Nieuw-Schoonebeek 
L.J.L.E. Beugelsdijk Nieuwerkerk a/d IJssel 
P. Bouw Bennekom 
G.J. de Bruin Maarssen 
A. Endendijk Beerzerveld 
H.S. Gankema Winschoten 
G.J. Glastra Bennekom 
A.P.J. Goossens Hoogerheide 
W. de Groot 's-Heerenbroek 
J.A. ter Horst Bathmen 
H. Hoving De Tike 
P.R. Hut Enschede 
J.R.S.M. IJpma Tuitjenhorn 
H. Kersten 's-Gravendeel 

mailto:voorzitter@kleindierliefhebbers.nl
mailto:keurmeesters@kleindierliefhebbers.nl
mailto:standaard@kleindierliefhebbers.nl
mailto:dierhouderij@kleindierliefhebbers.nl
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M.L.J.M. Kok Dronten 
W.C. Kok Nieuw-Lekkerland 
J. Korsuize Sassenheim 
J. Krijthe Eelderwolde 
P.A. Kroon Ede 
D.J. van Manen Apeldoorn 
E.J. Meutstege Ruurlo 
K.J. Mollema Schildwolde 
K. Moree Vianen 
F.M. van Oers Munstergeleen 
G. Pals Bedum 
J.C.A. Qualm Den Haag 
J. Renes Tubbergen 
B.G. Schurink Almelo 
A.J. Selten Sevenum 
G.W. Tesselaar Spanbroek 
A. Tieleman Moerstraten 
M.A. Verhelst Dieren 
F. Verkerk Ter Aar 
A.M. Vermeulen-Slik Apeldoorn 
B. Vingerhoed Uitgeest 
W. Voskamp Olst 
J. de Vries Koekange 
E. van de Waerdt Maarsbergen 
H.A. Weerstand Krommenie 

Leden van verdienste 
J.L. Albada Vroomshoop 
A. Bijlsma Elsloo 
L. van Bochoven Nieuw-Lekkerland 
S. Boonstra Almelo 
P. Borst Haarlem 
J. Bosch Epe 
H. den Butter Nieuw-Lekkerland 
F.A.S. Dekker Eenrum 
A.W. Glas Lisserbroek 
G. de Gooijer Wormerveer 
L. de Gooijer-Pranger Wormerveer 
G.E.A. Grooten Drachten 
J.J.H.W. Hageman Didam 
A. Hekkema Oentsjerk 
J. Hendriks Vaassen 
K. v.d. Hoek Wapenveld 
J.J.M. Janssen Beuningen 
W.J.A. Ladenstein Voerendaal 
M. Lubbertsen Putten 
P. van Lune Spijk 
J.L.M. Maas Ossendrecht 
M.W.C. Maas-Sep Ossendrecht 
G. Meijer Franeker 
H. Nadema Franeker 
A.G. Oomen Well 
G.J. Pluim Hattem 
J.A. Schmaal Wildervank 
H.L. Timmer Beilen 
A.P.C. Verboom Wielen (D) 
J. Vijfvinkel Heythuysen 
E.J. Visser Lippenhuizen 
J.T. Voets St. Michielsgestel 
N.H. van Wijk Alphen a/d Rijn 
A. Wijnholds Termunten 
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W. Weijmans sr. penning 
J.N.M. Ham Berkel en Rodenrijs 
J.J.M. Janssen Beuningen 
H. Kersten 's-Gravendeel 
B. van der Wal Renkum 

W. Blijleven plaquette 
L.J.L.E. Beugelsdijk Niewerkerk a/d IJssel 
E.J. Meutstege Ruurlo 
Dieter Plumanns Kelmis (B) 

Gouden speld 50 jaar keurmeester 
W. Groenwold Barneveld 
H. Hoving1) De Tike 
J.C. van Riessen1) Morra 
M.A. Verhelst Dieren 
 
1)Deze keurmeesters zijn al 60 jaar keurmeester. 

Eren en waarderen: categorie voorlichting en PR 
A.K.V.  Amersfoort 
Barnevelderclub 
BKU-club 
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 
Comb. Pels & Veer Ter Aar/Boskoop 
MT Ned. Kleindierenpublicaties Bennekom 
A.C.J.M. Taks Zundert 

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

Commissies etc. 

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

Facilitair Bureau KLN-NBS 
Secretariaat:  K.J. Mollema, secretaris@fbzaken.nl 
Financiële zaken:  H.R. Adriaans-Bonder, penningmeester@fbzaken.nl 
Tentoonstellingszaken:  W.A Poortinga, tt@fbzaken.nl 

mailto:leden@kleindierliefhebbers.nl
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Coördinatie gedelegeerden:  A. Hagedoorn, gedelegeerden@fbzaken.nl 

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 

Stichting Kleindierenbelangen 
Voorzitter: L.J.L.E. Beugelsdijk 
Lid: R.C.H. van der Kerkhof 

Nederlandse Kleindierenpublicaties B.V. 
Algemeen directeur:  Vacature 
Financieel directeur:  P. Bouw, administratie@kleindiermagazine.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 

Redactie Boerenvee 
Hoofdredacteur:  C. Schwering, redactie@boerenvee.nl 

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

Standaardcommissie konijnen 
Voorzitter:  R.A. Schraa 
Secretaris:  J. Vijfvinkel, j.vijfvinkel@kleindierliefhebbers.nl 
Leden: H. van Weelden 

Standaardcommissie cavia's en kleine knaagdieren 
Voorzitter:  J.H. Schop 
Secretaris:  A. Bennink-Schilder, a.bennink@kleindierliefhebbers.nl  
Leden: P. Kraaijeveld 
 K. van Rossum 

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

Standaardcommissie sier- en watervogels 
Voorzitter:  N.H. van Wijk 
Secretaris:  J.H.E. van Loe, k.vanloe@kleindierliefhebbers.nl 

mailto:dispensaties@kleindierliefhebbers.nl
mailto:eindredacteur@kleindiermagazine.nl
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Leden: A.A.J. Broers 
 A. Deetman 

Leergroep opleidingen pelsdierkeurmeesters (LOP) 
Algemeen coördinator: A.G. Hertogh, a.hertogh@kleindierliefhebbers.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 
 J.H. Schop 
 B. van der Vlis (bestuurslid KLN) 

Regionale Opleiding Centra pelsdierenkeurmeesters 

ROC Noord 
Coördinator:  J. Looijenga, tel: 06-23 09 36 00 
Docenten: G.E.A. Grooten 

ROC Oost 
Coördinator: C.F.T.M. Bosch, i.e.bosch@kpnmail.nl  
Docenten: P.J.T. Oude Groothuis 
 M.L.J.M. Kok 
 J. van de Steeg 
 A. Bennink-Schilder 

ROC West 
Coördinator:  R.J.S. Pronk 
Docenten: Th.L. van 't End 
 P.E.A. Huygens 

ROC Zuid 
Coördinator:  C. de Pender, cdepender212@hetnet.nl 
Docenten: P.A. Bakker 
 A.G. Oomen 
 J.H. Schop 
 H. van Weelde 

Examencommissie pelsdieren 
Voorzitter:  Th.L. van 't End 
Secretaris:  A.G. Oomen, ag.oomen@kleindierliefhebbers.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 

Leergroep Opleiding Hoenderkeurmeesters etc. (LOH) 
Coördinator:  H. Dijkhorst, h.dijkhorst@kleindierliefhebbers.nl 
Docenten: J.L. Albada 
 J.H.E. van Loe 
 I.N. Meijering 
 H.P.M. Pelgrim 
 H.L. Timmer 
 C.J.C. Vlaardingerbroek 
 B.L. van Wetering 
 E.W. Zwama 

mailto:i.e.bosch@kpnmail.nl
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Examencommissie pluimvee 
Voorzitter:  W. Voskamp 
Secretaris:  H.L. Timmer, h.timmer@kleindierliefhebbers.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 

Konijnen Keurmeester Vereniging 
Voorzitter:  P.J.T. Oude Groothuis 
Secretaris:  P. Kraaijeveld, p.kraaijeveld@kleindierliefhebbers.nl 
Leden: B. van Dijk 
 R.H. Meijer 
 A.A. Verrijdt 

Hoender Keurmeester Vereniging 
Voorzitter:  E.J. Visser 
Secretaris:  K. van der Hoek, k.vanderhoek@kleindierliefhebbers.nl 
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 

Contactadressen provinciale afdelingen 

Kleindier Liefhebbers Groningen 
Secretaris:  
L. Luijten, l.luijten@kleindierliefhebbers.nl 

Kleindier Liefhebbers Fryslân 
Secretaris: 
R. Elverding, r.elverding@kleindierliefhebbers.nl 

Kleindier Liefhebbers Drenthe 
Secretaris: 
J. Plas, j.plas@kleindierliefhebbers.nl 

Kleindier Liefhebbers Overijssel 
Secretaris:  
B.T.M. Sanders, e.sanders@kleindierliefhebbers.nl 

Kleindier Liefhebbers Gelderland 
Secretaris:  
J.H.W. Tenbergen, h.tenbergen@kleindierliefhebbers.nl 

Kleindier Liefhebbers Utrecht 
Secretaris: 
J.J. v.d. Siepkamp, j.vandesiepkamp@kleindierliefhebbers.nl 

mailto:geschillencommissie@kleindierliefhebbers.nl
mailto:l.luijten@kleindierliefhebbers.nl
mailto:j.plas@kleindierliefhebbers.nl
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Kleindier Liefhebbers Noord-Holland 
Secretaris: 
T.P.E. v.d. Aart-Overdevest, t.vanderaart@kleindierliefhebbers.nl 

Kleindier Liefhebbers Zuid-Holland 
Secretaris:  
J.N.M. Ham, j.ham@kleindierliefhebbers.nl 

Kleindier Liefhebbers Zeeland 
Secretaris: 
E.M. D'haene, e.dhaene@kleindierliefhebbers.nl 

Kleindier Liefhebbers Noord-Brabant 
Secretaris: 
M.W.C. Maas-Sep, m.maas-sep@kleindierliefhebbers.nl 

Kleindier Liefhebbers Limburg 
Secretaris: 
G.J.M. Schaareman, j.schaareman@kleindierliefhebbers.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). 
 
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). 
 
Alles met betrekking tot tentoonstellingszaken inclusief Facilitair Bureau KLN – NBS  vindt u onder het 
menu Tentoonstelling (zie 2e afbeelding hierna). 
 

http://www.kleindierliefhebbers.nl/
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BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1: BATEN, LASTEN EN RAMINGEN AFDELINGEN 

Overzicht van de baten en lasten 2019 van de afdelingen 
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BATEN:

Algemene inkomsten

Bijdrage KLN 1 .239 1 .551 1 .400 2.388 3.653 653 1 .589 1 04 52 1 .97 1 1 .028 1 5.628

Rente 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5

Verkoop medailles 0 0 0 0 0 0 0 87 5 0 0 0 87 5

Ov erig 0 1 .01 5 457 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .51 9

Totaal inkomsten 1.240 2.567 1.857 2.389 3.654 653 1.589 979 52 1.971 1.029 18.027

LASTEN:

Algemene uitgaven

Vergaderingen 289 1 98 1 06 664 892 89 265 423 97 520 33 3.57 6

Drukwerk, porti en kantoorbenodigdheden 0 1 61 0 1 0 0 0 0 1 1 5 0 31 6 20 622

Reiskosten 0 200 233 0 840 0 352 0 0 498 344 2.467

Representatie, jubilea etc. 0 0 0 1 65 620 0 1 29 393 0 92 0 1 .399

Algemene kostenv ergoedingen 609 0 1 00 200 0 0 0 0 0 0 0 909

Bankkosten 64 64 58 64 64 65 64 65 64 64 64 7 00

Ov erig 28 0 7 7 346 -1 0 0 38 0 440 0 928

0

990 623 57 4 1 .449 2.41 5 1 54 81 0 1 .034 1 61 1 .930 461 1 0.601

Nieuwsbrief verenigingen

Drukkosten en porti nieuwsbrief 0 50 42 0 321 0 0 259 0 0 0 67 2

0 49 42 0 321 0 0 259 0 0 0 67 2

PR

Stimulering(sprijs) PR 0 0 0 625 327 0 0 0 0 0 0 952

Aanschaf stand(materiaal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stand op beurzen etc 0 0 0 0 60 0 42 0 0 0 0 1 02

Subsidies/ondersteuning activ iteiten 

v erenigingen 225 0 0 390 0 0 50 0 0 0 1 30 7 95

Lezingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prov inciale contactdag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ov erig 0 0 0 0 0 266 1 84 1 1 9 0 0 569

225 0 0 1 .01 5 387 0 358 1 84 1 1 9 0 1 30 2.41 8

Provinciale prijzen en subsidies:

Jeugdshow 0 0 208 300 296 0 0 0 0 0 0 804

Prov . Bondstentoonstelling 258 95 7 5 1 .000 1 .440 0 650 0 0 594 0 4.1 1 2

Kampioenstentoonstelling 0 0 0 400 0 0 0 502 0 0 0 902

Medailles 0 1 .361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .361

Ov erig 0 31 8 0 0 0 42 0 1 28 1 90 27 0 948

258 1 .456 601 1 .7 00 1 .7 36 0 692 502 1 28 7 84 27 0 8.1 27

Overige activiteiten

Tentoonstellingen etc. / organisatie door de PA 0 0 0 0 0 0 0 -1 .090 0 0 0 -1 .090

Jeugddag 0 0 0 653 0 0 0 0 0 0 0 653

Promotiedag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inschrijfgeld Noordshow 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90

Ov erig 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 31 0

0 0 90 653 0 0 31 0 -1 .090 0 0 0 -37

Totaal uitgaven 1.473 2.128 1.307 4.817 4.859 154 2.170 889 408 2.714 861 21.781

RECAPITULATIE

Baten 1 .240 2.567 1 .857 2.389 3.654 653 1 .589 97 9 52 1 .97 1 1 .029 1 7 .980

Lasten 1 .47 3 2.1 28 1 .307 4.81 7 4.859 1 54 2.1 7 0 889 408 2.7 1 4 861 21 .7 80

Ov erschot of tekort -233 439 551 -2.428 -1 .205 499 -581 90 -356 -7 43 1 68 -3.800



Pagina 72   Jaarboek over het verslagjaar 2019 - Kleindier Liefhebbers Nederland 

Ramingen 2020 van de afdelingen 
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BATEN:

Algemene inkomsten

Bijdrage KLN 1 .230 1 .500 1 .400 2.350 3.500 625 1 .600 2.300 50 1 .900 1 .030 1 7 .485

Rente 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Ov erig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 .230 1 .500 1 .400 2.351 3.500 625 1 .600 2.300 50 1 .900 1 .030 1 7 .486

Specifieke inkomsten

Promotiedag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal inkomsten 1.230 1.500 1.400 2.351 3.500 625 1.600 2.300 50 1.900 1.030 17.486

LASTEN:

Algemene uitgaven

Vergaderingen 300 200 300 7 50 900 1 00 250 650 80 550 7 0 4.1 50

Drukwerk, porti en kantoorbenodigdheden 50 1 25 50 1 0 0 0 50 200 0 285 25 7 95

Reiskosten 550 200 250 1 20 800 0 200 0 0 500 450 3.07 0

Representatie, jubilea etc. 7 5 0 0 1 50 1 00 50 1 00 400 0 0 0 87 5

Algemene kostenv ergoedingen 0 0 1 00 200 200 0 0 0 0 0 0 500

Bankkosten 66 80 1 00 7 0 50 7 0 7 0 0 65 65 65 7 01

Ov erig 50 0 50 300 0 0 0 50 25 0 0 47 5

1 .091 605 850 1 .600 2.050 220 67 0 1 .300 1 7 0 1 .400 61 0 1 0.566

Nieuwsbrief verenigingen

Drukkosten en porti nieuwsbrief 0 55 0 0 350 0 0 200 0 0 0 605

0 55 0 0 350 0 0 200 0 0 0 605

PR

Stimulering(sprijs) PR 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 350

Stand op beurzen etc 0 0 0 0 1 00 0 50 0 0 0 0 1 50

Subsidies/ondersteuning activ iteiten v erenigingen500 0 0 7 50 0 0 0 0 0 57 5 1 50 1 .97 5

Intern/extern stand op locaties etc. 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 500

Lezingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prov inciale contactdag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ov erig 0 0 0 0 0 0 1 50 0 7 5 0 27 0 495

500 0 0 7 50 450 0 200 500 7 5 57 5 420 3.47 0

Provinciale prijzen en subsidies:

Jeugdshow 0 0 1 1 0 1 00 300 0 0 0 0 0 0 51 0

Prov . Bondstentoonstelling 200 95 1 7 5 500 1 .200 0 650 0 0 7 85 0 3.605

Kampioenstentoonstelling 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200

Medailles 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

Ov erig 0 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 90

200 1 45 47 5 600 1 .500 0 650 200 0 7 85 0 4.555

Overige activiteiten

Tentoonstellingen etc. / organisatie door de PA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jeugddag 0 0 0 7 50 0 0 0 0 0 0 0 7 50

Jongedierendag competitie 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

Promotiedag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inschrijfgeld Noordshow 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 55

Ov erig 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50

200 0 55 7 50 0 0 50 0 0 0 0 1 .055

Totaal uitgaven 1.991 805 1.380 3.700 4.350 220 1.570 2.200 245 2.760 1.030 20.251

RECAPITULATIE

Baten 1 .230 1 .500 1 .400 2.351 3.500 625 1 .600 2.300 50 1 .900 1 .030 1 7 .486

Lasten 1 .991 805 1 .380 3.7 00 4.350 220 1 .57 0 2.200 245 2.7 60 1 .030 20.251

Ov erschot of tekort -7 61 695 20 -1 .349 -850 405 30 1 00 -1 95 -860 0 -2.7 65
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BIJLAGE 2: KORTE SAMENVATTING JAARCIJFERS NEDERLANDSE 
KLEINDIERENPUBLICATIES BV 

 
Onderstaande cijfers zijn een verkort uittreksel uit de jaarrekening van NKP.  
Deze cijfers maken geen deel uit van de jaarrekening van KLN.  
Zij zijn in dit jaarboek opgenomen om de leden in hoofdlijnen te informeren over de gang van zaken in de 
Nederlandse Kleindierenpublicaties B.V. De jaarrekening  is beoordeeld door Boschland Accountants B.V. 
te Ede. 
 

   2019    2018 

 € €  €   € 

Balans per 31 december      

      
Vaste activa  2.172   6.354 
      
Vlottende activa      

Vorderingen en overlopende activa 16.276   21.853  
Liquide middelen 212.491   264.578  

 228.767   286.431  
Kortlopende schulden -38.450   -115.781  
   190.130    170.650 
      
Eigen vermogen  192.489   177.004 

      

Winst- en verliesrekening      
      
Omzet abonnementen en 
advertenties 1)  247.891   225.153 
      
Bedrijfslasten      

Kosten uitbesteed werk en andere 
externe kosten -167687   -181.701  
Afschrijving vaste activa -4.182   -2.416  
Overige bedrijfskosten -67.312   -58.055  

  
 -239.181   

 -242.172 
Bedrijfsresultaat  8.710   -17.019 
      

Buitengewone bate  10.000   0 
Rentebaten  169   158 
Vennootschapsbelasting  -3.587   3.372 

Netto resultaat  15.292   -13.489 

 
1) na aftrek van korting voor KLN 
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BIJLAGE 3: FINANCIËEL VERSLAG FACILITAIR BUREAU 

 
 
 

Verklaring kascontrolecommissie 
 
De kascontrole heeft nog niet plaatsgevonden. Op de ALV van KLN zullen mededelingen hierover volgen. 
  

Saldo 31-12-2019 31-12-2018

Rabobank 36.29.16.500 16.599,15     15.773,17       

825,98                

Ontvangen TT leges 2018/2019 6.145,00      

Uitgaven:

Bankkosten 2019 -56,06            

Nog te betalen bankkosten 2018 -18,94            

Zaalhuur t.b.v. diverse vergadering en besprekingen -1.156,85        

Declaraties kosten FB leden en gedelegeerden TT seizoen 2017/2018 -53,20            

Declaraties kosten FB leden en gedelegeerden TT seizoen 2018/2019 -3.016,56       

Declaraties kosten FB leden en gedelegeerden TT seizoen 2019/2020 -547,01          

Declaraties diverse overige kosten -320,40          

Nog te betalen jaarvergoeding 2018 -50,00            

FB jaarvergoedingen 2019 -100,00          

6.145,00      -5.319,02       825,98                

Betaalde kosten in 2020 m.b.t. 2019

Bankkosten 2019 -18,67             

Declaraties kosten FB leden en gedelegeerden TT seizoen 2018/2019 -366,15           

Declaraties kosten FB leden en gedelegeerden TT seizoen 2019/2020 -2.129,89        

Jaarvergoeding boekjaar 2019 -50,00            

-2.564,7 1           

-1.738,73        
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BIJLAGE 4: VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE KLN 

 
Verslag van de kascontrolecommissie ten behoeve van de algemene ledenvergadering van Kleindier 
Liefhebbers Nederland (hierna KLN), te houden op 7 november 2020 in Putten. 
 
Op 9 september 2020 hebben de heren J.J.A. Nijboer, J.H.W. Tenbergen en J.J.G. Kooijman, in hun 
hoedanigheid als lid van de kascontrolecommissie, de jaarrekening 2019 alsmede de daaraan ten grondslag 
liggende specificaties en administratie onderzocht. Dit onderzoek vond plaats in Den Aker te Putten.  
Vanaf 2 september kon de volledig digitale boekhouding vooraf worden ingezien. 
 
Tijdens dit onderzoek zijn alle vragen en opmerkingen ten aanzien van de jaarrekening 2019 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.   
 
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 
2019 afgetreden bestuursleden voor het tot en met 2019 gevoerde financiële beleid decharge te verlenen. 
 
Putten,  9 september 2020. 
 
J.J.A. Nijboer 
J.H.W. Tenbergen 
J.J.G. Kooijman 

BIJLAGE 5: JAARREKENING KLN OVER 2019 

 
Zie volgende pagina’s. 
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Bestuursverslag

Kleindier Liefhebbers Nederland, Utrecht

1.1 BESTUURSVERSLAG 2019

Doelstelling en activiteiten

De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, de instandhouding en verspreiding van soorten en/of 

rassen van konijnen, cavia's, kleine knaagdieren en aanverwante pelsdieren alsmede van soorten en/of rassen hoenders, 

dwerghoenders, sier- en watervogels, oorspronkelijke duiven en aanverwante diersoorten in Nederland te bewerkstelligen.

Zij tracht dit doel te bereiken door onder andere:

het stimuleren van het fokken van onder KLN vallende diersoorten en rassen op een diervriendelijke wijze;

het op een dierverantwoorde manier in stand houden en verbeteren van de soorten en rassen, alsmede het fokken van 

nieuwe soorten en rassen of variëteiten daarvan;

het bijdragen aan een zinvolle en waardevolle vrijetijdsbesteding door informatie te verstrekken over het op een 

diervriendelijke en verantwoorde wijze houden van dieren;

het geven van voorlichting via de landelijke PR-stand, PR-activiteiten verzorgd door afdelingen,  plaatselijke 

verenigingen en speciaalclubs en via de bladen Kleindier Magazine en Boerenvee;

het opstellen en verspreiden van rasbeschrijvingen (standaards);

het opleiden en examineren van keurmeesters om deze rasbeschrijvingen goed te kunnen toepassen bij keuringen.

Verdere belangrijke activiteiten zijn het verkopen van vaste voetringen (ook voor beschermde soorten) en verstrekken van 

ereprijzen te winnen door leden. De (jeugd)bondsshows van KLN worden verzorgd door verenigingen van KLN.

De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30251229. De statutaire vestigingsplaats is 

Utrecht.

Samenstelling bestuur

Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening bestaat het bestuur uit de volgende personen:

- J.D. Nijkamp, voorzitter

- B.T.M. Sanders, secretaris

- E. van de Waerdt, penningmeester

- H.T. Arts, portefeuillehouder dierhouderij-aangelegenheden

- B. van der Vlis, keurmeesters- en standaardaangelegenheden

Resultaat en vermogen 2019

Het resultaat over 2019 is ongeveer € 9.000 lager uitgevallen dan het resultaat over 2018. Het werkelijk eindresultaat over 

2019  is valt ca € 19.000 hoger uit dan het geraamd resultaat. 

Hierna volgt een toelichting op de overige posten met een grotere afwijking ten opzichte van de raming.

Het saldo baten en directe lasten is met ca € 4.500 gestegen mede door de ringen wegens hogere verkopen aan de zgn. 

"fazantenfokkers".

De kosten van ereprijzen en onderscheidingen zijn beduidend lager omdat kleinere aantallen worden uitgegeven dan in het 

verleden.

Bij keurmeestersaangelegenheden is € 6.800  minder uitgegeven door ondermeer lagere Europese scholingskosten (minder 

deelnemers dan beoogd) en meer examengelden dan begroot.

Bij standaardaangelegenheden heeft de digitalisering in 2019 geleid tot extra kosten i.v.m. ontbreken goed bronmateriaal 

van de standaards. De digitalisering zal in 2020 ook tot extra kosten gaan leiden.

De beschikbare subsidiepot van PR en jeugd is maar voor een kwart gebruikt en de kosten van de PR-commissie zijn 

vervallen in verband met de nieuwe wijze van doorbelasten inkoop KleindierMagazine.

Dit alles resulteerde in een saldo van de gewone baten en lasten van positief € 1.900 waar negatief € 19.000 was geraamd.

De juridische kosten hebben betrekking op de procedure Kamps, die zoals gepubliceerd in KleindierMagazine, is 

afgesloten.
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Bestuursverslag

Kleindier Liefhebbers Nederland, Utrecht

1.1 BESTUURSVERSLAG 2019

Bij de resultaatbestemming wordt weer € 5.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Europashow en het restant aan de 

overige reserves.

Het eigen vermogen bedraagt ca 94% van het balanstotaal en is voornamelijk in liquide middelen en de deelneming in 

Nederlandse Kleindierpublicaties b.v. vastgelegd.

Tot slot

In 2019 is het Meerjarenplan 2019-2020 met bijbehorende activiteiten in uitvoering gebracht. Het Meerjarenplan zal in 

2020 worden geëvalueerd worden en geactualiseerd.

Een belangrijk onderdeel van het Meerjarenplan is dat de processen binnen KLN op de langere termijn qua continuïteit 

gewaarborgd blijven. In 2019 heeft het bestuur van KLN een opdracht gegeven voor het uitvoeren van een quick-scan.

Het aantal bestuursleden eind 2019 is vijf, hiermee voldoet KLN aan haar statutaire verplichting. Het beperkte aantal 

bestuursleden heeft wel consequenties voor de voortgang van een aantal activiteiten zoals gepland in het Meerjarenplan 

2019 – 2020.

Het bestuur, 15 september 2020
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Jaarrekening

Kleindier Liefhebbers Nederland, Utrecht

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

31 december 2019 31 december 2018

ACTIVA € € € €

Immateriële vaste activa

Software [1] 1.074 2.043

Materiële vaste activa

Tekeningen [2] 1 1

Financiële vaste activa

Deelnemingen [3] 192.489 177.004

Leningen [4] 720

192.489 177.724

Voorraden

Boeken etc. [5] 2.160

Ringen [6] 9.881

Overige voorraden [7] 5.397 5.812

5.397 17.853

Vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa [8] 2.886 77.282

Liquide middelen [9] 478.885 355.862

680.732 630.765

PASSIVA

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve Europashow [10] 35.000 30.000

Algemene reserve [11] 605.204 565.587

640.204 595.587

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Omzetbelasting [12] 692 1.481

Overlopende passiva [13] 39.836 33.697

40.528 35.178

680.732 630.765
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Jaarrekening

Kleindier Liefhebbers Nederland, Utrecht

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Raming 2019 2019 2018

€ € € € € €

Baten

Contributie [14] 255.000 252.037 256.933

Verkoop ringen [15] 60.000 64.217 60.406

Verkoop boeken en materialen [16] 7.250 5.085 6.898

Rente [17] 0 10 10

Diversen [18] 1.000 1.451 888

Totaal van de baten 323.250 322.800 325.135

Directe lasten

Abonnementen Kleindier Magazine [19] 144.000 145.825 149.235

Inkoop ringen en kosten ringenexploitatie [20] 28.250 30.257 28.458

Inkoop boeken en kosten boekenexploitatie [21] 12.750 4.062 13.023

Totaal directe lasten -185.000 -180.144 -190.716

Saldo baten en directe lasten 138.250 142.656 134.419

Algemene lasten

Afschrijvingen [22] 2.000 969 4.442

Algemene organisatiekosten [23] 30.000 28.240 26.054

Raad van Advies en Diertechnische raad [24] 3.000 2.959 2.796

Bijdragen provinciale afdelingen [25] 18.000 16.833 17.971

Bondsshows [26] 4.000 2.972 3.286

KLN-prijzen [27] 15.000 14.660 14.840

Ereprijzen en onderscheidingen [28] 14.400 8.951 8.434

Omzetbelasting [29] 10.000 11.546 10.881

96.400 87.130 88.704

Specifieke lasten

Bedrijfsvoering [30] 5.000 7.656 0

Keurmeestersaangelegenheden [31] 22.650 17.210 19.401

Standaardaangelegenheden [32] 17.250 20.850 5.683

PR en jeugd [33] 8.000 3.197 4.192

Verenigingsondersteuning [34] 750 91 54

Showondersteuning [34] 1.250 952 540

Dierhouderijaangelegenheden [35] 6.750 3.622 2.403

61.650 53.578 32.273

Totaal van de lasten -158.050 -140.708 -120.977

Saldo van de gewone baten en lasten -19.800 1.948 13.442

Bijzondere posten en deelneming

Afdelingen [36] -4.000 -3.241 -3.661

Bijzondere baten en lasten boekjaar [37] -6.000 -7.620 -16.311

-10.000 -10.861 -19.972

Nederlandse Kleindierenpublicaties B.V. [38] 56.500 53.530 60.153

46.500 42.669 40.181

Voor- / nadelig saldo 26.700 44.617 53.623

Resultaatverdeling

Toevoeging bestemmingsreserve Europashow 5.000 5.000

Naar algemene reserve (restant) 39.617 48.623

Totaal resultaatverdeling 44.617 53.623
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Jaarrekening

Kleindier Liefhebbers Nederland, Utrecht

2.3 TOELICHTING OP DE JAARREKENING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 

verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor kleine organisaties zonder winststreven (Richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen afdeling C1). 

Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Alle vermelde bedragen luiden in Euro's. Alle bedragen in de jaarrekening zijn inclusief omzetbelasting.

Organisatie

Kleindier Liefhebbers Nederland, statutair gevestigd te Utrecht, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

dossiernummer 30251229.

Doel

De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, de instandhouding en verspreiding van soorten en/of 

rassen van konijnen, cavia's, kleine knaagdieren en aanverwante pelsdieren alsmede van soorten en/of rassen hoenders, 

dwerghoenders, sier- en watervogels, oorspronkelijke duiven en aanverwante diersoorten in Nederland te bewerkstelligen.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het jaar 2019

Voor de verwerking van het saldo over het jaar 2019 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijzen, of bij eigen ontwikkeling op basis van de 

ontwikkelingskosten. Deze kosten worden verminderd met daarover berekende lineaire afschrijvingen, die op de 

verwachte economische levensduur worden gebaseerd. Hierbij wordt uitgegaan van een economische levensduur van 5 

jaar.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijzen verminderd met daarover berekende lineaire 

afschrijvingen, die op de verwachte economische levensduur worden gebaseerd. Hierbij wordt uitgegaan van een 

economische levensduur van 5 jaar.

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarop invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden 

gewaardeerd tegen het aandeel in de netto-vermogenswaarde bepaald volgens de grondslagen zoals vermeld in de 

De overige financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, verminderd met een voorziening voor 

oninbaarheid.

Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs of lagere marktwaarde en is administratief vastgesteld. Voor 

een eventuele incourantheid van voorraden wordt een voorziening getroffen. Wanneer bij een nieuwe uitgave blijkt dat de 

kostprijs hoger is dan de verkoopprijs wordt het verschil tussen de verkoopprijs verminderd met een normale winstmarge 

en de kostprijs ineens ten laste van het resultaat gebracht.

Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste 

verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële 

waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het 

risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 

beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije 

beschikking van de vereniging Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.
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Jaarrekening

Kleindier Liefhebbers Nederland, Utrecht

2.3 TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder 

belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking 

opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Als resultaat is bepaald het verschil tussen de inkomsten uit contributies etc. en de lasten over het jaar waarop zij 

betrekking hebben, tenzij anders is vermeld. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking 

genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Omzetbelasting

De over de belaste inkomsten verschuldigde omzetbelasting wordt verminderd met de aftrekbare, op de kosten, voorraad 

en investeringen betaalde omzetbelasting. Dit wordt als afzonderlijke last onder de algemene uitgaven opgenomen.

Baten

Onder baten wordt verstaan de in het verslagjaar aan leden en derden in rekening gebrachte bedragen alsmede het saldo 

van de rentebaten en -lasten.

Lasten

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend 

aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

Abonnementen Kleindier Magazine

Onder deze post worden de abonnementen Kleindier Magazine opgenomen tegen de "ledenprijs". Zij worden echter voor 

een lager bedrag ingekocht bij de Nederlandse Kleindierpublicaties B.V. Het verschil, de gerealiseerde korting, wordt 

opgenomen onder de post "Nederlandse Kleindierpublicaties B.V." omdat dit het deelnemingsresultaat vervangt. Dit 

deelnemingsresultaat wordt evenals de overige bijzondere baten en lasten buiten de grondslag van de contributie 

gehouden.

Ereprijzen en onderscheidingen

Aanschaffingen worden direct ten laste van de staat van baten en lasten gebracht en eventuele overschotten worden niet 

onder overlopende activa als vooruitbetaald opgenomen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de immateriële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de 

verkrijgingsprijzen op basis van de verwachte economische levensduur.
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Jaarrekening

Kleindier Liefhebbers Nederland, Utrecht

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

31 december 2019 31 december 2018

€ €

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA [1]

Boekwaarde per 1 januari 2.043 6.485

Afschrijvingen -969 -4.442

1.074 2.043

Dit betreft DigiKeur en DigiRing

MATERIËLE VASTE ACTIVA [2]

Tekeningen 1 1

1 1

De tekeningen zijn evenals boeken (voormalige FK-bbliotheek) in bruikleen gegeven aan 

het Pluimveemuseum te Barneveld.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Deelnemingen [3]

Nederlandse Kleindierenpublicaties B.V.

Stand begin van het jaar 177.004 190.493

Aandeel in het resultaat 15.292 -13.489

Overige mutaties 193 0

192.489 177.004

Het aandelenkapitaal van Nederlandse Kleindierpublicaties B.V. bestaat uit 650 gewone aandelen en 

12 prioriteitsaandelen. De gewone aandelen staan geregistreerd op naam van Stichting Kleindierenbelangen 

en de prioriteitsaandelen eveneens op naam van de Kleindier Liefhebbers Nederland.

Stichting Kleindierbelangen heeft certificaten van aandelen uitgegeven, waarvan KLN houder is. 

KLN bezit alle certificaten en prioriteitsaandelen.

Leningen

Cochinclub [4] 0 720

0 720

VOORRADEN

Boeken etc. [5]

Standaards 0 2.160

0 2.160

Ringen

Voetringen hoenders etc. [6] 0 9.881

0 9.881
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Jaarrekening

Kleindier Liefhebbers Nederland, Utrecht

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

31 december 2019 31 december 2018

€ €

Overige voorraden [7]

Materialen en tangen 5.397 5.812

5.397 5.812

Totaal voorraden 5.397 17.853

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Overlopende activa [8]

Verkoop boeken en materialen 170 35

Waarborgsom PTT 805 805

Ned. Kleindierpublicaties B.V. inzake abonnementen 0 73.642

Rente 10 10

Overig 1.901 2.790

2.886 77.282

LIQUIDE MIDDELEN [9]

 

Banken rekeningen-courant 18.129 29.138

Banken spaartegoeden 388.527 248.517

Banken en kas bij de afdelingen 72.229 78.207

478.885 355.862

De liquide middelen staan ter vrije beschikking met uitzondering van de post 'bankrekeningen en kas

bij de afdelingen', die ter beschikking van de afdelingen staan. Het KLN-bestuur 

kan wel sturend en corrigerend naar de afdelingen handelen.

Naast de bankrekeningen voor KLN en haar afdelingen is er nog een KLN-bankrekening voor 

de gezamenlijke commissie met de NBS, het Facilitair Bureau KLN-NBS, die niet in

bovenstaande opstelling is verwerkt. Het saldo van deze bankrekening was op

31 december 2019 € 16.599 (2018: € 15.773).

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

Bestemmingsreserve Europashow 35.000 30.000

Algemene reserve 605.204 565.587

640.204 595.587
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Jaarrekening

Kleindier Liefhebbers Nederland, Utrecht

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

31 december 2019 31 december 2018

€ €

Bestemmingsreserve Europashow [10]

Stand begin van het jaar 30.000 25.000

Toevoeging uit resultaatbestemming 5.000 5.000

Stand per 31 december 35.000 30.000

Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd ten behoeve van een in 2027 door Nederland te 

organiseren Europashow.

Algemene reserve [11]

Stand begin van het jaar 565.587 516.964

Uit resultaatverdeling 39.617 48.623

Stand per 31 december 605.204 565.587

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Omzetbelasting [12]

BTW afdracht 692 1.481

692 1.481

Overlopende passiva [13]

Vereniging Renkum / prijzen show haren 1.579 2.359

Ringen 0 9.881

KLN-prijzen 3.645 4.400

Accountant 3.630 3.325

Reis-, verblijf- en vergaderkosten 548 1.545

Bankkosten 300 300

Onderzoek 3.788 0

Kleindierpublicaties/PR-groep 0 1.675

Subsidies 0 369

Afrekening abonnementen KleindierMagazine 4.230 0

Examenkosten 4.490 4.853

Vooruitontvangen ringenverkoop 2.456 2.210

Digitale standaard 12.026 0

Overig 3.144 2.780

39.836 33.697

De vereniging Renkum en Omstreken heeft bij haar liquidatie een bedrag bestemd als prijzenfonds

voor de grootste "konijnentenstoonstelling" in het midden van het land. 

Zij heeft dit gestort op een bankrekening van KLN. KLN verzorgt uitsluitend de 

administratie van dit fonds; het beheer wordt gedaan door oud-leden van Renkum en Omstreken.
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Jaarrekening

Kleindier Liefhebbers Nederland, Utrecht

2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019 2018

€ €

BATEN

Contributie [14]

Seniorleden 233.532 238.227

Jeugdleden 5.064 5.148

Combinaties 597 597

Liefhebbers 5.300 5.459

Verenigingen 7.544 7.502

252.037 256.933

Verkoop ringen [15]

Verkoop ringen 58.978 55.132

Verzendkosten etc. 5.239 5.274

64.217 60.406

Verkoop boeken en materialen [16]

Standaards etc. 2.565 4.532

Verkoop tangen en toebehoren 1.038 880

Verkoop tentoonstellingsdrukwerk 728 712

Verkoop diversen 119 154

Verzendkosten 635 620

5.085 6.898

Rente [17]

Rente spaarrekeningen 10 10

10 10

Diversen [18]

Overige inkomsten 1.451 888

1.451 888

DIRECTE LASTEN

Abonnementen Kleindier Magazine [19]

Abonnementen seniorleden 143.988 146.369

Abonnementen jeugdleden 1.837 2.866

145.825 149.235
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Jaarrekening

Kleindier Liefhebbers Nederland, Utrecht

2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019 2018

€ €

Inkoop ringen en kosten ringenexploitatie [20]

Inkoop ringen 15.617 14.718

Verpakkings- en verzendkosten 1.153 586

Vergoedingen 6.000 6.000

Overige kosten 1.688 1.712

Porti 5.799 5.442

30.257 28.458

Inkoop boeken en kosten boekenexploitatie [21]

Kostprijs van de boeken 1.744 5.718

Kostprijs van materialen etc. 1.060 1.065

Afwaardering en mutatie incourante voorraad etc. 620 3.541

Vergoedingen 0 1.800

Porti etc. 480 655

Overige kosten 158 244

4.062 13.023

ALGEMENE LASTEN

Afschrijvingen

Software (DiGiRing en DiGiKeur) [22] 969 4.442

969 4.442

Algemene organisatiekosten [23]

Beschrijvingsbrief 0 2.130

Kosten algemene ledenvergaderingen 2.742 2.229

Bestuursvergaderingen 3.553 3.884

Overige vergader-, reis- en verblijfkosten 1.314 2.034

Meerjarenplan cq KLN op weg naar 2019 1.890 1.171

Geschillencommissie 0 266

Representatie en jubilea 785 805

Accountant 3.935 3.328

Benodigdheden en computerkosten 788 923

Software (onderhoud en ondersteuning DiGiRing en DiGiKeur) 411 245

Office365 3.728 0

Vergoedingen 5.995 5.438

Abonnementen 106 283

Verzekeringen 642 719

Archief 0 70

Bankkosten 2.059 1.962

Overige kosten 292 567

28.240 26.054
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Jaarrekening

Kleindier Liefhebbers Nederland, Utrecht

2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019 2018

€ €

Raad van Advies en Diertechnische raad [24]

Vergaderkosten Raad van Advies en Diertechnische raad 2.959 2.796

2.959 2.796

Bijdragen provinciale afdelingen [25]

Afdelingen 16.833 17.971

16.833 17.971

Bondsshows [26]

Bondsshows (specifieke prijzen etc.) 972 1.286

Jeugdbondsshow 2.000 2.000

2.972 3.286

KLN-prijzen [27]

Uitbetaalde KLN-prijzen 14.660 14.840

14.660 14.840

Ereprijzen en onderscheidingen [28]

Onderscheidingen 5.124 2.550

Ereprijzen 2.387 4.444

Vergoedingen 1.440 1.440

8.951 8.434

Omzetbelasting [29]

Omzetbelasting 11.546 10.881

11.546 10.881

SPECIFIEKE LASTEN

Bedrijfsvoering [30]

Onderzoek nieuwe website 241 0

Onderzoek organisatie, procuratie en fiscaal 7.415 0

7.656 0
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2019 2018

€ €

Keurmeestersaangelegenheden [31]

Examencommissie veren 6.272 5.825

Examengelden veren -2.550 -1.501

3.722 4.324

Examencommissie haren 6.867 7.418

Examengelden haren -1.500 -1.680

5.367 5.738

Totaal examenskosten 9.089 10.062

LOP 615 424

Kosten ROC 4.741 5.428

Bijdragen ROC cursisten -1.447 -1.660

Opleidingen hoenders etc. 3.042 2.732

Bijdragen cusisten opleiding hoenders -1.135 -1.276

Overig opleiding pelsdieren etc 0 1.159

Entente scholingskosten 2.228 1.412

Algemene reis-, verblijf- en vergaderkosten 77 1.120

17.210 19.401

Standaardaangelegenheden [32]

Standaardcommissie hoenders etc. 822 375

Standaardcommissie siervogels etc. 506 452

Standaardcommissie konijnen 2.472 1.720

Standaardcommissie cavia's en kleine knagers 1.002 715

Entente etc. algemeen 3.406 1.978

Digitalisering standaarden 12.026 0

Algemene reis-, verblijf- en vergaderkosten 507 135

Overige kosten 109 308

20.850 5.683

PR en jeugd [33]

PR-commissie 0 1.675

PR materiaal en advertenties 1.500 0

Website etc. 319 374

Subsidies 1.270 2.115

Algemene reis-, verblijf- en vergaderkosten 108 25

Overige kosten 0 3

3.197 4.192

Verenigingsondersteuning [34]

Algemene reis-, verblijf- en vergaderkosten 91 54

91 54
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2019 2018

€ €

Showondersteuning [34]

Facilitair Bureau 388 0

Algemene reis-, verblijf- en vergaderkosten 564 540

952 540

Dierhouderijaangelegenheden [35]

Commissie Dier & Welzijn 1.130 0

Informatieverstrekking etc. 1.189 1.513

Onderzoek konijnen 42 0

Algemene reis-, verblijf- en vergaderkosten 1.082 890

Overige kosten dieraangelegenheden 179 0

3.622 2.403

BIJZONDERE POSTEN EN DEELNEMING

Afdelingen [36]

Groningen, mutaties banken -233 -868

Friesland, mutaties banken 438 302

Drenthe, mutaties banken en kas 439 412

Overijssel, mutaties banken -2.428 -723

Gelderland, mutaties banken -1.205 -876

Utrecht, mutaties banken 500 269

Noord-Holland, mutaties banken en kas -587 -92

Zuid-Holland, mutaties banken 743 -1.346

Zeeland, mutaties banken en kas -356 -16

Noord-Brabant, mutaties banken en kas -740 -731

Limburg, mutaties banken 188 8

-3.241 -3.661

Een negatief bedrag is een last, een positief bedrag is een bate voor KLN.

Bijzondere baten en lasten boekjaar [37]

Juridische kosten -7.620 -5.957

Europashow deelname 0 -10.354

-7.620 -16.311

Een negatief bedrag is een last, een positief bedrag is een bate voor KLN.

Nederlandse Kleindierenpublicaties B.V. [38]

Resultaat deelneming Ned. Kleindierpublicaties B.V. 15.485 -13.489

Korting abonnementen over het boekjaar 38.045 37.355

Korting abonnementen 2017 0 36.287

53.530 60.153

Een negatief bedrag is een last, een positief bedrag is een bate voor KLN.
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Ondertekening van de jaarrekening door het bestuur

Utrecht, 15 september 2020

J.D. Nijkamp, voorzitter

B.T.M. Sanders, secretaris

E. van de Waerdt, penningmeester

H.T. Arts, portefeuillehouder dierhouderij-aangelegenheden

B. van der Vlis, keurmeesters- en standaardaangelegenheden
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BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan: het bestuur van Kleindier Liefhebbers Nederland 

 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Kleindier Liefhebbers Nederland te Borne 

beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de resultatenrekening over 2019 

met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen.  

 

Verklaring over de in dit rapport opgenomen andere informatie 

Naast het financieel verslag en onze beoordelingsverklaring daarbij, omvat dit rapport andere 

informatie, die bestaat uit het bestuursverslag. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• met het financieel verslag verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 Kleine organisaties-

zonder-winststreven is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de jaarrekeningbeoordeling of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 

afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze beoordelingswerkzaamheden bij het 

financieel verslag. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag in overeenstemming met de 

Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven. 

 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat 

getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 Kleine 

organisaties-zonder-winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 

als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen 

van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 



 

2 

 

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. 

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 

Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de 

voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in 

staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van 

zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van 

inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de stichting, het uitvoeren van cijferanalyses 

met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie. 

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die 

uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. 

 

Conclusie 

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de 

jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Kleindier 

Liefhebbers Nederland per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de 

Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven. 

 

 

Almelo, 15 september 2020  

 

 

 

 

Eshuis Accountants en Adviseurs 

 

 

 

W.J.J. ten Vregelaar AA 
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