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1.  KFPS  

 

Het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek (KFPS) registreert sinds 1879 Friese paarden en voert een 

fokprogramma om de unieke eigenschappen te behouden, met nadrukkelijke aandacht voor 

gezondheid en vitaliteit.  

 

Het KFPS is een internationaal stamboek met ruim 10.000 leden, waarvan zich bijna de helft in het 

buitenland bevindt. KFPS heeft leden in meer dan 50 landen terwijl het Friese paard in alle werelddelen 

voorkomt en inmiddels vertegenwoordigd is in meer dan 75 landen. De registratie van de buitenlandse 

paarden vindt, via lokale aan het KFPS gelieerde verenigingen, plaats bij het KFPS in Drachten. Friese 
paarden in binnen- en buitenland worden, volgens KFPS-normen, door het KFPS opgeleide juryleden 

gekeurd.  

 

De belangstelling voor het Friese paard is de afgelopen decennia exceptioneel gegroeid tot een 

populatie van 70.000 geregistreerde paarden. Steeds meer paardenliefhebbers raken geïmponeerd 
door haar Koninklijke uitstraling, haar geschiktheid voor (recreatieve) sport en haar vriendelijke 

karakter.  
 

Het KFPS is uitgegroeid tot een vereniging met leden over de gehele wereld. Om goed en professioneel 

te besturen is door de leden in 2006 een ledenraad gekozen. Dit is het hoogste orgaan binnen het 
KFPS. De ledenraad bestaat uit een college van maximaal 39 personen, gekozen uit de 10 Nederlandse 

en de 3 buitenlandse regio's. Regio's mogen minimaal 2 KFPS-leden afvaardigen naar de Ledenraad. 

Wanneer zij meer dan 500 KFPS-leden tellen, dan mogen zij het maximum van 3 KFPS leden 
afvaardigen.  

   

  



      

In Nederland zijn de leden van het KFPS verdeeld in 10 regio's. Deze regio's komen zoveel mogelijk 

overeen met de gebieden van de huidige fokverenigingen. Buiten Nederland zijn de ledenraadsleden 

van het KFPS verdeeld in 3 regio's, te weten de regio's:  

 

• Duitsland  

• USA/Canada  

• Overige buitenland  

  

Het KFPS heeft verschillende geledingen:   

• Het Algemeen Bestuur heeft een beleidsbepalende functie.  

• De Ledenraad bestaat uit afgevaardigden die uit de regiovergaderingen door de leden zijn 

gekozen en heeft een controlerende functie. De Ledenraad kent twee interne commissies:  

- Vertrouwenscommissie: heeft tot taak het selecteren van kandidaten voor het vervullen van 
(komende) vacante plaatsen in het bestuur.  

- Financiële commissie: heeft tot taak namens de ledenraad het doen van onderzoek naar 
financiële aangelegenheden van het KFPS.  

   

Het KFPS heeft een aantal belangrijke waarden benoemd om haar cultuur te versterken: 

Verbondenheid, betrouwbaarheid, respect en professionaliteit.  

  

Naar de website: https://www.kfps.nl/  

  

  

Plaats in de organisatie  

Het bestuur bestaat uit minimaal vijf leden en deze worden benoemd door de ledenraad. Van de 

bestuursleden wordt alleen de voorzitter door de ledenraad in functie benoemd. De overige functies 

vice-voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de leden van het bestuur in onderling 

overleg verdeeld.  

  

2.   FUNCTIE  

  

Als bestuurslid heeft u primair een beleidsbepalende rol. Het bestuur is verantwoordelijk voor de 
uitvoerende organisatie.  
  

  

  

https://www.kfps.nl/
https://www.kfps.nl/


      

3.  TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN  

• Bestuurt het KFPS;  

• Delegeert verantwoordelijkheden en taken aan directieleden en medewerkers;  

• Benoemt, schorst en ontslaat de directie en de staffunctionarissen, stelt hun taken en 

bevoegdheden vast en regelt hun bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden;  

• Stelt, op voorstel van de directie, het te voeren personeelsbeleid vast inclusief de 

bezoldigingsstructuur voor het gehele personeel;  

• Rapporteert aan de ledenraad via de Ledenraadvergadering.    

  

 

4.  PROFIEL  

 

Voor KFPS zoeken wij twee nieuwe Bestuursleden. Voor alle leden geldt een algemeen profiel, 

bestaande uit; 

 

• Lid zijn (of worden) van het KFPS  

• Zich op positieve wijze inzetten voor de vereniging KFPS en Het Friese Paard   

• Representatief  

• Affiniteit hebben met paarden en met het Friese Paard in het bijzonder  

• Zich bewust zijn van de tradities binnen de vereniging, maar in zijn of haar handelen vernieuwend  

• Integer en betrouwbaar  

• Strategisch  

• Organisatie sensitief  

• Samenwerkingsgericht  

• Communicatief vaardig  

• Beheersing van moderne talen is een pré  

  

Een lid met specifieke kennis en ervaring op het gebied van:  

• Bestuurlijke ervaring  

 

Een lid met specifieke kennis en ervaring op het gebied van:  

• Kennis van fokkerijzaken en paardenhouderij  

• Ervaring hebben met en kennis hebben van de cultuur van het KFPS en het Friese Paard is een pré  

  

  

  



      

5.  VERGOEDING EN INVESTERING VAN TIJD  

  

Als bestuurslid van KFPS krijgt u de gelegenheid een bijdrage te leveren aan de in stand houding van 
het enige inlandse raspaard van Nederland en conservator te worden van een prachtig stuk Fries 

cultureel erfgoed.   

  

De vergaderingen vinden plaats volgens een vergaderschema dat eenmaal per jaar wordt opgesteld. 

Gemiddeld vergadert het bestuur 12 keer per jaar een dagdeel in Drachten. De geschatte 

tijdsinvestering is ongeveer een dagdeel per week.   

  

De bestuursleden worden gekozen voor een termijn van 4 jaar welke in de regel eenmalig kan worden 

verlengd (zie statuten). De vacatievergoeding bedraagt € 5.000,- per jaar. Daarnaast is er een 

reiskostenvergoeding van € 0,28 per km.  

    

  

  

 CONTACT  

  

Voor vragen kunt je contact opnemen met:  

  

Mark Olman (vakantie 8 augustus t/m 26 augustus)  

06-27507384  

  

Renate van der Zijl (vakantie 18 juli t/m 8 augustus)  

06-53309186  

  
  


