
Aan de leden van de Ledenraad KWPN 
 
Cc Leden van het Algemeen Bestuur KWPN 
 Leden van de fokkerijraad Rijpaarden KWPN 
 
Beerta, 28 september 2018 
 
Geachte leden van de Ledenraad, 
 
Met pijn in mijn hart moet ik u mededelen dat ik met onmiddellijke ingang zal terugtreden als 
vicevoorzitter van het KWPN.  
In de afgelopen negen maanden zijn we als KWPN door een turbulente periode gegaan die nog zeker 
niet ten einde is.  
 
Als eerste wil ik aangeven dat het de keuze van het bestuur is geweest om tijdens de rechtsgang 
publiekelijk te maken dat ik binnen het bestuur een minderheidsstandpunt innam ten aanzien van 
het vertrek van de directeur Fokkerij & Innovatie. Dit door een interne email van mij (zonder mijn 
medeweten) met mijn minderheidsstandpunt bij de rechtsstukken te voegen, terwijl mij meerdere 
keren te verstaan is gegeven door mijn medebestuursleden hierover niet naar buiten te treden.  
 
Een korte toelichting op de ontstane situatie. 

1. De aanwijzingen voor gebrek aan integriteit van de directeur Communicatie & 
Bedrijfsvoering door de directeur Fokkerij & Innovatie (F&I) zijn onvoldoende opgepakt door 
het bestuur. 

2. De personeelsvereniging meldt op 30 januari per brief aan het bestuur dat er een 
onwerkbare situatie met de directeur Communicatie & Bedrijfsvoering is (C&B) ontstaan. Het 
bestuur spreekt met de personeelsvereniging, maar onderneemt onvoldoende actie. 

3. Mismanagement van de directeur C&B is niet genoemd als ontslaggrond.  
Er is verzuimd de directeur C&B met onmiddellijke ingang op non-actief te stellen.  
Achteraf bezien zijn een aantal aanwijzingen voor gebrek aan integriteit toch terecht. 

4. De ontslaggrond voor beide directeuren is de duurzaam verstoorde arbeidsverhouding 
tussen de directeuren en het wegvallen van het vertrouwen van het algemeen bestuur. Voor 
de directeur F&I is bovendien ernstig verwijtbaar gedrag richting de mededirecteur 
aangevoerd als ontslaggrond. Het aandragen van de aanwijzingen tot gebrek aan integriteit 
wordt hier afgestraft. De klokkenluider wordt ontslagen. 

5. Er is onvoldoende transparantie naar de ledenraad. De ledenraad is niet volledig 
geïnformeerd geweest waardoor ze hun controlerende taak niet goed konden uitvoeren.  

6. Er zijn onnodig grote financiële risico’s voor KWPN door deze handelswijze. 
7. Er is reputatieschade/imagoschade voor KWPN. 
8. De governance is niet op orde: er is onvoldoende scheiding tussen uitvoering en 

bestuurstoezicht. 
 
Hieronder volgt een korte toelichting op bovengenoemde punten. 
Ad 1:  Slechts drie van de issues zijn door BDO onderzocht. In het rapport staan geen duidelijke 

conclusies over de onderzochte issues. Wel zijn er aandachtspunten voor het bestuur 
benoemd. Onder andere om te komen tot een betere governance. Door EBBEN is een 
deskundigenbericht gemaakt. De conclusie van EBBEN en Partners is dat het BDO rapport 
niet relevant is voor het verkrijgen van een onpartijdig beeld van de integriteit van de 
directeur C&B noch van de validiteit van de meldingen door de directeur F&I. Er kunnen dus 
geen uitspraken gedaan worden over wel of niet integer handelen op basis van het BDO 
rapport.  



Ad 2:  De heer Korver wordt per april 2018 aangesteld als gedelegeerd bestuurder om een aantal 
taken van de directeur F&I over te nemen wegens ziekte en bovendien neemt de heer Korver 
twee taken van de directeur C&B over te weten de relatie met de 
personeelsvertegenwoordiging en HR. 

Ad 3:  Er waren twee voorvallen waarop de directeur C&B met onmiddellijke ingang op non-actief 
gesteld kon worden. Ten eerste: eind mei bij de rapportage van de gedelegeerd bestuurder 
vernam het bestuur dat de kosten van het digitaal platform verdubbeld waren. Dit was niet 
door de directeur C&B gemeld aan het bestuur.  Voorts speelt de directeur C&B kat en muis 
binnen directie en met bestuur. Hiervan zijn verschillende voorbeelden. Eén ervan is hoe de 
penningmeester van JongKWPN aan het lijntje werd gehouden bij het verkrijgen van de 
toegang tot hun  bankrekening. Waarbij de directeur C&B aan het bestuur een mail stuurt 
met de vraag wanneer wij de spelletjes van de directeur F&I gaan stoppen. Dit terwijl hijzelf 
niet in actie kwam. 

 Ten tweede: het bewust bruuskeren van leden door het verzenden van 8000 incasso’s via 
een incassobureau. Ook van facturen die nog maar 14 dagen oud waren. Gevolg veel onrust 
en boosheid onder de leden en bij de medewerkers op kantoor. Verder volgt er nog een 
rekening van € 85.000 van het incassobureau.   

 Voorts maakte de directeur C&B kosten voor coaching (hij noemde dit zijn spindokter), die 
nooit aan het bestuur zijn gemeld, laat staan dat deze kosten binnen de door de ledenraad 
goedgekeurde begroting waren opgenomen.  

Ad 5:  Ik heb de voorzitter voorgesteld om samen naar de vertrouwenscommissie te gaan en de 
ontstane bestuurlijke situatie te bespreken. De voorzitter heeft hierop nooit geantwoord. De 
ledenraad is niet geïnformeerd over de bevindingen van de gedelegeerd bestuurder.  

Ad 6:  Er zijn dubbele kosten. De directieleden worden doorbetaald en tegelijkertijd is er een 
interim directeur. De prognose voor het resultaat van 2018 vertoont een negatieve tendens 
van 245.000 euro ten opzichte van de begroting. In werkelijkheid is de negatieve tendens nog 
€ 70.000 hoger omdat de jaarlijkse reservering voor onderzoek wel is begroot, maar nu vast 
is geschrapt. Deze prognose is zonder de afvloeiingskosten van de directieleden. Ook 
toekomstige proceskosten zijn daarin niet meegenomen. Er zijn 117k meer personeelskosten, 
100k aan proces/onderzoekskosten en er is nog onduidelijkheid over de kosten van het 
digitaal platform doordat het contract, wat akkoord bevonden is door het bestuur in 
november 2016, niet getekend is door de directeur C&B. Daarover is nu onduidelijkheid. De 
directeur C&B heeft in november 2016 verklaard dat het maximale risico voor KWPN 100k 
bedroeg. Inmiddels staat er voor de prognose 2018 een bedrag van 144k.  

Ad 8:  De werkelijke redenen dat de gedelegeerd bestuurder, de heer Korver,  vertrok, lag in het feit 
dat bestuursleden operationele taken gingen uitvoeren. Daarmee waren toezicht en operatie 
in één hand. Dit is in conflict met ‘good governance’. Daarnaast wenste het bestuur niet in te 
grijpen na het versturen van de 8000 foutieve incasso’s.  

 
We komen van een decennium waarin we grote stappen hebben gezet in de fokkerij. Waarbij KWPN  
een kwaliteitslabel werd, strategische zaken zijn neergezet (o.a. faciliteiten in Ermelo, opzetten  
fokkerijprogramma, DNA technologie, structuur van de vereniging). 
Het is cruciaal om als vereniging te blijven bewaken dat er zuiver en zorgvuldig wordt gehandeld. Dat  
eigen belang niet voorop staat, maar het belang van de leden/fokkers van de vereniging KWPN.  
Het kan zo zijn dat er geen chemie tussen bestuur en een directielid is. Dat kan gevolgen hebben 
voor posities. In dat geval wordt er geprobeerd om een oplossing te zoeken. Deze kansen zijn er nu 
niet geweest. Na het bekend worden van de issues (dec. 2017) verliep de communicatie tussen 
nieuwe voorzitter en directeur F&I via de app of de mail. Dit ondanks herhaalde pogingen van de 
directeur F&I om dit te veranderen. Het bestuur heeft er in meerderheid voor gekozen om de 
klokkenluider te ontslagen en daarmee loopt ze een groot financieel risico. 
Door de directeur F&I op non actief te stellen en niet te zorgen voor een interim oplossing, zijn tal 
van zaken in de vertraging gekomen. Door de vereniging is veel geïnvesteerd in nieuwe technieken. 



Nu we aan de vooravond staan van de verdere uitbouw, dreigt er stagnatie. Daarmee tasten we het 
hart van de vereniging aan.  
 
Ik heb zorgen over de ontstane situatie bij KWPN. De redenen heb ik in deze brief weergegeven. De  
financiële gevolgen voor de vereniging hadden beperkt kunnen worden. Daarvoor heeft het bestuur 
niet gekozen. Echter de druppel om te besluiten terug te treden komt voort uit het verzoek dat ik  
meermalen aan de voorzitter heb gedaan om alle stukken te ontvangen welke er namens KWPN en  
de tegenpartij liggen bij de rechtbank i.v.m. het verzoek tot ontslag van beide directeuren. Tot op  
heden heb ik als verantwoordelijk bestuurslid deze niet mogen ontvangen. Ik ben niet ten volle 
betrokken geweest bij belangrijke bestuursbesluiten. Het publiekelijk maken van mijn 
minderheidsstandpunt, maakt dat ik een toelichting moet geven.  
 
Ik heb geprobeerd mijn standpunt binnen het bestuur te verdedigen. Ik vind het mijn taak om u als 
ledenraadslid te informeren over de ontstane situatie. De ledenraad is immers het hoogste orgaan 
binnen de vereniging. Ook in deze moeilijke kwestie heeft u een controlerende taak.  
 
Ik wens u veel wijsheid toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
Annechien ten Have Mellema 
  
  


