
Notulen Algemene Ledenvergadering Mendistrict West 10 april 2014 

1. Opening 

Wim de Groot heet allen welkom, met name Arjen Coppoolse (KNHS) en Magda Coppoolse 

(presentatie MENtaal Optimaal). Hij deelt mee dat info over het nieuwe buitenseizoen en de 

herstructurering later in de vergadering worden behandeld (7+ 9). 

 

2. Ingekomen stukken: geen 

 

3. Notulen 7 november 2013 

Uit de vergadering komt de vraag wanneer de nieuwe dressuurproeven worden ingevoerd. Hans 

Zumbrink antwoordt dat dit nog in ontwikkeling is en waarschijnlijk in april 2015 wordt uitgevoerd. 

 

4.a. Financieel verslag 

Wim de Groot geeft een uitleg over het tekort. Dit is veroorzaakt door de kaartverkoop van Jumping 

Amsterdam ’13, de trainingsdag en de aanschaf van een laptop voor het secretariaat.  

Er zijn geen verdere vragen uit de vergadering. 

b. Verslag kascommissie 

Er zijn geen bijzonderheden gevonden en er wordt décharge aan de penningmeester verleend. De 

kascommissie bestond uit W. Kasius en J.de Jong. (R.van Tol was niet langer beschikbaar en is 

opgevolgd door het reserve kascommissielid 

c. Benoeming kascommissie 

Nieuw reserve kascommissielid wordt Nico de Groot 

 

5. Prijzengeld Jumping Amsterdam 

District West was tweede achter District Oost en ontving een prijzengeld van € 350,- . Voorgesteld 

wordt dit ook dit jaar te besteden aan een clinicdag in Maasdijk, middag en avond, zoals vorig jaar. 

De eigen bijdrage zal zijn € 15,- en een combinatie kan kiezen uit twee van de drie onderdelen 

(dressuur, vaardigheid, marathon). Als datum wordt voorgesteld een woensdagmiddag/avond in juni 

voor de zomervakantie. Instructeurs zijn nog niet benaderd, maar het moet wel interessant zijn voor 

de deelnemers. Leden worden via de mail verder geïnformeerd. 

 

6. a. Indoorwedstrijden: geen vragen of opmerkingen 

b. Districtskampioenschap Minimarathon in Houten 

Was een mooie wedstrijd, geen opmerkingen. Districtskampioenschap kan volgend jaar weer in 

Houten.  

c. Indoor dressuurkampioenschap 

Geen bijzonderheden, in totaal over twee dagen 50 deelnemers. 

d. Jumping Amsterdam 

Selectie tijdens drie indoor minimarathons. Selectieprocedure: beste twee resultaten tellen, dus na 

twee wedstrijden is de selectie eigenlijk in de meeste gevallen al bekend. Een verplichte laatste 

wedstrijd is niet haalbaar. Het vroegtijdig bekend zijn van de geselecteerden is slecht voor de laatste 

wedstrijd, dus deze zou aantrekkelijker gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld door de laatste 

wedstrijd dubbel te laten tellen, zoals ze in Brabant doen. Bestuur neemt dit mee naar de organisatie 

selectie 2015.  

Het reglement over welke aanspanning meedoet in geval van meerdere combinaties van één menner 

moet duidelijker en van tevoren bekend worden gemaakt.  

De klachten over de situatie van de deelnemers aan Jumping Amsterdam zoals tijdig kunnen 

verkennen, parkeerchaos, worden door de BVM met Jumping Amsterdam geëvalueerd.  



Reactie Arjen Coppoolse: Jumping Amsterdam heeft beterschap beloofd. De parkeerwachters en 

anderen hadden hele strakke instructies eigenlijk alleen met betrekking tot de springruiters. Ze zijn te 

laat geïnformeerd dat het voor de menners anders is. Doel van Jumping  Amsterdam voor deze 

wedstrijd is het binnenhalen van een wereldbekerwedstrijd.  

 

7.a. Kampioenschap dressuur/vaardigheid 

Dit is op 16 augustus bij PSV Westland te Maasdijk. Opgeven bij het wedstrijdsecretariaat van het 

District, niet bij de organiserende vereniging. Het terrein heeft een goede accommodatie, het 

vaardigheidsterrein is 5000m2 . 

b. SWM kampioenschap 

Kampioenschap samengesteld is ook in Maasdijk op 19 en 20 juli. Inschrijven bij PSV Westland. Klasse 

2/3 kampioenen gaan wel naar het KNHS kampioenschap in september.  

 

8. Bestuursmededelingen: geen 

 

9. Herstructurering van de KNHS. 

Deze heeft als doel kortere lijnen en minder commissies, gevolg: er komen nieuwe statuten voor de 

KNHS, concept statuten Regio’s en daarna zijn de Mendistricten aan de beurt.  

- Het menplatform en de disciplinecommissie worden vervangen door het menforum met nieuwe 

leden  

- Het districtsbestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester worden benoemd naar functie, de 

recreatiemenners krijgen een vertegenwoordiging van twee personen in het bestuur. 

- De voorzitter en twee recreatieleden worden via internet gekozen 

- Koetsiersbewijsleden en de ‘echte’ recreant komen nu officieel bij het district, maar in de praktijk 

was dat al zo.  

- Aspirant bestuurders kunnen zich melden bij het bestuur 

Magda Coppoolse meldt dat er op de KNHS site een informatief filmpje over de herstructurering 

staat. 

 

11. Rondvraag   

Co van Wijk: heeft vragen over het A-traject in de SWM. Deze worden door Arjen Coppoolse in zijn 

presentatie behandeld. 

Gijs van Dijk: Is het mogelijk om een Nationaal Kampioenschap Indoor Dressuur te organiseren op 

het KNHS centrum? 

Antw: waarschijnlijk wordt het dan geen kampioenschap want deze titel wordt al zo vaak 

gebruikt, maar een Indoor evenement moet mogelijk zijn en zal er ook wel komen met een andere 

naam, dus wordt vervolgd. 

Ad van Roon: Is het mogelijk om maar één keer per jaar een ALV te houden gezien de geringe 

belangstelling (30 personen) 

 Antw: Statutair zijn we verplicht twee keer per jaar een vergadering te houden. 

Ab Spaan: Op 28 en 29 juni is de SMW Vlietland, het minimale aantal van 50 deelnemers is nog niet 

gehaald, blijft dat zo dan gaat de wedstrijd niet door. 

 

10. Presentatie KNHS door Arjen Coppoolse 

Hij geeft een toelichting op de reglementswijzigingen die op  1-4-2014 zijn ingegaan. 

 

12. Sluiting vergadering om 21.30u  


