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                       Algemene Ledenvergadering 
 
Datum:  Woensdag  22 maart 2017 
 

Afwezig met kennisgeving: Christiaan Provoost Rita Zumbrink Hans Zumbrink Paulien en Peter de 

Jong  

Concept Notulen   

1. Opening en welkomstwoord  
Wim opent de vergadering en heet in het bijzonder de sprekers Arjen Coppoolse en Ad aarts 
Korte terugblik op de wedstrijden en de evenementen die we gaan doen 
De afwezigheid van Hans Zumbrink wordt benoemd  
 

2. Ingekomen stukken: geen ingekomen stukken 
 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 17 november 2016: Wim roept op om de notulen door 
te nemen met name de laatste pagina’s. Geen opmerkingen over de notulen de notulen 
worden goedgekeurd 

 

4. Financieel verslag 
a. Verslag 2016: toelichting van Chantal op de begroting. Nico de Groot spreekt namens de 

kascommissie benoemd dat de financiën worden goedgekeurd.  
b.  Benoeming nieuwe kascommissie leden. Nico wordt bedankt voor zijn werkzaamheden voor de 

kascommissie. Rob Vogelpoel niet meer lid van het district. Jolanda de JOng 
Nieuwe kascommissie Arend de Wit, Freek Prozee reserve Tanja Baars  

       
5. Verkiezing nieuwe bestuursleden 

a. Laurens Kool is aftredend en niet herkiesbaar, 14 jaar in het bestuur. Helaas was Laurens niet 
aanwezig in de vergadering.   

b. Kandidaat vacature portefeuille jeugdzaken Conform advies van de vertrouwenscommissie stelt 
het bestuur voor om  Bram Chardon  te benoemen in de functie bestuurslid en portefeuillehouder 
jeugdzaken.  
Bram is al betrokken bij het bestuur en lid van de klankbord groep, en instructeur bij de 
jeugdzaken. De zaal kan instemmen met de benoeming van Bram als bestuurslid 
 
Aftredend voorzitter in de volgende vergadering, procedure korte toelichting van Arjen op de 
procedure, gesprek met de vertrouwenscommissie, verkiezing digitaal, gekozen in de 
najaarsvergadering 
 

6. Evaluatie indoorseizoen 

a. Indoorwedstrijden in het algemeen  

Vragen/opmerkingen t.a.v de indoors geen opmerking. 

b. Districtskampioenschap Mini Marathon  

c. Meerdere wedstrijden op verzoek van de ledenvergadering Hebben plaatsgevonden 

met een selectie Ronde, zeeland Barsingerhorn en de finale in houten de conclusie is 

dat de strijd als een kaarsje uit ging. Er bleven te weinig combinaties over in de finale 

wedstrijd 

Voorstel van het bestuur de kampioenschappen centraal in het district te laten 

verrijden en dit ook te laten gelden voor de selectie vd strijd der districten. Mening 
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van de zaal; vraag van Marianne hoe komt het, antw, reisafstand lijkt toch het 

probleem. 

Er wordt toestemming gevraagd aan de alv om de om in te stemmen met het 

voorstel 

d. Districtskampioenschap Indoor Dressuur   

Prima kampioenschap in Nieuw en st Joostland goede accommodatie, hier was het 

zelfde probleem als bij de indoor marathon. Het leek hierdoor meer op een regionaal 

kampioenschap. Henk vd M geeft aan dat dit jammer is gedachten is om toch ook 

voor een centralere plek te gaan kiezen. Wel van belang dat er een 60x30 baan is.  

Sonja v Wijk geeft aan dat de kosten voor 2 keer 6 minuten rijden best oplopen als je 

grote afstanden moet afleggen.  

Marianne Wolters stelt de vraag of mogelijk zou zijn om hetzelfde moment ook een 

vaardigheid gereden zou kunnen worden. T.a.v de mogelijkheden worden hier wat 

knelpunten gezien. T.a.v binnen rijden 

Willeke Goudzwaard, geen afvaardiging voor een indoorkampioenschap dit zou 

mogelijk ook een stimulans zijn . Henk vd M benoemd dat dit geen optie is voor de 

KNHS. 

Johan de Hoop, benoemd de mogelijkheid bij de voornruiters, dit wordt ondersteund 

door Mike van Wijk 

Perry Boogaart, centraal organiseren stemt hiermee in. Komt terug op de opmerking 

dat de KNHS niet kies voor een indoorkampioenschap. Wim geeft een toelichting dat 

de KNHS het aantal kampioenschappen te minderen. 

Waar heeft dit mee te maken: Arjen: KNHS beleid kritisch kijken naar het aantal 

kampioenschappen  

Verleden keuze onder het zadel wel gemaakt, dit heeft ook te maken met het 

volume van het aantal deelnemers. 

Leon vd wekken: indoor ook selecteren voor outdoor  

Er wordt gesproken over de periode die er tussen de selectie en het 

kampioenschappen daar zit een bepaalde periode tussen. 

Wim benoemd dat op het moment dat de wedstrijden zijn gaan zwerven het aantal 

deelnemers  

Sonja als we nou niet welkom zijn in Ermelo. Is het een optie om de strijd aan te gaan 

tezamen met een ander district. 

Martijn Beijer: stelt het welkom zijn Ermelo ter discussie maakt hiermee de link naar 

de menkampen. Wim benoemd dat hoe de menkampen verlopen zijn inziens niet de 

schoonheidsprijs verdienen. Arjen geeft een toelichting  de keuzes die gemaakt zijn 

daar liggen financiele keuzes aan ten grondslag 

Adrie Lankhaar benoemd dat deze keuze ten nadele is van de eigen leden. 

Wim benoemd dat het .zoals het gelopen is niet de schoonheidsprijs verdient  

 

Centrale kampioenschap en in overleg met andere districten of er iets boeiends van 

kan komen in samenwerking met de andere districten  

 

 

 

 

7. Outdoorkampioenschappen  
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a. Dressuur/Vaardigheid : in eerste instantie 2 september toezegging aan hoofddorp 

om nogmaals te organiseren, dit is niet haalbaar ivm een ander groot evenement. 

Nu het kampioenschap 26 augustus in Midden Beemster, inschrijving is inmiddels 

geopend via mijn KNHS 

 

Vraag: voor selectie voor de kampioenschappen haalbaar. 

Reactie dat dit niet haalbaar lijkt de verwachting is dat je dan onvoldoende 

afvaardiging krijgt naar de hipiade  

 

Ronald Thomassen: vraag naar de datum, zit niet te dicht op de 

outdoorkampioenschappen. 

 

b. SWM   

Dit kampioenschap zal in vrouwenpolder, op 17 en 18 juni worden opgengesteld 

voor alle rubrieken L t/m Z KNHS of FEI.  

Maaike, zijn er in het district voldoende deelnemers om afvaardiging naar het 

kampioenschap te hebben. 

Inschrijven kan via Mijn KNHS, of via het secretariaat. 

Nico de Groot merkt op dat hij het inschrijven via de secretariaten niet vind kloppen 

Het lijkt dat er een onderhandse handel plaatsvindt.  

Er wordt benoemd dat via mijn knhs het inschrijven transparanter is 

Er ontstaat een discussie over de hoeveelheid informatie die rijders geven bij het 

inschrijven.  

 

 

8. Bestuursmededelingen 
 
Vrij druk programma, 3 jeugddagen bij de familie Chardon, ( hans christiaan en bram)  
26 maart/ begin juli en oktober  
2 trainingsdag laatste woensdag april in Lexmond en eerste woensdag in mei in Maasdijk  
Vaardigheidsclinic bij familie Chardon, begeleidt losrijden en vaardigheidsparcour voor 
punten 
Na kampioenschappen in Middenbeemster nog verdeeld over het district extra begeleiding 
ter voorbereiding voor de hippiade om er alles aan te doen om de Hatro cup nogmaals te 
winnen  
 
Toelichting door Marieke Hilhorst , t.a.v P&L dag invoegen op de reguliere paarde en leven 
dag, nog in de kinderschoenen 17 juni ermelo voor de recreatie menner  

9. Nieuws vanuit het menforum,  
Van de week de vergadering hervorming doorgesproken dit jaar evaluatie van de hervorming 
hoe gaan de wedstrijden draaien parcoursbouwen hoe gaan we de wedsrijden inrichting 
Dressuur juryleden bijscholing omdat alle juryleden nu alle klasse mogen jureren 
Forum heeft afgesproken dat zij alle rapportages van de  TA door te nemen  
Plan voor de jeugd om dit ook meer op 1 lijn te krijgen 
Het verschil in de districten op dit moment wordt besproken Als district kan we hier nu ook 
verder naar kijken 
Mogelijk  ook ontwikkeling van nieuwe dressuur proeven 
 
Geen vragen vanuit de zaal 
.  
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10. Presentatie door de KNHS (dhr. Arjen Coppoolse) 

 
Sportfora: inrichting van de KNHS structuur  
Ieder discipline heeft een sportforum mennen 2 afgevaardigden 
Doorontwikkeling van de discipline en leiden tot sport beleid 
Klankbordgroep 
Technische commissie bondscoach , technische man uit het vel Ad van Roon en Jan Greven 
voorzitter ook kijken naar de internationale ontwikkelingen en oa het forum adviseren  
Hervormingsplannen  1500 menners met een startlicentie 800-900 starten gebrek aan goede 
niveau opbouw in de klassen de parcoursen moet hierop aansluiten  
IN het verleden zijn er kostenverhogende maatregelen ingeslopen om te kunnen 
promoveren 
Juryleden er was een statusverschil in het nationaal jureren, official de kans geven om zicht 
te kunnen ontplooien  
 
Invoeren : 
alle pony’s 1 keer gemeten, 137 en 157,9 tm het 8e levens jaar 
alle klasse luchtbanden  
schootskleed en handschoenen n iet meer verplicht 
naamgeving van de klasse verandert 
nieuwe Z klassen kunnen kiezen voor de proef wanneer de organisatie de mogelijkheid 
aanbied 
klasse Z altijd door 3 juryleden,  
alle proeven mogen voorgelezen worden 
proef mag van binnen de ring gestart worden, dit betekend dat wanneer de voorganger 
afgroet je de ring mag inrijden  
 
Marathon Kl L max 24 doorgangen  
E en F niet geneutraliseerd tot dat de ander poorten genomen zijn. 
Vraag van Marianne Wolters of dit juist niet verwarrend is is voor de beginnende menner 
Antw: dat zal de tijd leren 
 
Kl M max 6 hindernissen 
 
Nico vraagt wat gebeurt als de L rijder toch fouten maakt door toch door de E en F te rijden 
Antw: herstelde parcourfouten  
 
Marian F wat rijd de hobby kl de L  
 
Proef C en vaardigheids wedsrijden lagere klasse moeten vereenvoudigen  creativiteit van de 
parcoursbouwer, aantal meervoudige hindernissen gelimiteerd  
Poorten makeren met gele hoezen: niet rijden 
 
Snelheidstabel is aangepast  
Doel: vanuit deze klasse vertrouwen en ervaring opdoen durven rijden  
 
Marianne Wolters: gele hoezen rijden door kl L wat gebeurt er dan 
Antw: dan krijgen ze 5 strafpunten  
 
Blauwe hoezen betekent een versmalde poort  
 
Er is een standaardisatie wat betreft de spoorbreedt 128 cm + het aantal cm voor de klasse 
Presentatie rijtuigen geldt de FEI Maat 
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In alle klasse rijden met een helm  
 
Opmerkingen vanuit de zaal, helpt dit nu wel om er minder werk aan de parcourshulpen te 
geven.  
Antw: je kan dmv de starlijsten hier wat ondersteuning in bieden  
 
Gele en blauwe hoezen al verkrijgbaar: Ja deze zijn al verkrijgbaar 
 
Minimum leeftijd van de paarden:  
Min 4 jaar mag d/v rijden tot kl M  Z en ZZ min 5 jaar 
Smw min 5 jaar L en M 
            6 jaar KL Z enkelspan en tandem  
 
Kl Z pony’s stokmaat gelijk aan de FEI enkelspan 1.20 meerspan 1.08 
 
Landelijke kalender 
Jaarlijkse organisatoren overleg 
Geen Cat 1 en 2 wedstrijden meer, voordeel geen hogere heffingskosten voor organisatie. 
 
Kritische vraag vanuit de zaal hoe kan je het niveau van de kl 1 en 2 juryleden nu zo snel ook 
de hoogste klasse te laten jureren. 
 

              Lager instap in de wedstrijden  
              Kl L eigen kampioenschap 
              Betere uitgebalanceerde wedstrijdkalender  
              Sterkere competitie in de hoogste klasse  
              Geen statusverschillen voor officials  

 
 
 
Bijscholing  
Hoofdhindernisrechter geen bijscholingsbericht 
Komt er voor hen ook een bijscholing 
Arjen verwijst naar de districten 
 
Juryleden vaardigheid en marathon wanneer bijscholing vraag Marianne Fokker 
Antw dit zal ws in het najaar zijn. 
Beoordeling verandert niet 
 
Karel van kekem, is het meer inzichtelijk te krijgen welke rubrieken op welke wedstrijd 
verreden kan worden 
Dit is alleen te zien in Mijn KNHS 
 
Is er iets verandert in de winstpunten regeling verandert 15 winstpunten over naar  
Moet je over, je kan in de M blijven 
 
Maaike: kalender, geen rubrieken genoemd, toen de kalender uitkwam. 
Arjen: het is de bedoeling dat okt 2017 er een kalender gemaakt wordt voor 2018 en er dan 
ook inzichtelijk is welke rubrieken 
 
Willeke Goudzwaard 
Vraag over de winstpunten verschil in L en M en Z 
Antw: verschillen in parcour bij de kl L 
Kl Z is het zelfde als de oude KL4 
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KLM is hetzelfde gebleven 
 
Cees van Baaren: niet omschreven dat je met 5 jarige mag starten voor de meerspannen 
Arjen: benoemd dat dit een lees technisch punt is 
 
Perry: huidge kl3 rijders keuze om M te starten 
Antw: hier is geen dispensatie voor mogelijk 
Het enige wat rechtgeeft op terugplaatsing is langer niet gestart of een nieuwe aanspanning 
hebt. 
 
Freek Prozee Evaluatie wanneer en wat evalueer je dan ook t.a.v de proeven  
Antw: vanaf de eerste wedstrijd zal er veel overleg zijn met de organisatie en de betrokken 
officials. Tijdens het gehele seizoen zal dit goed gemonitord worden 
 
 

               
 

11. Presentatie Ad Aarts ( bondscoach)  
Thema: de rode draad in je training, van dressuur, vaardigheid naar marathon) 
 

 
12.  Rondvraag en sluiting vergadering 

Ronald Thomassen: paard en pony starten met beiden dan moet je kiezen met welk dier je 
het kampioenschap rijd 
Antw: het geldt alleen wanneer je met beide aanspanning kampioen zou worden in het 
district, voor afvaardiging naar het KNHS kampioenschap 
 
Bijscholing hoofdhinderniswaarnemer 
Vorige week bijscholing gehad allen geslaagd  
Voor de hoofdhinderniswaarnemers nog geen bijscholing gepland dit is niet haalbaar voor 
het aankomend seizoen  
 
Arjen: zorgplicht van alle deelnemers dat de info goed wordt doorgegeven aan de organisatie 
Hiervoor is een formulier te vinden op de kNHS website , dit in te vullen en dit naar de 
wedstrijd organisatie door te sturen 
Dit is op dit moment niet opgenomen in mijn KNHS. Omdat hier een forse prijs aanhing om 
dit in te regelen in mijn KNHS. 
 
 
Schriftelijke vraag over de invoering van de wedstrijd in Haaksbergen de KL L 1 daags en de 
KL M en Z een 2 daagse , dit gaat over een wedstrijd niet in ons district maar dit is de keuze 
van de wedstrijd  
 
 

 
 


