
 

 
1 

 

 

Concept Notulen algemene ledenvergadering; woensdag 7 november 2018 

 

Afwezig met kennisgeving: Siebren Eversdijk, Anita Timmerman. Ed Sinnecker, 

Jan Reitsma, Heidi te Poele, Cor Breg, Monika Weckwerth, Arend de Wit, Marianne 

Wolters, Carina vd Drift, Piet Doorn, Christiaan Provoost. 

 

Opening en welkomstwoord door de voorzitter, de vz heet iedereen welkom, in 

het bijzonder worden genoemd Arjan Coppoolse en Henk Richardson lid van 

verdienste. 

De vz blikt terug op een mooi wedstrijdseizoen, zwaar niet altijd qua wedstrijd maar 

ook qua temperatuur, ook bij de kampioenschappen waren de temperaturen het 

onderwerp van gesprek. In het afgelopen jaar zijn er ook een aantal mensen 

overleden die betrokkenheid hadden bij ons mendistrict er wordt een moment van 

stilte gevraagd. 

Mensen die ons ontvallen zijn: Anka Voogd, Danielle Zondervan, Els Sigmond-

Zeeuw 

 

Ingekomen stukken en bestuurs mededelingen : 

Marieke recreatie 

Verschillende bijeenkomsten in Ermelo, P&L dag, dit jaar niet doorgaan vanwege 

andere aktiviteiten. Vanuit het district mensen die geen ervaring hebben met mennen 

kennis te laten maken met het mennen  

Buitenrij app onder de aandacht 

Paarden Welkom projecten, restaurant, paarden  

Website: adopteer je bos, vanuit de KNHS, bos adopteren je eigen ruiterpad bij 

houden Staatsbosbeheer zou dit willen aanpassen naar adopteer je menroute 

Ab Spaan gebeurt veel in de regio had gehoopt dat er iemand vanuit het district, met 

aaf rond gereden, Zou terug mailen maar geen reactie ontvangen. Weet dat er vanuit 

de provincie veel geld beschikbaar is gesteld. 

Wim: heeft Aaf Bos hierover gesproken, eerste gesprekken met de regio zijn we bij 

aangesloten. Anita Verloop, wim v’t Hout en Aaf Bos zijn betrokken bij dit trajct. 

Wim de Groot zal contact met hen opnemen. 

Marieke benoemd dat er in de notulen duidelijk benoemd is door Aaf Bos dat het 

gaat om ruiter en menpaden 

 

Hans : jeugdzaken: normaal een taak van Bram, maar die kon helaas niet aanwezig 

zijn. Als distict is het plan opgepakt om de begeleiding van de jeugd verder te 
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optimaliseren. Er wordt opgemerkt dat ons land schitterde in afwezigheid tijdens het  

WK jeugd in Hongarije.  

Jeugdaktiviteiten in 2018 

8/4 april training 

Jeugd begeleidt in Oirschot, positieve ervaring, start om hier verder mee te gaan 

27/10 training + gesprekken, wat wil de jeugd, wat kan de jeugd, zijn intensieve 

gesprekken geweest.  

13/11 bijeenkomst gesproken over de jeugd:  menforum+ aandachtsfunctionarisen 

jeugd uit de districten 

 

 Petra geeft  informatie t.av. de mogelijkheid om alsnog te stemmen tijdens de 

vergadering voor de genen die geen mail hebben ontvangen om hun digitale stem uit 

te kunnen brengen. 

Notulen van de Algemene ledenvergadering van 22 maart 2018 

Notulen zonder opmerking goedgekeurd 

4. Begroting 2019 

 (zie bijlage) 

           De post van de onkosten is iets verhoogd, omdat er in de voorgaande jaren   

           Toch meer onkosten gemaakt zijn 

          Door linda Jannsen wordt gevraagd naar de verschillende Opbrengsten van   

          trainingen 

          Wat de kosten en trainingen en clinics 

          Wim licht toe dat er in eerder jaren geen bijdragen zijn  gedaan zijn maar nu 

          wel 

 

5.       Evaluatie van het outdoor wedstrijdseizoen en de kampioenschappen 

          Blaricum 1 en 2 juni: mooie wedstrijd, opvallend veel EL, prachtig weer. 

Verwarring rondom de afvaardiging en districtskampioenschap Henk geeft nog een 

toelichting op het kampioensreglement. 

 en Hoofddorp 4 aug. D/V, afvaardiging Hippiade, prachtige wedstrijd, was hitte 

aangekondigd, viel op de dag mee 26 graden. Geslaagde wedstrijd, goede 

afvaardiging. Knelpunt, uitlopen van de wedstrijd, had te maken met de lengte van 

het parcours. 

 

Wim: KNHS L/M opmerkingen om mee te nemen naar Ermelo, geen opmerkingen  

Hippiade : uitzetten van de livestream van de prijsuitreikingen, hier gaat 

climpmyhorse over, hier is ws weinig grip op 

Ab spaan merkt op dat het bijzonder is dat hier geen grip op is. Wim benoemd dat dit 

meegenomen zal worden 

Opmerking vanuit de zaal, alles strak geregeld Henk Richardson, menforum nog 

nooit zo’n weining mensen aanwezig, weinig mensen rond de ringen. 

Is hier de livestream voor verantwoordelijkheid. 

 en de Z kampioenschappen: op verschillende lokaties opmerkingen uit de zaal 

blijven achterwege  

 

6. Districtskampioenschappen Indoor: 
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Toelichting door Henk 

Houten inschrijving nog open tot 18 en 19 januari  selectie SDD 3 februari 

Inschrijving gestart, voorkeurspositie voor deelnemers uit het district geldt tot 14 

november. 

Indoor dressuur: opnieuw in Zwartewaal 23 en 24 feb za paarden zo pony’s 

afhankelijk van het aantal 2 spannen wordt gekeken op welke dag dit verreden zal 

worden. Mw van Elteren merkt op dat het ook hier geld wanneer er onvoldoende 

deelnemers in de rubriek zijn er geen districtskampioen moeten zijn. Henk  

 

Monte Visser stelt de vraag of er niet iets te bedenken is  Dat je niet verrast wordt dat 

je als paarden bij de pony’s geschoven worden. Rubrieken worden voorafgaande 

aan de wedstrijd kenbaar gemaakt. Er wordt met nadruk gevraagd hier over 

nadenken. 

Ad van Roon stelt de vraag samenvoeging van pony’s en paarden 

René Limpens stelt dat vooraf betalen, afmelden mogelijk zal verminderen. 

Aimee werving 2 span paarden, 

Hans merkt op dat de boete voor het afzeggen geen probleem is voor menner  

Johan de Hoop: waarom aan de 4 vasthouden 

Sita stelt de vraag of je kan afwijken van een KNHS reglement 

 

7.       Mededelingen uit het menforum: Yvonne vd Mark: instroming van de jeugd. 

Hier loopt West in voor tov de andere districten. Gesproken over een jeugdcompetitie 

Mensport trofee. Nieuwe instroom in de rekenkamer bemensing r 

Opdracht ieder district leden zoeken naar geïnteresseerd om  

Evaluatie kampioenschap, grootste knelpunt data keuze, nu vaak ongelukkig 

gekozen. Meer overleg met de technische commissie  

Reglementswijziging bij de fei.  

Reglementswijziging taal technisch + de punten vanuit de fei , oa het spreken van de 

groom in de vaardigheid 

Organisaties SWM meer met elkaar te laten communiceren betere spreiding van de 

wedstrijden  

Wim in de werkgroep nieuw reglement voor de minimarahton de hoop is dat er eind 

2018 een nieuw regelement is voor de minimarathon 

 

Nico de Groot: alleen opgeven via mijnknhs.  Iedereen kan zich opgeven voor de 

minimarathon. Dan is te achterhalen wie er fout doet.  

Mini marathon is toegankelijk voor iedereen, ieder lid van de KNHS kan hier aan mee 

doen. Wim benoemd dat het inschrijven via mijnknhs drempelverhogend zou zijn.  

Voor onverantwoorde zaken zijn de officials aanwezig  

Vraag uit de zaal: worden paspoorten niet gecontroleerd. 

 

Ad van Roon: benoemd dat er op veel indoorwedstrijden geen paspoorten 

gecontroleerd.  

Arjan Coppoolse : benoemd dat er ook bij veel ander soortige wedstrijden geen 

paspoort controle plaatsvindt  

Marian Fokker: wedstrijden onder het reglement van de KNHS, mogelijk moet dit 

meer onder de aandacht gebracht worden 
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Vanuit de zaal wordt de opmerking gemaakt dat alleen paspoortcontrole geen 

zekerheid geeft, verschil met inzetcontrole. 

 

Houten: geen paspoortcontrole niet meer gedaan omdat er gezegd is dat het geen 

zin heeft. 

Wat is het advies: van het district is de vraag. 

 

  - Uitbreiding va de  klankbord groep van district 

René Limpens, 4 span menner, loopt lang mee in de sport, opbouw van de lage 

klasse naar de Z Johan de Hoop ( organisatie minimarthon begeleiden van dochter 

jeugdmenner commissie vanuit het district sparring partner van de fora leden.  

Totale klankbordgroep ( Hans Zumbrink, Christiaan Provoost, Bram Chardon, Johan 

de Hoop en René Limpens) 

8.       Mededelingen vanuit de KNHS   

Door Arjan Coppoolse, geen aanvullingen op de input die er gegeven is door Yvonne 

vd Mark 

  

9.       Huldiging van de KNHS kampioenen uit ons District       

Koos de Ronde, (na) Ekeline v “t Hoog,Johan de Hoop ,Jelle Leliveld 

Renate Provoost,Sanne Janssen ,Tamara Pijl,Wim van Elteren,Monte Visser 

Lindsay Landman, Anouk de Haas (na) 

 

11.     Rondvraag 

Marianne Fokker: vraagt zich af of het de juiste plek is om haar vraag te stellen zij 

spreekt haar verbazing uit over de de afstanden in de vaardigheid 

Het lijkt of er een willekeur is hoe hier op wedstrijden mee omgegaan wordt 

Wim geeft aan dat dit in het menforum is besproken: conclusie, wat gemeten is moet 

mee gerekend wordt. Hier wordt in de bijscholing aandacht geschonken. 

Parcoursbouwer samen met TA, meten het parcours is de basis 

 

Tamara Pijl: richting wk, parcours steeds scherper, overweging of je dan je marathon 

wagen te gebruiken. Er gaan steeds meer mensen met luchtbanden rijden. 

Tamara geeft aan dat de verwachting is dat het dit jaar hetzelfde zal gaan als met de 

1 span paarden. focus 

Vraag aan Ad van Roon: hier is ook aandacht in de technische commissie. 

 

12. Verkiezing bestuursleden 

a.Wim de Groot is  aftredend en niet meer herkiesbaar: voorstel van het bestuur is 

om  Wim te benoemen als lid van verdienste, hiermee stemt de zaal in 

Hans  spreekt een woord van dank aan Wim t.a.v langdurige inzet als voorzitter van 

het district  

b.Marina Provoost is aftredend en niet herkiesbaar Wim spreekt namens het bestuur 

een woord van dank voor de inzet van Marina als bestuurslid.  

 

c Nieuw Bestuurslid met als aandachtsgebied financiën van het district het bestuur 

stelt voor om conform het advies van de vertrouwenscommissie  Willeke 
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Goudzwaard te benoemen in de functie bestuurslid en penningmeester. De zaal 

stemt in met de benoeming van Willeke  

 

d. Verkiezing voorzitter  

Conform advies van de vertrouwenscommissie heeft het bestuur de KNHS gevraagd 

om de digitale verkiezing uit te schrijven en stelt voor om Hans Zumbrink  te 

benoemen in de functie van voorzitter.  

Er zijn 463 stemmen uitgebracht 

Daarvan heeft 92,2 % voor benoeming van Hans als voorzitter gestemd 

 

  

12.  Sluiting van het officiële gedeelte 

 

 

 


