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Conceptnotulen ALV  donderdag 21 november 2019 

Afwezig met kennisgeving: Rene Limpens , Martijn Beijer, Ton Beijer, Marian 

Koorneef, Roos Heijne, Marian Wolters, Ab Spaan, Tanja Baars, Anita Timmerman, 

Henk Richardson, Geurt van de Brink, Eijk Backer, Vivien Kribbe, Linda Janssen, 

Monique van de Bunt.  

 

1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter: 

2. Hans Zumbrink opent de vergadering en heet iedereen welkom, in nhet 

bijzonder Arjan Coppoolse als vertegenwoordiger van de KNHS en Wim de 

groot in zijn rol als vertegenwoordiger van het district in menforum  

3. Ingekomen stukken en bestuurs mededelingen  

4. Henk vd Munnik licht de gewijzigde wijze van aanvragen van 

wedstrijden, het is een initiatief van de KNHS, de termijn voor het 

aanvragen van de wedstrijden is voor dit jaar verruimd naar 15 december. 

Iedere wedstrijdorganisatie moet zijn eigen wedstrijd aanvragen in mijn 

knhs, Henk licht toe dat er nog wel wat knelpunten zijn in de in te vullen 

gegevens, dit is verder geen belemmering voor de aanvraag van de 

wedstrijd. Wanneer wedstrijdorganisaties vragen hebben over het 

aanvragen van de wedstrijden dan kan er contact met hem opgenomen 

worden, handig is wel dat er het programma teamviewer beschikbaar is 

zodat hij direct kan meekijken met de aanvraag.  

5. Online betalen bij inschrijving, Henk vd Munnik licht dit onderwerp toe, 

de vraag is vanuit wedstrijdorganisaties vandaan gekomen, er loopt tot 

einde van het jaar een pilot, Hiervoor kan de wedstrijdorganisatie die 

hiervan gebruik wil maken kan contact opnemen met  wedstrijdzaken van 

de KNHS. 

6. Uitnodiging voor de bijeenkomst van de recreatiesport op 2 december op 

het KNHS< Hans geeft aan dat er vanuit het bestuur mensen aanwezig zijn 

bij deze bijeenkomst om de ontwikkelingen te volgen  

7. Uitnodiging voor de bijeenkomst van het Young Leaders programma op 12 

december> Hans geeft aan dat we deelnemen  

 

3. Notulen van de Algemene ledenvergadering van maart 2019 

 Aanvulling van Aaf Bos: PSV de nieuwe roef menvereniging heeft wel een 

menvereniging jammer dat dit niet vermeld staat in de notulen, dit wordt toegevoegd   
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4 Begroting 2020; Willeke Goudzwaard geeft een toelichting op de begroting. 

Aanschaf boekhoudprogramma, bankkosten , aanschaf van prijzen( 1 keer in de 2 

jaar) Secretariaat kosten niet gebruik maar houden we well aan 

Relatiegeschenken toegevoegde post .Jeugd begroot 1500, richting EK, als bestuur 

willen we dit graag een boost geven, Opbrengsten van trainingen nieuw post 

De conclusie is dat dit een tekort van 213,- zal opleveren 

Nico de Groot doet het verzoek om de begroting in het vervolg digitaal toegestuurd te 

krijgen, dit verzoek wordt aangenomen. 

Opbrengst training: de voorjaarstraining , gedeeltelijk deelname geld door de 

deelnemers en een gedeelte van  

Sonja van Wijk: website sinds juni niet gebruikt, waarom wordt hiervoor 50 euro 

gereserveerd. Henk geeft hierop een toelichting  

Rene van Beek: hoogte van de reiskosten kan dit minder? Antw: er door de gekozen 

vergader locatie zijn er nu 2 bestuursleden die geen onkosten rekenen hiervoor de 

inschatting is dat dit bedrag niet minder kan. 

5.       Jeugdmenners: presentatie van de jeugdmenners 

Presentatie van het jeugd team, alle jeugdmenners zijn aanwezig en geven een 

gezamenlijk een presentatie van hun ervaringen tijdens de activiteiten voor de jeugd  

Aanvulling van Bram initiatief tot deelname aan het Jeugd EK, volgend jaar in 

Frankrijk, in het menforum is nu besloten dat ervoor de eerste keer vanuit Nederland 

een afvaardiging zal zijn naar het jeugd EJK 

Bram geeft een toelichting op de indeling van de wedstrijd, team zal bestaan uit 6 

menners,  

Bram vertelt iets over zijn ervaringen tijdens het jeugd EK in Kiszbir . 

Er wordt een toelichting gegeven over het kostenaspect, en heeft een toelichting 

hierop en benoemd de financiële stimulans vanuit het district 

Vraag van Jelle Leliveld, is er dan ook nog sponsoring van de KNHS,  Bram geeft 

een toelichting op de kostenpost mennen voor deelnemers aan WK’sen EK’s 

 

Nico de Groot: kunnen spullen niet geleend worden van menners die nu al 

internationaal rijden. 

 

Er komt een commissie die een aantal zaken gaat uitwerken, zoals selectie en 

begeleiding van jeugd in Frankrijk  

Vraag: van Aaf Bos of het een team per district of landelijk.  

Het zal een landelijk team worden 
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Monique Leliveld: nog geen uitspraken doen wanneer bekend is wie zullen 

deelnemen. 

Bram benoemd dat de aanpassingen redelijk snel gedaan zal worden, Verwachting is 

dat het 2 maanden voor het EK bekend is uit wie het team zal bestaan.  

 Dhr vd Ven:Zijn alle buitenlandse wedstrijden met een verbrede achteras 

Toelichting: FEI moeten allen koetsen 1.38 m zijn,  

Er worden nog wat vragen ter verduidelijking op de aanpassingen van de rijtuigen 

gesteld. 

Bram maakt in de vergadering de opmerking richting Arjan dat hij wel verwacht dat 

de KNHS teamkleding sponsort. 

Jelle leliveld stelt nog vragen over de sponsoring 

Er wordt een vraag gesteld over het enten voor de FEI  

Bram benoemd dat er voor Frankrijk geen gezondheidscertificaat nodig is. 

  

6.       Evaluatie van het outdoor wedstrijdseizoen en de kampioenschappen 

Hans : Blaricum districtskampioenschap,  

Geen opmerkingen t.a.v. dit kampioenschap 

Hoogland Jacky benoemd dat ze hoogland niet kon vinden,  prachtig terrein, 

gereden, mocht niet naar het NK. Extra les wanneer je naar de Hippiade, mail naar 

Henk, deelnemen aan de training voor de reserves 

Toch deelnemen aan de Hippiade,  

Mogen in het vervolg toch ook de reserves meedoen met de trainingen. Hans 

benoemd dat dit meegenomen wordt naar de bestuursvergadering 

Sanne Janssen ook training voor deelnemers aan het NK? In de vergadering wordt 

benoemd dat er dit jaar een training voor de direct geselecteerde voor het KNHS 

kampioenschap heeft plaatsgevonden. Het blijkt dat Sanne deze uitnodiging heeft 

gemist  

 

Sonja van Wijk: brieven te kort voor Ermelo, die zouden we over de mail krijgen, 

deze is niet ontvangen. 1 dag van te voren bericht om je toch te moeten aanmelden. 

Henk geeft een toelichting hoe hij de afhandeling van het toesturen van de brieven, 

aan iedereen verzocht wanneer er geen brief was in Hoogland om hem een mail te 

sturen. De gene die dit gedaan hebben de brief via de mail ontvangen 

Henk: benoemd hoe voor hem de route is gelopen met het verzoek om alsnog in te 

schrijven voor de hippiade, hij heeft geen inzicht wie zich al ingeschreven heeft. 
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Trainingsdagen: voor Sonja niet duidelijk, Antw: er is een mededeling tijdens de 

wedstrijd geweest en een mail bericht 

Christiaan Provoost geeft aan dat het mogelijk handig is om deze informatie ook te 

melden op de website  

NK Oirschot Mooie pony wedstrijd 

NK Hengelo: mooie wedstrijd 

Hippiade 14 september  

8. Districtskampioenschappen Indoor : 17/18 jan houten minimarathon 80 

inschrijvingen vanuit West.  

 

2 feb strijd der districten 

 

22/23 feb dressuur kamp Zwartewaal 

 

29 feb vaardigheidskampioenschap in Zwartewaal 

 

17 t/m 20 sept NK 1 en 2 spannen en het L&M Kampioenschap  

 

Districtskampioenschap SWM 5 en 6 juni  

  

Nog geen datum voor de Hippiade daarom ook nog geen datum voor het 

D/ V kamp. 

9. Mededelingen uit het menforum 

10. Wim de groot: evaluatie van de hervorming, opdracht om met de 

klankbordgroep te evalueren 

11. Berekening over de deelnemers aan de wedstrijden, beleving bji de 

menners deelnemers achteruit 

37-39 wedstrijd sommige gegroeid sommige minder 2018 gemiddeld 58 

deelnemers. 

Gedachten aardig wat wedstrijden afgelost vorig jaar 39 aangevraagd, 2 

vroegtijdig aangeeven gaat niet door  `1 afgelast 

 

Dressuurcijfers: afgelopen 4 jaar iets teruggelopen in ons district van 1780 

naar 1740 starts  

De sport lijkt zich aardig staande te houden  

 

Wedstrijd evaluatie  

KLM altijd promotie klasse, breedste sport L&M Maar ook de Z is breedte 

sport. 

Maar enkele topsporters in de mensport dit is anders dan in het dressuur 

en springen 

 

KL M wordt een verblijfsklasse 
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Hoe moet het in de L, het aantal hindernissen blijft 5 Mogelijk zal er 

volgend jaar een pilot starten conform buitenlands model. Anders 

afvlaggen van de hindernissen wel 6  

 

Z proeven FEI proeven deze zijn aangepast  3 onderdelen en Nationaal 5 

onderdelen  Afgesproken dat de FEI proef altijd gereden wordt in het Z, rij 

technisch geen verandering 

 

Dressuur onder het zadel toezichthouders op het voorterrein 

Bij het Mennen wordt dit voorlopig iet ingevoerd 

 

Jeugd EK is in het menforum besproken het moet opgepakt worden inde 

districten daar moet de selectie plaatsvinden  

 

A-traject blijft gehandhaafd 

 

KNHS breed, bezig met het ontwikkelen van een hitteprotocol  Arjan 

toelichting het bestaande hitteprotocol wordt jaarlijks geëvalueerd Hierin 

wordt de aanscherping van de transportwetgeving in meegenomen  

 

Officials mogen tijdens een wedstrijd waarin ze in functie zijn mogen zij niet 

meer groomen of rijden. 

9.       Mededelingen vanuit de KNHS   Arjan krijgt het woord en neemt ons aan de 

hand een powerpointpresentatie mee met de ontwikkelingen bij de KNHS 

Recreatie een groter aandeel in de ledenraad  

Wedstrijdorganisaties  krijgen een plaats in de ledenraad 

De ledenraad wordt hierdoor groter  maar wel een betere afspiegeling van de 

werkelijkheid 

Statuten wijziging, destijds is er een fusie statuut gemaakt deze zijn niet meer 

passend in de tijdsgeest van nu. Er is een voorstel voor wijziging geschreven. Deze  

statuten moeten formeel nog aangenomen worden, dit zal naar verwachting 

gebeuren in de ledenraadsvergadering van december 

Hippiade: vanuit de ledenraad een werkgroep dit heeft geresulteerd in een Hippiade 

week , week 33  12-15 augustus 

Hans Zumbrink benoemd dat week 33 is de laatste gemeenschappelijk week 

vakantie is in Nederland. Het risico om deelnemers te verliezen  

Reactie van Arjan:De keuze voor welke week wordt nog geëvalueerd  

 

Volgend jaar weer een opleiding jurylid mennen  
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Vraag van Henk vd Munnik  of en een opleiding parcourbouwer in de planning is, 

Arjan geeft aan dat dit niet in de planning is. 

 

KNHS heeft een tevredenheidsonderzoek, welke een hoog % respons heeft gehad  

 

Computer programma < Henk  vd Munnik neemt het woord over en benoemd 

nogmaals zijn aanbod van een bijeenkomst vanuit zijn rol van WPA voor het nieuwe 

programma 

Vraag vanuit de zaal: opfris cursus juryleden marathon, jurylid midden in een 

hindernis, iets wat bij herhaling ervaren is. Wim de Groot doet een pleidooi voor het 

feit dat ook juryleden en vrijwilligers mensen zijn. 

      

10. Verkiezing bestuursleden 

• Nieuw Bestuurslid met als aandachtsgebied PR van het district het bestuur 

stelt voor om Richard Urgert te benoemen in deze functie  

Geen bezwaar voor het aantreden van Richard Urgert  

• Aftredend en herkiesbaar: Henk vd Munnik, wedstrijdsecretaris er is geen 

bezwaar tegen het in functie blijven van Henk 

• Aftredend en herkiesbaar: Petra van Leeuwen, secretaris er is geen bezwaar 

tegen het in functie blijven van Petra   

Aftredend en herkiesbaar voor de periode van 1 jaar: Marieke Hilhorst,   

portefeuillehouder recreatie, er is geen bezwaar tegen het in functie blijven  

van Marieke   

 

 

12. Huldiging van de KNHS kampioenen uit ons District       

Presentatie invoegen  

12.     Rondvraag 

          Marianne Fokker waar kan in Nederlands vertaling van het FEI regelement : 

Antw: er is geen formele Nederlandse vertaling er is wel een vertaling op de 

Belgische site te vinden 

 

 

 



7 
 

 

 

Aankondiging :12/1 Kür op muziek bij de Noorder Kogge ruiters  

13.  Sluiting van de vergadering 

 

 

 


