Mendistrict West

mendistrictwest@live.nl

Concept notulen Algemene Ledenvergadering
Datum:

donderdag 21 maart 2019

================================================================
Agenda vergadering:
1. Opening en welkomstwoord
Openingswoord door de voorzitter in het bijzonder worden welkom geheten Yvonne vd Mark
en Paulien Chardon.
In de vergadering wordt er stil gestaan bij het overlijden van Tjeerd Velstra en de echtgenote
van Karel van Kekem, Agnieta. Het stil staan gebeurt door 1 minuut stilte.
2. Ingekomen stukken
Bericht opheffen menvereniging: PSV Land van Heusden en Altena Wijk en Aalburg
Afwezig met kennisgeving: Ed Sinnecker, Yvonne de Ruijte, Cor Breg, Leon van de Wekken,
Carina van der Drift Rene Limpens, Arjan Coppoolse Wim de Groot
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 7 november 2018 Notulen zijn zonder opmerkingen
aangenomen
4. Financieel verslag
a. Verslag 2018
Presenatie van de cijfers door Willeke inkomsten afdrachten KNHS ( 7100) deel dit jaar erbij
8246,- boetes 300,Vraag vanuit de zaal Nico de Groot: waarom recreactie weer opnieuw begroot 1000,b.

Benoeming nieuwe kascommissie leden
Freek Prozee, aftrendend
Nieuw lid Maaike van Roon.
Nieuwe kascommissie: Tanja Baars, Sita de Munnik, Maaike van Roon

5. Evaluatie indoorseizoen
a. Indoorwedstrijden in het algemeen
Waarom geen landelijk indoorkampioenschap is een vraag vanuit de zaal, de
voorzitter benoemd dat dit ook onder de aandacht van het bestuur is , maak de brug
naar het kampioenschap
Yvonne : Arjan indoorkampioenschap geen ruimte op het KNHS centrum, een ander
tegen argument is financien
Hans merkt op dat er maar weinig dressuur/ vaardigheid wedstrijden zijn. Hans
merkt op dat dit punt meegenomen kan worden richting wedstrijdorganisaties
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Eemruiters: wedsrijd moeten cancelen vanweg te weinig inschrijvingen
Nu ook de keuze gemaakt om ook met weining inschrijvingen toch door laten gaan,
nu 15 inschrijvingen. Hans neemt de kans om ook het outdoor g

b. Districtskampioenschap Mini Marathon
Kampioenschap in Houten, niets op de site geschreven. Er wordt opgemerkt dat er
niets gemeld is over op de site
Eemruiters merkt op dat het mogelijk ook zo kan zijn dat organisaties informatie
aangeleveren aan het district
c. Districtskampioenschap Indoor Dressuur 23-24 feb in Zwartewaal
Vanuit de zaal, zolang wachten op de prijsuitreiking Henk geeft een toelichting t.a.v
de keuze einde dagdeel prijsuitreiking, zet dit af dat er bij de outdoor kampioenschap
alleen einde dag een prijsuitreiking is
6. Outdoorkampioenschappen
a. Dressuur/Vaardigheid
Zal op 27 juli verreden worden in Hoogland, de wedstrijd zal verreden worden met 2
proeven en de vaardigheid
b. SWM
31 mei 1 juni in Blaricum knelpunten van het vorige jaar zijn meegenomen
Jeugdmendag: wat gedaan, terugblik. Aanstaande zondag veel deelnemers 18 , al
polsen bij de menners voor de selectie naar oirschot. Blaricum selectie moment voor
Oirschot. Ook deelname aan de jeuddagen wordt hierin meegenomen.
Jeugd NK juichen we toe. Mogelijk ook naar een ander wedstrijd
Uit de zaal: welke proeven rijdt de jeugd ( eigen klasse, L in de marathon)
Toelichten van Marina Provoost op de puntentelling die er tijdens Oirschot
gehanteerd werd.
Bram benoemd dat er vanuit ons district de voorkeur zal zijn om dezelfde
puntentelling te hanteren als tijdens de FEI landenwedstrijden
Dressuur clinic van Leonne van Gestel
25/4 in Maasdijk
1/5 in Midden Beemster
45 min. Groepjes van 2
Wieneke de Ronde merkt op dat Leonne van Gestel leuk les geeft
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Hans voegt toe: Hippiade voorbereidende trainingen ( ongeveer 1 maand voor het
plaatsvinden van de hippiade)

7. Bestuursmededelingen
a. Vacature bestuurslid: toelichten van de vacature
Hans geeft een toelichting waarom er nood is aan een aanvulling van het bestuur
Er wordt een toelichting gegeven op bijscholingen van de verschillende officials waaronder:
Bijscholing van de juryleden/ officials
Parcoursbouwers bijscholing
TA : bijeenkomst
Dressuur bijscholing in Ermelo
Wedstrijdprogramma: toelichting door Henk vd Munnik , reeds bestaande programma’s (
concour en driving). Eigen programma van de KNHS, organisaties een mail om het programma uit te
testen
3 WPA’s ( Leen Zwart, Gusta van Ommeren en Henk vd Munnik)
Benoemd dat verenigingen aan kunnen geven wanneer er behoeft is aan een informatie
bijeenkomst kan dit aangeven worden bij Henk vd Munnik.

8. Nieuws vanuit het menforum,
Yvonne van de Mark: verwijzing naar de nieuwe regelementen
Niet meer gemotoriseerd verkennen
Verg 7 maart: de jeugd is besproken doel afvaardiging naar het EK te krijgen
Hippiade 2019: andere vorm. In de vergadering is
Opleidingen nieuw nivo 2 instructie opleiding , regionaal organiseren
Neusriem: wat doen wanneer je met een bitlifter werkt. Juryleden zullen het niet gaan
opmeten. Inzet is ook bewustwoording
District zelf organiseren meer in de instructie, toevoegen van modules bijvoorbeeld
meerspannen, marathon
Bijscholing instructeurs benoemd ernstig tekorst schieten, voorstel om iets te gaan doen met
biomechanica
SDD , publiek trommels en toeters zullen verboden worden dit bleek heel extreem geweest
in de afgelopen versie van de SDD
Vragen of ideen inbrengen in het district

Recreatie: toelichting door Marieke
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18/2 forum in Ermelo
Speerpunten:
_ paarden welkom, recreren te paard leuk te maken ook ondernemers worden hierbij
betrokken.
Nieuwe website buitenrijden.nl , app zal er niet komen, webiste medio apri online
Adopteer je route ( onderhoud van de paden) eigenaren te weinig mogelijkheden om deze te
onderhouden KNHS en staatsbosbeheer zijn hierin een samenwerking aangegaan
Staatsbosbeheer alleen nog in gesprek met de KNHS
Vraag van uit de zaal: website buitenrijden.nl overlap met ruiteren en mennen
Opmerking van Ab Spaan ruiterroutes gesproken op de
Al lang bezig om routes in het gebied te krijgen, refereert aan zijn vraag die hij eerder in een
AlV heeft gesteld
Refereert aan de route die hij gevolgd heeft met Aaf Bos, benoemd zijn onvrede over het
verloop
Benoemd de grote bedragen die er beschikbaar gesteld zijn in het westland
Bericht van Anita Verloop, paden ingetekend, maar moeten nog definitief gemaakt worden.
Marieke Hillhorst geeft een reactie hierop, contact met de KNHS en de toezegging dat
regioconsulent contact op zal nemen
Dit is dus onlangs gebeurt
Term van de KNHS, paarden paden
Er ontstaat een discussie in de vergadering, Hans Zumbrink benoemd zijn inzet
Er zijn projecten, dit zijn 5 projecten nu zijn ze bezig met project 1 en van daaruit wordt er
opgeschoven.
Dit punt wordt door het bestuur meegenomen
9. Rondvraag
Ab Spaan: stelt een vraag over wat Equestrum voor organisatie is, hier wordt een reactie
opgegeven
Rijnruiters: 6 april jurylid vaardigheid gezocht , maar ook inschrijvingen
John: Merkt op dat hij mogelijk een wedstrijd aanvraag gedaan heeft op eenverkeerde
manier, 30 november om 24.00 uur , maar nooit bericht over ontvangen. Deze aanvraag is
echter nooit bij het mendistrict aangekomen, in de vergadering komen we er niet achter wat
hiervan de oorzaak is.
Bram wordt in het zonnetje gezet: Als wereldkampioen in het afgelopen indoorseizoen
.
10. Presentatie van Paulien Chardon, opleiding/ training van een menpaard
11. sluiting vergadering door de voorzitter
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namens het bestuur,

Hans Zumbrink, voorzitter
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