Mendistrict West

mendistrictwest@live.nl

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Datum:
Woensdag 22 maart 2018
Ontvangst:
vanaf 19.30
Aanvang:
20.00 uur
Sluiting:
22.00 u
Locatie:
Dorpshuis Het Bosch, Nieuwe Rijksweg 6, 4128BN Lexmond
================================================================
Agenda vergadering:
1. Opening en welkomstwoord
Afwezig met kennisgeving: Peter de Jong, Tanja Baars, Ed Sinnecker, RPC Rockanje. Pauline
de Jong, Hans Imanse, Daphne Imanse, Carla Lankhaar, Vivien Kribbe, Aimee Bollebakker
Bram Chardon, Marina Provoost, Arjen Coppoolse
WIm heet iedereen welkom terugblik op het indoorseizoen, minimarathon en
dressuurkampioenschap.
2. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 23 november 2017
N.a.v. de notulen, vraag vanuit de zaal bijscholing hoofdhindernisrechters benoemd te
verwachtte
Wanneer zijn de tandemkampioenschappen: VZ spreekt de verwachting uit dat de
kampioenschappen verreden zullen worden tijdens het kampioenschap in Gaasterland.
Marian Fokker, heeft in het verleden bij tandemrijders navraag gedaan wat de menners
zouden willen
Wim brengt de vraag in in het menforum
Nico de Groot : evaluatie van de outdoorwedstrijden plaatsgevonden, 13 december afgelast
geen belangstelling bij de vereniging.
Er wordt wel naar de spreiding van de wedstrijden gekeken
Vraag van Hans Zumbrink :
Vaardigheidskampioenschappen, onderzocht? Dit wordt nog onderzocht, voor de indoor.
Nico de Groot doet navraag hoe de nieuwe proeven bevallen.
Hans Zumbrink: maakt een kritische kanttekening naar de licentiepunten.
Wedstrijdorganisaties zouden dit moeten melden in het TA rapport.

4. Financieel verslag
a. Verslag 2017
Papieren versie is uitgereikt aan de aanwezigen.
1

Mendistrict West
Rente daling scheelt in inkomsten, baten zijn redelijk gelijk gebleven.
Kosten, prijzen wat hoger, voor meerdere jaren ingekocht.
Kascommissie: Arend de Wit dit de kascontrole maakt complimenten verzoek aan de vergadering
Decharge te vragen
Nico vraagt reiskosten lager begroot, hoe kan dat? antwoord van Chantal
Er wordt door de zaal decharge verleend
b.

Benoeming nieuwe kascommissie leden Sita de Munnik heeft zich aangemeld
Arend de Wit aftredend
Kascommissie volgend jaar Freek Prozee en Tanja Baars, met Sita vd Munnik als reserve

5. Verkiezing nieuwe bestuursleden
a. Kandidaat vacature penningmeester ivm het aftreden van Chantalle Boogaarts in deze functie.
Conform het advies van de vertrouwenscommissie stelt het bestuur voor om Hans Zumbrink te
benoemen in de functie bestuurslid en penningmeester.
Afscheidswoord van Wim richting Chantal, waarin zij bedankt wordt voor de inzet voor het district
Zaal stemt in met de benoeming van Hans Zumbrink als penningmeester
6. Evaluatie indoorseizoen
a. Indoorwedstrijden in het algemeen
Wim vraagt naar opmerkingen uit de zaal
b. Districtskampioenschap Mini Marathon
Wijziging van het kampioenschap naar 1 wedstrijd,
Opmerking uit de zaal, mensen winnen het kampioenschap maar willen dan niet
deelnemen aan de SDD er wordt benoemd dat dit jammer gevonden wordt. Door de
vz wordt benoemd dat het bestuur deze mening deelt.
c. Districtskampioenschap Indoor Dressuur
Henk vd Munnik benoemd dat het 2 hele mooie dagen in Zwartewaal bij Stal de
Ronde zijn geweest. Benoemd het plan om volgend jaar op dezelfde locatie het
kampioenschap te verrijden. Door de gekozen locatie deelnemers uit alle 4 de
provincies.
Opm van Hanz Z: eerste dag federatievertegenwoordiger alleen de 1e dag, 2e dag
niet. Hans had zich opgegeven, maar mocht dit niet omdat hij uit het district kwam.
Henk benoemd dat dit hij dit mee zal nemen naar de KNHS.
Leon vd Wekken: benoemd dat de federatievertegenwoordiger niet als fanatiek werd
ervaren.
Uit de zaal, tussendoor naar de stallen open veel onrust. Het zou wenselijk zijn
wanneer er meer rust zal zijn. Henk benoemd dat dit bij een volgend kampioenschap
als aandachtspunt zal worden meegenomen
7. Outdoorkampioenschappen
a. Dressuur/Vaardigheid: Hoofddorp, bij de Haarlemmermeerruiters op zaterdag 4
augustus
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Sonja van Wijk benoemd dat 40 minuten tussen de 2 proeven veel tijd is voor tussen
de proeven.
Henk spreekt zijn verwachting uit dat de tijd tussen 2 proeven een half uur zal zitten
en de tijd tussen de start eerste proef en start vaardigheid 1 uur.
b. SWM: zal plaatsvinden in Blaricum op 1 en 2 juni.
Henk benoemd dat het wenselijk is om wanneer je wensen hebt t.a.v. je deelname
dit aangeeft direct bij je inschrijving
Inschrijving op 1 april open.

8. Bestuursmededelingen
Nieuwsbrief: 8 april de jeugddag, toelichting op het programma
Trainigsdag op 28 april
Er wordt uit de zaal de opmerking gemaakt dat er niets gemeld is over het overlijden van Ton
Monhemius. Dit is gemist.
VZ staat stil bij de kritische kanttekening
Terugblik op de bijscholing
Bijscholing bij de Zaanse ruiters:
Hans Z merkt op dat het een slechte zaak gevonden is binnen 1 district op korter termijn
Wim benoemd dat het een mooi initiatief is dat een organisatie dit oppakt
Maar dat er een betere communicatie zou mogen zijn vanuit de afdeling opleidingen.

9. Nieuws vanuit het menforum,
Aktief aanpassing van de minimarathon, inzet nieuw regelement ingang 1 oktober 2018
Wim noemt een aantal voorbeelden, het te rijden aantal poorten per hindernis. Omslaan van
het rijtuig. De inzet is om het regelement gelijk te trekken met het regelement van de SWM.
Dispensatie ieder jaar aanvragen:
Protocol stalling aan de wagen: wordt voor de aanvang van het buitenseizoen nog bekend
gemaakt. Wim benoemd een aantal aspecten uit het protocol. Marianne Fokker benoemd
het verzoek om dit protocol ook onder de aandacht te brengen bij de endurence vereniging.
Protocol gemotoriseerd verkennen: voor het volgend seizoen ( komt terug in de vergadering
van 18 juni van het menforum)
Terugplaatsing van Z naar M: 45 gebruik van gemaakt 15 van Z naar M 30 M op 0 laten
zetten.
Toezichthouders: hier wordt ook aandacht aan ggeven
Tandem kampioenschap:
HC starts: er mag alleen een FEI proef gereden worden wanneer het een observatiewedstrijd
is FeI proeven mogen hierbuiten niet gereden worden ook niet in de vorm van een HC start.
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Er zou geen HC meer gestart mogen worden

Aandachtsgebied Recreatie:
Presentatie van de focuspunten van het mendistrict
( presentatie van Marieke vragen)
Aankondiging van de P&L levendag inprincipe datum: 6 oktober 2018
Ab Spaan stelt voor om tot een gezamenlijk overleg te hebben met staatsbos beheer, gericht
op de menpaden, om tot een krachtenbundeling te komen. VZ brengt de regioconsulenten
onder de aandacht.
Hans Z, mensen met een menbewijs hebben, vraagt of er een lijst van bedrijven is waarbij je
terecht zou kunnen.

10. Rondvraagzomer instructie weken, was altijd in juni nu verplaatst naar september, weekend
voor het kampioenschap.
Marianne Fokker benoemd dat alle instructieweken aangepast zijn, Vanuit de zaal wordt
opgemerkt dat dit toch jammer is. Marianne zal een brief schrijven, die door het bestuur
meegenomen zal worden naar Ermelo.
Leon vd Wekken:
Stand van zaken, vacatures.

.
11. Dr. Carolien Munsters (inspanningsfysioloog voor paarden) zal deze avond een lezing geven
over de fitheid van het menpaard. Tijdens deze lezing zal besproken worden hoe het gesteld
staat met de fitheid van de menpaarden, hoe je conditie kunt opbouwen en waar je rekening
mee moet houden voor marathon paarden. Daarnaast sluiten we de avond af met enkele
praktische richtlijnen voor de training van marathon menpaarden.

12. sluiting vergadering
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Jaarrekening / Begroting 2019
Mendistrict West

jaarrekening/begroting 2019
Rekening 2016

Rekening 2017

Begroting 2018

Afdracht KNHS
Afmelding/boetes
Opbrengsten districtskamp.
Sponsoren
Opbrengsten trainingen
Rente

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

€

62,77 €

Totaal baten

€

11.018,07 €

Begroting 2019

Baten
9.700,30
310,00
945,00
-

9.679,48
337,50
350,00
-

9.500,00
350,00
500,00

22,99 €

9.500,00 €
300,00 €
650,00 €
500,00
€
100,00 €

10.389,97 €

11.050,00 €

11.130,00

750,00
30,00

Kosten
Kosten vergaderingen
Bijdrage kampioenschappen
prijzen
Huldiging kampioenen
Declaratie reiskosten
Secretariaatskosten
Kosten website
KNHS heffing afdrachten
Recreatiesport
Bankkosten
Trainingen en clinics
Afscheid bestuursleden
Batig saldo

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.399,95
650,00
2.118,68
759,44
3.367,27
528,89
162,19
113,00
251,95
146,84
501,95
595,00
-714,91

Totaal kosten

€

9.880,25 €

baten - kosten

€

1.137,82 €
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.447,00
1.271,39
2.440,10
219,00
3.194,70
28,92
44,17
116,00
243,25
150,35
2.139,60
614,25
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.200,00
1.000,00
2.500,00
250,00
1.750,00
500,00
100,00
125,00
1.000,00
150,00
1.000,00
500,00
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.500,00
1.000,00
2.500,00
400,00
3.000,00
500,00
100,00
125,00
1.000,00
150,00
1.500,00
500,00

11.908,73 €

10.075,00 €

12.275,00

-1.518,76 €

975,00 €

1.145,00

