Mendistrict West

Concept notulen Algemenen Ledenvergadering donderdag 23 november 2017
Aanwezig: vastgelegd documenten aanwezigheidsregistratie
Afwezig met kennisgeving: Jan Bijeman, Magda Coppoolse, Nel Bol, Ed Sinnecker,
MV de Berkenruiters, Sandor van Vliet, Ton Vreugdenhil, Yvonne de Ruyter, Marion
Koornneef, Marianne Fokker
De vergadering wordt geopend door de voorzitter Wim de Groot, alle aanwezigen
worden welkom geheten en het lid van verdienste Han Zumbrink in het bijzonder.
Arjen Coppoolse in zijn functie als vertegenwoordiger van de KNHS wordt als
afwezig gemeld ivm ziekte
Ingekomen stukken:
Brief van het Hoofdbestuur KNHS ivm vacature voorzitter, dit komt terug bij punt 6 op
de agenda. Tevens is er een vraag binnen gekomen van Marianne Fokker welke
betrekking heeft op de organisatie van het kampioenschap tandems, deze vraag zal
worden meegenomen naar het menforum, door de voorzitter.
Notulen van de Algemene ledenvergadering van 22 maart 2017.
Hans Zumbrink merkt op dat er een stuk tekst is weggevallen in de notulen; bij punt
6C ontbreekt de volgende tekst: vanuit de zaal is er instemming om het
kampioenschap mini marathon en de strijd der districten te beperken tot 1 wedstrijd
en deze centraal in het district te laten plaatsvinden. Met deze aanvulling worden de
notulen van de voorjaars vergadering goedgekeurd.
n.a.v bijscholingen vraagt Hans Zumbrink wanneer deze zullen plaatsvinden voor de
dressuurjuryleden.
De voorzitter geeft de toelichting dat er altijd maar 1 bijscholing is en er ook dit
najaar weer bijscholingen gepland staat. Er ligt het voorstel vanuit het menforum dat
er i.v.m de nieuwe proeven per district een bijscholing voor de juryleden zal komen.
Hans Zumbrink merkt verder op dat het opvallend is dat er altijd nog voor de oude
KL4 juryleden gekozen wordt, terwijl dit reglementair niet meer verplicht is
N.a.v. het genoemde doornemen van de TA rapportages stelt Hans Zumbrink de
vraag of hierbij de deelnemers bij naam genoemd worden. Toelichting van de
voorzitter is dat de rapportages niet persoonlijk door de leden van het menforum zijn
ingezien.
Hans Zumbrink vraagt of het is afgeschaft dat de KNHS beslist welke juryleden er
uitgenodigd zullen worden. Ad van Roon licht toe dat er door de KNHS een voorstel
komt van juryleden die uitgenodigd kunnen worden voor kampioenschappen, uit de
voorgestelde juryleden kan dan een keuze gemaakt worden

N.a.v. pag 4 punt 10 merkt Hans Zumbrink op dat hij van mening is dat door de
wijzigingen van niet meer de verplichting hebben van het dragen van een
schootskleed of handschoenen er afbreuk gedaan wordt aan de sport. De voorzitter
merkt op dat hier later in de vergadering op terug gekomen
Hans Zumbrink stelt de vraag of het wel toegestaan is dat de dressuurproef van
binnenuit gestart wordt, de voorzitter benoemd dat dit inderdaad toegestaan is.
Hans Zumbrink stelt de vraag wanneer een bijscholing voor de
hoofdhindernisrechters komt, dit krijgt bijval vanuit de zaal dat deze wens er.
De voorzitter benoem dat er het afgelopen jaar de keuze gemaakt is voor de cursus
hoofdhindernisrechter voor 2018 staat er een bijscholing op de planning
Hans Zumbrink stelt de vraag of er ook nog een evaluatie van wedstrijden komt met
de officials, TA’s , parcourbouwers
De voorzitter meldt dat maandag voorafgaande aan de ledenvergadering in het
menforum een evaluatie geweest is, de punten die daaruit gekomen zijn worden later
in de vergadering besproken. Vanuit de evaluatie in het menforum zijn er ook enkele
vragen gesteld aan de technische commissie. In ons district heeft er een evaluatie
met de klankbordgroep plaatsgevonden.
Presentatie Website:
Presentatie en toelichting op de website door Henk vd Munnik, er wordt
benoemd wat de reden is waarom er geen gebruik gemaakt is van de door de KNHS
geboden optie, financieel voordeliger. Er is wel gekozen om de site van het district
een aan de KNHS gelijke vormgeving vast te houden.
Na een uitgebreide presentatie van Henk volgt er een applaus uit de zaal.
Begroting 2018
De financiële stukken zijn op de vergadering beschikbaar gesteld.
De penningmeester, Chantalle Boogaarts presenteert de begroting van 2018
Er wordt een overzicht geboden waaruit er gekeken wordt naar de cijfers van 2016,
cijfers van 2017 en de blik op de toekomst (2018).
Boetes voor wedstrijden iets naar beneden bijgesteld, dit is realistischer.
Opbrengsten uit kampioenschappen iets naar boven bijgesteld
Rentepost is bijgesteld naar beneden
Kosten: prijzen naar beneden bijgesteld, er is ee goedkopere leverancier gevonde.
Kosten website: iets lager begroot, verwachting is dat deze in 2019 gehalveerd
kunnen worden.
Recreatiesport, uitgave clinics en de jeugdmendagen
Onderscheidt tussen de clinics en trainingen voor de volwassen.
Kosten verbonden aan de Paard&Leven dag, bijdrage vanuit het district.
Recreatiepost: niet alleen jeugd de voorzitter geeft een toelichting op de hippische
platforms in de provincies
Complimenten naar de jeugdzaken
Waarom de geen post jeugdzaken in de begroting is opgenomen is een vraag van
Hans Zumbrink, dit wordt door de penningmeester meegenomen als aandachtspunt.
Er wordt vanuit de zaal de vraag gesteld over de reiskosten of hier mee uit gekomen
kan worden, er wordt benoemd dat het een begroting is.

Verkiezing bestuursleden
Petra van Leeuwen geeft een toelichting op het feit dat we in deze vergadering
eigenlijk afscheid hadden moeten nemen van onze voorzitter. Er is in het afgelopen
jaar 3 keer de vacature geplaatst, er is toch kort geleden een serieuze kandidaat
geweest die kort geleden heeft laten weten er toch van af te zien. Een delegatie van
het bestuur heeft een gesprek met de vertrouwenscommissie gehad hier het voorstel
in besproken om het KNHS Hoofdbestuur mede te delen dat het bestuur de keuze
heeft gemaakt tot het verlengen van de zittingstermijn van de voorzitter. Dit werd
ondersteund door de voltallige vertrouwenscommissie. Met hen is ook gekeken naar
herstarten van de zoektocht voor het vinden van een geschikte kandidaat.
Er is een brief gestuurd naar het hoofdbestuur van de KNHS, die terugkwamen met
de reactie dat dit voorgelegd moest worden in de ALV. Het voorstel van het bestuur
om de zittingstermijn van de huidige voorzitter met 1 jaar te verlengen wordt door de
zaal aan genomen, verkiezing van de nieuwe voorzitter wordt dan gepland voor de
ALV najaar 2018
In 2018 zullen ook Chantalle Boogaarts, penningmeester en Marina Provoost
aftreden. De zittingstermijnen van Marina Provoost zijn dan verstreken. Chantalle zal
stoppen in het bestuur van mendistrict west ivm verhuizing naar een ander district.
Evaluatie van het outdoor wedstrijdseizoen en de kampioenschappen Outdoor D/V
Evaluatie SWM, Nico de Groot , na hervorming te weinig deelnemers in de
rubrieken. Vanuit het bestuur wordt de vraag voorgelegd of we de conclusie mogen
trekken dat dit met de hervorming te maken heeft.
Verwachting was wel dat de Z rubrieken voller zouden zijn, dit blijkt echter niet het
geval.
Qua starts, is er geconstateerd dat er mensen minder starten. Wat is hiervan de
reden? Dit zal nog verder uitgezocht moeten worden
Het aantal menners die 3 keer starten in een wedstrijdseizoen zijn gedaald,
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat dit te maken zou kunnen hebben met de kosten
dier er gemaakt moeten worden om te kunnen starten of de hervorming bevalt niet.
Er wordt ook de vraag voorgelegd of het ook zo zou kunnen zijn dat de
wedstrijdplanning niet optimaal is, als voorbeeld wordt district Oost genoemd.
Grote wedstrijden zijn best wel duur geworden ( bijv de kosten voor het opbouwen
van een stallen tent zijn voor verenigingen grote kostenposten).
Misschien is er ook een doorstroming naar de internationale wedstrijden.
Marianne Wolters, benoemd wat voor haar de gevolgen zijn van de hervorming,
kosten verhoging voor de kl3 rijders, rijden tegen mensen die gecoached worden oud
KL3 rijders moeten er meer voor doen. Menner lijken te ervaren dat ze gedwongen
worden om hogere kosten te maken.
De voorzitter merkt op dat er ook nog ruime keus is voor de goedkopere wedstrijden.
Maar merkt ook op dat hem ook opgevallen is dat er een terugloop in deelnemers op
wedstrijden is, heeft het te maken met de planning of gekoppeld aan de hervorming
van de sport

Hans Zumbrink stelt de vraag of het maken van de wedstrijdkalender voor het
outdoorseizoen op de zelfde manier zal gaan als het afgelopen
De voorzitter geeft een toelichting op de wijziging van samenstellen van de
wedstrijdkalender dit ligt bij de KNHS, er is wel de afspraak gemaakt dat de districten
gaan zorgen dat er niet te veel wedstrijden geclusterd worden. De voorzitter haalt het
feit aan dat er een zaak voor de kantonrechter is geweest, waarbij verenigingen in
het gelijk gesteld zijn om op een zelfde datum een wedstrijd organiseren
Nico refereert aan het plan dat er was om de meer specifieke wedstrijden te krijgen,
pony’s/ paarden bijvoorbeeld uit elkaar
Leon vd Wekken, Hippiade weer op dezelfde datum, 15 september, gelijk met Texel,
dit lijkt strijdig te zijn met het feit dat de wedstrijdorganisaties minder deelnemers
krijgen.
De voorzitter benoemd dat er de vraag is geweest van de KNHS wat zouden
menners ervan vinden om een Hippiade week te organiseren, ( alle disciplines in 2
weken de Hippiade te laten rijden). Dit zou kunnen betekenen dat er door de week
gereden zou moeten worden. Vanuit de zaal zijn er verschillende geluiden, van
negatief tot het vergelijk gemaakt met het feit dat menners al op donderdag
vertrekken naar een wedstrijd.
Carine Vos: beschikbaarheid van stallen op het KNHS-centrum omdat zij afgewezen
is voor aanvraag stallen ivm te dicht bijwonen.
Chantalle Boogaarts benoemd dat de kwaliteit van de terreinen een punt van
discussie is, al een aantal jaren, wat gebeurt er als je alles gaat centreren?
Hans Zumbrink, Planning van Horse event knelpunt met de hippiade mennen, er
wordt benoemd dat evenementen nodig zijn ivm het tekort in de begroting van de
KNHS 1,9 miljoen (intrekken sponsoring Rabobank, en verandering door de inzet van
startpassen)
Ab Spaan: toch raar dat er aktiviteiten georganiseerd worden die schade geeft aan
de terreinen waardoor het niet beschikbaar is voor het gebruik van de sporters.
Dit wordt ondersteund door de zaal.
Wim de Groot merkt op dat dit ongenoegen ook al gemeld is in het menforum
Districtskampioenschappen Indoor
Dit jaar Nieuw en St Joost land en het jaar hiervoor in Barsingerhorn. Ervaren is dat
er dan toch meer een provinciaal kampioenschap plaatsvindt. Dit heeft gemaakt dat
er nu toch voor een meer centralere locatie is gekozen. In het weekend van
24 en 25 februari bij stal de ronde, planning paarden zaterdag pony’s zondag, 2
spannen afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers qua pony’s en paarden.
Intentie is om het kampioenschap meerder jaren op dezelfde centrale locatie te laten
plaatsvinden, 2-3 jaar op dezelfde locatie
Vraag van Hans Zumbrink, een losstaand vaardigheidskampioenschap, vraag is daar
voldoende animo voor?
Nico de Groot, misschien is het wel leuk om een keer iets anders te doen, hier wordt
niet enthousiast op gereageerd

Wedstrijdsecretaris merkt op dat bijvoorbeeld speel uw spel geen optie is.
Vraag vanuit de zaal, een apart vaardigheidskampioenschap wordt er ook in district
Noord georganiseerd
Districtskampioenschap indoor minimarathon, dit jaar maar op 1 wedstrijd, over
meerder wedstrijden neemt het aantal deelnemers in het verloop dermate af dat het
organiseren over meerder wedstrijden geen meerwaarde meer is. Het
indoorkampioenschap 2018 zal plaatsvinden in Houten op 19 en 20 januari, er zijn
nog wat startplaatsen voor de 2 spannen en 4 span ponny’s/ paarden
Voorrangsregel voor het district is inmiddels verlopen.
Marian Wolters stelt de vraag of het, mogelijk is om weer een kampioenschap te
organiseren zoals in het verleden door Sjaan Bode werd georganiseerd. De
voorzitter benoemd dat dit een initiatief zou kunnen zijn van verschillende
verenigingen in een regio
Strijd der districten op 3 februari in Nijkerk, Wim geeft de uitleg over hoe hier zo toe
gekomen is. Voor 2019 is er nu al wel vastgesteld dat de datum 3 februari zal zijn.
9.

Mededelingen vanuit menforum, de nieuwe proeven
Presentatie van Wim
Belangrijk terugplaatsing van Z naar M dit moet voor 1 februari gedaan zijn. Dit kan
nu wel omdat er nu ook een promotieregeling is van M naar Z
Promotieplicht M naar Z mag bij 15 moet bij 30
Alle M combinaties kunnen eenmalig hun winstpunten op 0 kunnen zetten
BB rubriek is de nieuwe naam voor de impuls rubriek
Zij rijden de oude kl1 proef
Keuze 4/6 of 6 x4 . Klasse L:5, M:6, Z: 7-8. Er is nog overleg met de rekenkamer of
dit mogelijk is om dan rubrieken samen te stellen.
BB rubriek: zou misschien naar 4 hindernissen moeten.
Werkgroep, aansluiting van de BB ( impuls en jonge paarden) naar de sport
Leeftijdgrens jong menpaard, geen leeftijd, is een opleidingsrubriek
Jonge paarden rubriek is 4 jaar.
Hans Z: wat wordt er gedaan met alle HC starters, dit wordt meegenomen naar het
menforum of technische commisssie.
Waarom zou je dit willen? Chantalle legt uit waarom ze dit zou willen
Marianne Wolters: deelname op het kampioenschap in Wierden in HC-rubriek.
Ad van Roon, noemt dat de HC starts altijd een rare regel is
In andere districten erg gereageerd op de jonge leeftijd
Waarom dan wel organisaties die alleen impuls wedstrijden organiseren.

In het regelment wordt gekeken naar de omschrijving van de kleding.
Hans Z noemt het knelpunt, wanneer er op wedstrijden dezelfde jurycorpsen zijn,
waardoor er ook eigen regels ontstaan.
Ervaringen van het jaar:
Nico de groot, Vaardigheid met marathonwagen, stoeltje in het midden. Wim merkt
op dat dit vorig jaar al meegenomen is naar het forum, maar dat er toen veel
discussie was t.a.v de veiligheid van het stoeltje of op het spatbord zitten.
Ab Spaan, wanneer wedstrijd imp, bb kl L dan heb je maar 5 hindernissen nodig?
Presentatie van Yvonne: de Nieuwe dressuurproeven
1/4/2018 nieuwe proeven: toelichting op het ontstaan van de nieuwe proeven.
Ook gekeken naar de 2 onderdelen wedstrijden. Niveau moet omhoog is de
constatering. Proeven zijn wat moeilijker gemaakt. Veel discussie over de Z proeven.
Proeven zijn voor gereden, waarbij ook de tijd is opgenomen, hierna zijn er nog wat
aanpassingen gedaan.
In oktober zijn ze aan het menforum gepresenteerd
Dubbel en langspan gewoon de FEI proef
Loopt de de Z proef door
Bij de proeven uit gegaan van een 40-80
Proeven worden per 1 januari gepresenteerd.
Vraag vanuit de zaal: worden ze gepresenteerd in de app, nee Want dan moet de
proef voor gereden worden, hiervoor zijn de kosten nu te hoog, hiervoor geen
toestemming van het bestuur
Opgeven bij de KNHS of je internationaal wil gaan starten
De bondscoach geeft dan toestemming of je op de observatiewedstrijd welkom bent

10.

Huldiging van de KNHS kampioenen uit ons District

11.
Rondvraag
Ab Spaan; zijn verenig is een actieve vereniging ervaren problemen met het maken
van de uitslagen bij onderlinge wedstrijden. Ab zoekt iemand die kan helpen met het
genereren van de uitslagen. Aanbod is contact opnemen met Henk vd Munnik.
Roos Hofman Heijne, merkt op dat het haar is opgevallen dat op de kalender
instructie, ikv het halen van de licentiepunten instructeurs niets voor mennen staat, er

wordt opgemerkt dat di eigenlijk een vraag voor Arjen Coppoolse. Wim de Groot
merkt op dat hij dit mee zal nemen in het gesprek met Arjen.
Voorstel Bram: een instructieavond op stal Chardon zou een optie zijn Bram stelt
voor dat hij uitzoekt hoe dit licentiepunt waardig te krijgen. Hier wordt door de zaal
positief op gereageerd.
Carla Lankhaar wanneer komt de kalender uit SWM, er is genoemd dat er op 11
december een bijeenkomst is voor vereniging
Vraag impuls en BB-klasse, sommige verenigingen impuls voor de leden
Beginnende menner of rijden met een jongpaard, dit is toch een verschil
Zou je het in een klassement dit onderscheid kunnen maken.
Wim merkt op dat de impuls BB wordt, er wodt gerefereerd aan eerder in de
vergadering er komt een commissie die deze BB-rubriek verder uit gaat werken

Hoelang is dispensatie geldig, extra groom op de wagen, bij 1 span pony, deze
dispensatie wordt in de vergadering in twijfel getrokken.
T.a.v de duur van een dispensatie wordt er aangegeven dat de dispensatie 1 jaar
geldig is.
Marieke inbreng recreatiesport, KNHS ontdekt de recreatie heel belangrijk,
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de recreanten die nog niet bekend zijn bij de
KNHS toch bij de KNHS aangesloten krijgen.
Er zou meer zichtbaarheid moeten komen en meer zichtbaarheid komen
District 17 juni de P&L dag, workshops op het gebied van de mensport
Plan is om dit in 2018 meer invulling te kunnen geven.
Marianne Wolters: wat biedt de KNHS de recreant, Marieke goed verz pakket. Alleen
het pakket is nergens terug te vinden. In de vergadering geeft Marieke een voorbeeld
van de inzet deze verzekering.

12.

Sluiting van het officiële gedeelte

