
 

                 notulen algemene ledenvergadering op donderdag 19 november 2015 

 

 

                 Opening en welkomstwoord door de voorzitter 

Opening van de vergadering door de voorzitter Wim de Groot . Henk 

Richardson heeft zich afgemeld met omstandigheden. Hans Gribnau en 

Arjen Coppoolse worden welkom geheten zij zullen later in de vergadering 

een presentatie houden vanuit de KNHS 

 

Er wordt een minuut stilte gehouden en stil gestaan bij het overlijden van 

Gijs van Dijk, op 24 augustus 2015, een zeer actieve en betrokken 

mensporter uit ons district. Er werd een minuut stilte gehouden werden 

waarbij de gedachten uit gingen naar Gijs vrouw, Greet en de kinderen.  

 

           Ingekomen stukken en bestuursmededelingen  

Er is een brief vanuit de Zeeuwsche menvereniging,ontvangen n..a.v het 

houden van de indoorkampioenschap ( dressuur). In de vergadering wordt 

het  besluit medegedeeld dat in 2017 de indoorkampioenschappen 

dressuur gehouden worden in Zeeland bij de zeeuwsche menvereniging 

hiervoor zal afgeweken worden van de vaste datum. 

Indoor dressuur kampioenschap 2016 zal gehouden worden in 

Barsingerhorn  

 

Mededeling:  

Er wordt een avond voor het werken met het  concourprogramma belegd 

deze zal verzorgd worden door Leen Zwart in de maanden Januari/ 

februari 

 

                De notulen van de Algemene ledenvergadering van 26 maart 2015 worden  

                Zonder aanpassingen goedgekeurd in de vergadering. 

 

               Begroting 2016 

     De financiële stukken zijn op de vergadering beschikbaar gesteld. 

              De voorzitter Wim de Groot geeft een toelichting op de begroting in de  

              vergadering  



Vragen vanuit de zaal reiskosten verdubbeld Carla Lankhaar, niet ieder     

bestuurslid declareert zijn reiskosten maar het is toch wenselijk om in de begroting 

met de mogelijkheid rekening te houden 

Nico de Groot: vraag of er al een vergadering is geweest met de andere districten 

Kan er een kleine vergoeding komen voor de deelnemers. Vraag of de box huur niet 

vergoed zou kunnen  worden, 

De voorzitter benoemd dit mee te nemen naar de vergadering met de voorzitters op 

dinsdag 24 november  

 

De voorzitter vraagt de vergadering om goedkeuring voor de begroting deze wordt 

gegeven 

 

Verkiezing bestuursleden 

a.Hans Zumbrink is volgens rooster aftredend en niet meer herkiesbaar. De voorzitter 

blikt terug op de samenwerking met Hans, De vraag aan de vergadering gesteld om 

Hans lid van verdienste te maken van mendistrict West. Hans wordt bedankt voor zijn 

inzet voor het district 

 

b Nieuw Bestuurslid met als aandachtsgebied financiën van het district Conform 

advies van de vertrouwenscommissie stelt het bestuur voor om Chantalle Boogaarts 

te benoemen in de functie bestuurslid en penningmeester. Dit voorstel wordt in de 

vergadering aangenomen  

 

 

c. Verkiezing portefeuillehouder recreatiesport  

Conform advies van de vertrouwenscommissie stelt het bestuur voor om  

Marieke Hillhorst  te benoemen in de functie van portefeuillehouder recreatiesport.  

De digitale stemming heeft plaatsgevonden en in de vergadering wordt kenbaar 

gemaakt dat Marieke 98% van de stemmen heeft gekregen 

 

d Bestuurslid Marina Provoost was herkiesbaar er hebben zich geen 

tegenkandidaten gemeld dit betekend een verlenging van zittingsperiode 

 

Evaluatie van het outdoor wedstrijdseizoen en de kampioenschappen 

 

D/V kampioenschap, excuus namens het bestuur aangeboden t.a.v de slechte 

prijsuitreiking. Geen fouten in de afvaardiging kampioenen naar Ermelo 

Helaas 1 kampioen ten onrechte niet kunnen huldigen dit was in de M, dit is later 

herstelt. Complimenten worden namens het bestuur uitgesproken naar de 

organiserende vereniging. 

Opmerking uit de zaal Arie Schaap waarom de finale vaardigheid op spoorbreedte 

gereden werd hierdoor is de spanning uit de wedstrijd gehaald voor deelnemers en 

toeschouwers, voorstel is om de volgende keer weer terug te gaan naar het oude 

systeem  

SMW Kampioenshap in Vrouwenpolder, mooie wedstrijd, helaas net iets buiten de 

selectie voor de KNHS kampioenschap, veel deelnemers uit het district 

Complimenten van het bestuur naar de organiserende vereniging  



Marianne Fokker  maakt een opmerking over de stalling in de binnenbak Ivm de 

hoge temperatuur was te weinig ventilatie. Hier heeft de organisatie al  op 

gereageerd. 

 

Hippiade: positief de uitslagen online kunnen volgen was heel positief  

Monique de Jager: Jammer op het einde van de dag de huldiging dat iedereen al 

naar huis is, Voorzitter: dit is :inherent aan het feit dat er tussentijds prijsuitreikingen 

hebben plaatsgevonden 

 

KNHS kampioenschappen in Haaksbergen: Marianne Fokker, wat jammer dat er 

maar 2 dressuurringen waren, hierdoor zou de dag voor iedereen korter geweest zijn 

Chantalle Boogaarts:  Nu de kl B nu ook naar hippiade gaat is het dan ook de 

bedoeling dat de  kl1 naar het KNHS kampioenschap zal gaan? Reactie van de 

voorzitter is dat dit  ook in het menforum aan de orde geweest.  

 

De genoemde punten vanuit de zaal worden meegenomen ter verbetering van de 

kampioenschappen 

 

Districtskampioenschappen Indoor  

Houten: toelichting van Hans Zumbrink, wedstrijd is vol tot de voorinschrijving voor 

het district heeft goed uitgepakt ( nu 70 deelnemers uit het district) 

Er wordt volop gewerkt aan de voorbereiding.  

Er is nog wel ruimte voor tandem, 2 span paard en 4 span paard,  

Mocht je nog niet ingeschreven hebben doet dit dan alsnog, optie kans op uitvallers. 

Districtskampioenschap,  

4 span paarden ook de selectie voor de strijd der districten 

 

Barsingerhorn: dressuur, 20 en 21 februari 2016 toelichting door Henk vd Munnik 

30x60 en 20x40 beiden overdekt 

Paarden en pony's gescheiden dagen er is nog niet duidelijk welke rubriek wanneer 

zal starten. Er wordt uitgenodigd tot tot inschrijven  

 

Vraag: Chantalle Boogaarts, waarom keuze tot wisselende plaatsen en niet 

centraal. Antwoord hierop is dat het wenselijk is om de kampioenschappen door het 

hele district heen te laten plaatsvinden, een eis voor het kampioenschap is wel dat er 

een 30x60 rijbaan is 

Gekoppeld aan dit punt merkt Marieke Hillhorst op bodem in Leusden is geheel 

vernieuwd 

 

 

Mededelingen uit het menforum 

De voorzitter vraagt de na introductie van het fenomeen klankbordgroep voor het 

district aan de vergadering in te stemmen met de benoeming  

Het voorstel is een klankbord groep met een 3tal mensen met de 2 forumleden ( Wim 

de Groot en Yvonne vd Mark) 

Doelstelling van deze groep is het bespreken wat kan er verbetert worden in de sport 

Het is de bedoeling dat ieder mendistrict een klankbordgroep zal krijgen 



Voorstel voor de leden van de klankbordgroep 

Bram Chardon: enthousiaste sporter en instructeur  

Christiaan Provoost; sporter, organisator, parcourbouwer, jeugdbegeleider en 

instructeur 

Hans Zumbrink: jurylid, TA, oud sporter, parcoursbouwer en instructeur  

 

 

Marianne Fokker geeft een de jeugd te missen en de basissporter, dit wordt in de 

vergadering beantwoord. 

Marian Wolters spreekt ook haar vraagtekens uit bij het missen van de basissport 

en jeugd, ( bixie) 

Chantalle Boogaarts: mist dat wat je als een beginnend menner meemaakt 

wanneer je een klankbord groep met zowel ervaren mensen erin zit 

 

Aanvulling van Hans Zumbrink op de discussie, benoemd dat de jeugd en de basis 

ook bij deze groep de prioriteit heeft sport ontwikkeling en zo iedereen te kunnen 

laten rijden. 

 

Rita Zumbrink  kanttekening bij het benoemen van de klankbordgroep, kl 4 rijders. 

Geeft aan dat je deze leden moet zien als instructeurs en zo de input van de 

basissport krijgen  

 

Na alle kritische kanttekeningen vanuit de zaal toch toestemming 

 

Menforum: Wim de Groot benoemd een aantal zaken waar het menforum het 

afgelopen jaar aan gewerkt heeft dit zijn; nieuw regelement, de nieuwe proeven, het 

opleiden van parcoursbouwers. 

Toekomstige zaken waar het menforum zich mee bezig zal gaan worden zijn o.a.; 

lagere instap van de sport mogelijk maken, instap nieuwe juryleden hoger 

kür op muziek hier gaat de bijscholing van de juryleden van start, en ook de andere  

bijscholingen 

 

Yvonne vd Mark geeft een toelichting op het idee om de instap voor de sport lager te 

maken Dit zou kunnen zijn een Kl 0 of instap met alleen vaardigheid en bijvoorbeeld 

maar 4 hindernissen in de marathon. Vaardigheid moet dan wel op een voldoende 

manier worden gereden 

Vraag van Ad van Roon of er dan in de vaardigheid de rijstijl beoordeling weer zal 

terugkomen 

 

Mededelingen vanuit de KNHS    

Door Arjen Coppoolse:  

Menbewijsboek is herschreven na evaluatie met 15 instructeurs  

Vraag vanuit de zaal: is de inhoud nog hetzelfde 

Details zijn gewijzigd bijvoorbeeld de wijzing van de verkeerswet 

 

Vraag van Marianne Wolters: de instructeurs die de boeken al aangeschaft hebben 

of deze nog geruild kunnen worden. Hier kon geen antwoord op gegeven worden 



 

Juryopleidingen mennen dressuur 

Opleiding kür op muziek 

Doorstroom parcourbouwer 

Bijscholingen parcoursbouwers  TA en juryleden 

 

Marianne Wolters: kort van te voren bericht over de bijscholingen, planning is dan 

een knelpunt.  

Arjen benoemd dat hij niet  bij de instructeurs opleiding betrokken is 

Knelpunt is dat de planning te kort van te voren is verzoek om over te gaan naar een 

jaarplanning 

 

Ontwikkeling van een KNHS app  

Menforum: er komt een nieuw proevenboekje medio feb de proeven worden ook 

opgenomen hiervan  

 

Hippiade is volgend jaar op 20 augustus in Ermelo 

KNHS kampioenschap is het weekend hierna in Maasdijk 

 

Nieuws uit de ledenraad 

Gewijzigde contributiestructuur er is een vereenvoudiging van de structuur 

 

Verschillende manieren om lid te worden, nieuw is dat het gaat over 12 maanden 

Overstappen van vereniging wordt eenvoudiger 

Meerdere manieren lid van de KNHS op ieder volgend lidmaatschap krijg je 6 euro 

korting.  

 

Overgang van startpas naar start licentie  

Ieder paard startpas, nieuw rijder licentie hier kan hij ieder paard voor gebruiken in 

welke span samenstelling dan ook. Alle paarden moeten wel aan de rijder gekoppeld 

zijn. Er komen geen registratie kosten voor het paard meer 

 

Er worden verschillende rekenvoorbeelden getoond 

Voor de enkelspan rijder zou het 20 euro duurder worden 

2 span rijder zou ongeveer 30 euro voordeliger 

 

Kritische kanttekening  vanuit de zaal bij de getoonde berekeningen wordt ervanuit 

gaande dat P&S opgezegd zal worden. 

 Vraag van Ad van Roon :afdracht naar de KNHS hoe gaat dit, antw: blijft via de 

vereniging  

 

Uit de zaal komt ook de opmerking dat Enkelspan rijders die ook onder het zadel 

starten die zijn in het nadeel wordt dit nog heroverwogen? Hier komt in de 

vergadering geen antwoord op 

 

Arjen geeft aan dat er aan de mensen die op FB uitingen heeft gedaan een 

uitnodiging om om de tafel te gaan zitten om de knelpunten te bekijken 



Arjen  Coppoolse geeft aan hoe de beslissing genomen is, via de ledenraad  

Wim de Groot, aanwezig bij ledenberaad, eerst gemaakte afspraak was dat 

startlicentie mennen ook onder de man gereden zou worden 

Hier zou nog op teruggekomen worden, dit is niet gebeurt 

De voorzitters van de districten gaan hierover nog in gesprek 

 

Discussie in de zaal: leed ligt bij de enkelspanrijders 

 

Vraag of alles digitaal wordt koppeling naar verplichting digitaal inschrijven. 

 

Vraag of impuls gaat verdwijnen uitleg mogelijk dat dit de enige groep is die nog per 

e-mail zou kunnen inschrijven maar hier wordt hard aan gewerkt dat ook de impuls 

rubriek digitaal zou moeten inschrijven 

 

Arie Schaap 

Tegenstrijdige bericht ontvangen? Hier wordt door Arjen uitleg over gegeven 

Pas voor een span  

 

Presentatie van Hans Gribnau: 

Digitaal inschrijven per  1-1-2016 & gebruik van driving daarbij 

 

Een training voor organisaties van mijn KNHS en driving gepland in januari 2016 

Oproep aan organisaties om alle leden digitaal te laten inschrijven 

Ad van Roon; Worden de officials ook zo geregistreerd, link naar de belastingdienst  

Vraag of het digitale inschrijven ook voor de minimarathons gaat gelden 

Arjen  Coppoolse geeft aan dat de mogelijkheid er is maar dat de keuze aan de 

organisatie is 

Tonia Westrate merkt op dat er ervaren dat er geen problemen waren met het 

digitale inschrijven voor deelnemers 

Vraag is wie gaan mensen helpen die niet de vaardigheid hebben om digitaal 

inschrijven, dit kan ook door de vereniging gedaan worden 

 

        

Huldiging van de KNHS kampioenen uit ons District 

De kampioenen uit het district worden gehuldigd met een mooie aandenken aan het 

behaalde kampioenschap. Kampioenen uit het district over het seizoen 2015 zijn. 

Monique Jager 1 span pony kl M Hippiade kampioen 

Chantalle Boogaart 1 span pony klZZ Hippiade kampioen 

Wendy Boeckhout   1 span pony kl L Hippiade kampioen  

Jan Bijeman, heeft zich afgemeld voor deze huldiging 

Lianne Fokker 1 span pony KNHS kamp SWM  

 

 

11.     Rondvraag 

 



Steef Karelse: Is het mogelijk dat het mendistrict zich gaan bemoeien met de 

datum van de wedstrijden.  Antwoord van Henk van de Munnik er kan 

gekeken worden naar de voorlopige kalender, deze is in deze fase actueel 

Wim geeft aan dat er een protocol is opgesteld, dit protocol zal op korte 

termijn naar de verenigingen worden toegestuurd. 

 

 

 


