REGIO GELDERLAND / FLEVOLAND
Secretariaat: W.A. Romijn
Randwijkstraat 17
6681ML Bemmel

Notulen voorjaarsledenvergadering Regio Gelderland, op maandag 14 april 2014
Locatie: Restaurant “De Nieuwe Zweep” te Klarenbeek, aanvang 20.00 uur.
Bericht van verhindering is ontvangen van RV&PC Jeanne d’Árc Groesbeek, LR&PC Buitenbosch
Winterswijk, RV Bahr Giesbeek, PPV de Musketiers Druten, LR & PC Maasruiters Alphen, LR & PC
de Veldruiters Angeren, Paardensport Vereniging Aalten, PC St.Steffenrijders Laren, Hamelandse PC
Geesteren, De Grebberuiters Wageningen, Hr. B. Veld namens recreatie, PC & RV Barchruiters
Barchem en PSV In den Bosch Lichtenvoorde.

1.Opening en mededelingen door de voorzitter. De voorzitter dhr. Herman Ubbink heet allen
hartelijk welkom en opent de vergadering. De voorzitter geeft aan dat hij bij agendapunt 6 als
mededeling dieper in zal gaan op de herstructurering KNHS. (zie ******)
2.Vaststellen notulen najaarsvergadering d.d. 18 november 2013. De notulen worden pagina voor
pagina doorgenomen. Er zijn geen op of aanmerkingen. Onder dankzegging aan de notulist mevr.
Conny Renskers-Verink worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.
3.Ingekomen stukken. Er zijn geen ingekomen stukken
4.Financieel verslag 2013. De penningmeester mevr. Janet Limpers-Breukink doet verslag van de
financiën. Ze begint met uitleg bij de exploitatierekening aan de lastenzijde:
Secretariaatskosten: De kantoorartikelen/drukwerk laten een stijging zien, doordat er meer toners zijn
verbruikt en opbergboxen voor de linten zijn gekocht. Doordat alle uitnodigingen voor vergaderingen
en kampioenschappen nu per mail zijn gegaan, zijn er geen portokosten meer. Door verandering van
het abonnement zijn de kosten voor telefoon en internet gedaald.
De kosten van het bestuur zijn gestegen door extra bestuursvergaderingen en een extra vergadering met
de kringen over herstructurering. Daarnaast zijn er een aantal vergaderingen van werkgroepen geweest,
hetgeen leidt tot extra vergaderkosten.
De kampioenschapskosten zijn gedaald omdat er tijdens de indoorkampioenschappen één locatie
minder nodig was. Er waren nog prijzen op voorraad dus is er minder aangeschaft. De post diversen
bestaat uit attenties voor de jury’s tijdens de indoorkampioenschappen en de KNHS wedstrijdafdracht
kosten.
Vormingswerk; Dit zijn de kosten voor de Rabo talenten selectie dag bij Gert van den Hoorn en de
kosten die tot nu toe gemaakt zijn voor de beloftentraining. In 2012 was dit nog het subsidiepotje voor
de verengingen en is er besloten om deze stop te zetten en te starten met een beloften selectie en
trainingen. Wij trokken jaarlijks € 2.500,00 uit voor de subsidie en dat geld wordt nu aan de beloften
training besteed. Hier staan wel de bijdragen van de ruiters tegenover, die staan vermeldt aan de
batenzijde. Doordat er maar 3 instructeurs en locaties zijn, die maandelijks de kosten declareren geeft
dit een vertekend beeld. De meeste kosten zullen dus in 2014 gedeclareerd worden. Vandaar ook dat
het batig saldo van dit jaar gereserveerd wordt voor de beloftentraining
Automatisering: Vorig jaar is er een nieuwe PC aangeschaft voor het wedstrijdsecretariaat en een
nieuwe office software. Dit jaar is er een tablet aangeschaft voor de verwerking van de mail van de
secretaris en een nieuwe printer doordat de printer van de penningmeester het had begeven.
De post diversen betreft de kosten voor bloemen, attenties zieken en jubilea.
De penningmeester geeft uitleg over de batenzijde van de exploitatierekening:
Door een daling van het aantal leden zijn er minder inkomsten. Ook de rente is gedaald van 2% naar
1,1%. De bankkosten zijn helaas wel verhoogd.
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De post Overige bestaat uit de vergoeding van de KNHS voor de organisatie van de Rabotalenten
selectie dag bij Gert van den Hoorn en de bijdrage van de ruiters aan onze eigen beloften selectiedagen
en de trainingen. Zoals al genoemd worden de meeste kosten in 2014 gemaakt, vandaar dat er dit jaar
een positief resultaat is, maar dit bedrag is gereserveerd voor de kosten van de beloften training in
2014.
Ten slotte volgt uitleg over de Balans. Hier staat specifiek vermeld het resultaat gereserveerd voor de
beloften trainingen. Het vermogen van de Regio is uitgesplitst per rekening. Hier staat ook de
vermelding van het resultaat dat wordt gereserveerd voor de beloften. Onderaan een overzicht van de
bezittingen van de Regio, met het jaar van aanschaf vermeldt.
Vervolgens laat de penningmeester weten dat er vanochtend bericht van KNHS is ontvangen dat het
aantal leden voor dit jaar met 10 % is gedaald. Meer dan 1000 geregistreerde leden bij de verenigingen
in de Regio Gelderland. Deze daling is een landelijke trend.
Mevr. De Ruiter vraagt hoe het kan dat de kosten van de instructeurs t.b.v. het vormingswerk nu nog
niet bekend zijn? Antwoord van de penningmeester. Het uurloon is wel bekend, maar de reiskosten
komen daar nog bij. De theoriekosten voor instructeurs en de kosten van bestuursleden zijn nog niet
gedeclareerd. Het totale plaatje wordt in het Regiobestuur gepresenteerd.
De Voorzitter bedankt de penningmeester.
5.Verslag kascommissie en benoeming kascommissie. De kascontrole heeft plaatsgevonden.
Dhr. Hans Kwak en mevr. Bettie Verdonk hebben de boeken in orde bevonden. Het financiële verslag
wordt derhalve goedgekeurd en het bestuur wordt decharge verleend.
Benoemen nieuw kascommissie lid: mevr. Maartje Zonderland zal instromen. Als nieuw lid meldt
mevr. Ilona van Roekel zich aan.
6.Presentatie door de verenigingsservice KNHS over actuele zaken.
De dames Marleen Ras en Christel de Boer zijn namens de KNHS aanwezig om een presentatie te
geven over actuele KNHS zaken. De volledige presentatie staat vermeld op de site van de Regio
Gelderland. (de paginanummer vermelding verwijst naar de pagina’s van de KNHS presentatie)
Herstructurering KNHS (Pagina 3)
Het is vooral belangrijk de organisatiestructuur een stuk eenvoudiger te maken. Een en ander is
vastgelegd in een meer jaren beleidskader.
Het is nu zover om dit samen met Regio’s uit te rollen en uit te voeren om uiteindelijk te komen tot een
snellere besluitvorming. De KNHS wil niet meer het glazenhuis zijn en dichter bij de Paardensport(er)
komen te staan.
Nieuwe structuur (Pagina 4)
Hoe dat te doen: Door vereenvoudiging van de structuur. Minder commissies en meer specialisten
inzetten. Minder mensen kunnen meer doen. De ledenraad wordt uitgedund (alleen voorzitters regio’s
mendistricten & nat.verenigingen) en krijgt een puur beleidsmatige rol en niet meer wedstrijd
technisch. Er komen 11 discipline fora. De technische commissies krijgen vooral een adviserende rol.
Beslissingen vallen binnen de nationale fora.
De nieuwe KNHS statuten zijn op 3 april jl. goedgekeurd. De nieuwe Regio conceptstatuten worden
voorgelegd aan de Regio najaar ALV’s. De keuze voor het wel of niet in stand houden van kringen is
per Regio vrij.
De recreatiesporters komen erbij. Al onze wedstrijdsporters zijn daarnaast ook recreatie sporters. Dus
daar moeten we misschien veel meer aandacht aan besteden, ook bij de verenigingen.
De portefeuille recreatiesport wordt verplicht voor iedere Regio.
Leden kunnen volgend jaar (met de verkiezingen) online stemmen (Voorzitter en portefeuillehouder
recreatiesport)
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Voor de wedstrijdsport discipline fora zijn mensen nodig die veel feeling hebben met hun tak van
wedstrijdsport. Ze moeten in het veld staan en ook nog eens Regio specifiek zijn.
Er volgt een preview film “Dichterbij de Paardensporter”. Na vertoning hiervan vraagt mevr. Christel
de Boer hoe de film overkomt? De zaal geeft knikkend aan dat het filmpje goed overkomt.
Aan de hand van een schema (Pagina 6) geeft mevr. Christel de Boer uitleg over de opzet van de
herstructurering.
Optioneel kunnen regio’s ook (nog extra) andere portefeuilles of werkcommissies inrichten. Dat kan
per regio verschillen en afhankelijk zijn van wat de Regio nodig heeft.
De taken en bevoegdheden van het Regio bestuur blijven gelijk. Ze zullen een beleidsmatige rol vragen
vooral van de voorzitter binnen de Regioraad.
De Regio vaardigt vier leden af naar de nationale disciplinefora; dressuur, springen, eventing en
recreatiesport.
De functieprofielen zijn opgesteld en opvraagbaar via de KNHS of het Regiobestuur. Er volgt een
werving en selectieprocedure met eventueel instellen van een vertrouwenscommissie. Het is aan het
Regiobestuur of ze forumleden wil mandateren of door de ALV laten verkiezen. Dit jaar in verband
met de strakke tijdsplanning zal men mandateren. Voor daarna kunnen eventuele andere keuzes
gemaakt worden.
In principe veranderen de staturen van de Verenigingen niet.
Daarop wordt de vraag gesteld of de statuten van de Kringen veranderen? Mevr. Christel de Boer geeft
aan dat men zover nog niet is. Vanuit de zaal laat men weten dat dit (waarschijnlijk) niet hoeft.
Er volgt uitleg over de stand van zaken (Pagina 7) over het tijdspad van 2013 tot aan januari 2015.
Alles is te volgen via de website en via Paard en Sport. In juni 2014 nieuwe structuur starten en in
augustus de Regiostatuten vaststellen. Januari 2015 digitaal stemmen recreatiesport
Vraag uit zaal. Is de FNRS paspoorthouder erbij gerekend? Antwoord; Dat is inderdaad nog niet
helemaal rond met de FNRS. Iedere paspoorthouder is ook KNHS lid. Hoe dat in de uitwerking gaat is
nog niet helemaal bekend, aldus mevr. Christel de Boer.
******
De voorzitter van de Regio dhr. Ubbink vraagt het woord en geeft vervolgens uitleg over de genomen
besluiten van het bestuur van de Regio Gelderland/Flevoland.
Het bestuur heeft specifieke besluiten genomen op bepaalde gronden met betrekking tot het zoeken en
benoemen van forumleden voor de KNHS Regio Gelderland/Flevoland.
1.Beeldvorming van de Regio in de KNHS-herstructurering.
Beeldvorming van de Regio
De Regio Gelderland/Flevoland is binnen de KHNS een grote provincie en heeft een bestuur
van 20 personen.
Het bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de kringen. De specialismen
dressuur, springen, eventing en recreatie zijn goed vertegenwoordigt.
Het bestuur functioneert prima en kan de huidige uitdagingen aan.
Beeldvorming van de KNHS.
De herstructurering voorziet (o.a.) in de benoeming van forumleden per regio.
De benoemingen zijn statutair geregeld in art 16, sub 2: De leden van het dressuurforum, het springforum,
het eventingforum en het recreatiesportforum zijn de portefeuillehouders in de besturen van de regioverenigingen of daartoe
door het regiobestuur gemandateerde personen.

-

Er is een prominente lobby vanuit de KNHS naar de leden om zich op te geven voor de fora.
Er wordt in de statuten niets gezegd over verkiezingen. De KNHS wil dat leden zich opgeven voor de
fora. Een forumlid kan niet alles alleen, maar heeft een werkgroep nodig.

2. Meningsvorming, hoe kunnen wij de posities zo goed mogelijk invullen.
•
Continuïteit van de huidige activiteiten handhaven.
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•
•
•

Communicatielijnen tussen bestuur en forumleden zo kort mogelijk. De herstructurering is nog
lang niet klaar. Je moet weten hoe je op tussenmomenten goed moet functioneren.
Actief bijdragen aan de ontwikkeling van de KNHS herstructurering.
Werken binnen de kaders van de nieuwe KNHS statuten.

3. Besluitvorming.
•
De eerste klap is een daalder waard, in Gelderland/Flevoland niet te lang zoeken naar
ingewerkte deskundigen, als je ze voorhanden hebt.
•
Elk forumlid stelt een werkgroep samen, alleen kun je het niet.
•
Niemand in de Regio, die belangstelling heeft voor een functie, wordt gepasseerd, echter hij/zij
begint in een werkgroep. Het al of niet forumlid worden, kan dan door het bestuur bepaald
worden.
•
Op termijn, afhankelijk van de ontwikkelingen, kunnen we altijd de bestuurssamenstelling
aanpassen.
•
Stap voor stap samen opgroeien met de KNHS herstructurering.
•
Dus, de eerste forumleden benoemen door en uit het bestuur. Bestuursleden Kris van Gelder,
Jan Willem Buyserd en Harm Rexwinkel trappen af, voor de portefeuillehouder recreatie zijn
wij in overleg.
Vraag van dhr. Honkoop. “De Regio is nu afhankelijk van wat de kringen verkiezen in het bestuur. Zo
te horen worden het allemaal forumleden, waarin geen evenredigheid vanuit de kringen. Op termijn
wordt de bestuurssamenstelling aangepast. Als wij vinden dat we met kringen het bestuur moeten
vertegenwoordigen, nu is dat 2 per kring, kunnen we straks mogelijk zeggen dat 1 per kring voldoende
is. Anders kan het elkaar tegenspreken en kan er onevenredigheid ontstaan. Is dit iets dat aan de leden
en kringen moeten worden voorgelegd? “
De voorzitter antwoord hierop dat de KNHS aangeeft dat wij mogen mandateren (art. 16 sub 2.)
Wij doen niet iets anders dan wat de KNHS aangeeft. Je mag gewoon mensen aanwijzen/ mandateren.
Het is niet zo dat de KNHS vertelt dat wij moeten gaan werven. Er zijn meerdere keuzes mogelijk.
Mevr. Marleen Ras vult de voorzitter aan en refereert aan de workshop met het bestuur.
De Regio Gelderland heeft een goed bestuur met veel specialisme. De Regio heeft de luxe dat ze de
expertise al in huis heeft. Zij kunnen met dit bestuur fora vormen.
De voorzitter benadrukt nogmaals dat het belangrijk is forumleden en werkgroepleden te benoemen.
Die forumleden schuiven aan bij het Regiobestuur. Op termijn gaan we ontwikkelen. Niet van te voren
al zeggen meer of minder kringen. Een organisatie moet zich ontwikkelen. Je moet een organisatie
laten functioneren door minder overleg. Onze mensen zodanig inzetten dat het optimaal is. Wij zijn
niet te vergelijken met andere provincies.
******
Mevr. Christel de Boer bedankt de voorzitter en complimenteert het bestuur van de Regio; “Dit is een
goed verhaal, het is ontzettend leuk dat deze opzet specifiek van de Regio komt. Iedere Regio is zo
ontzettend verschillend. Je moet zelf invulling geven als Regio”. Zij vervolgt de presentatie van de
KNHS.
De reglementswijzigingen (Pagina 9) - voor de laatste keer door de Ledenraad doorgevoerd d.d. 13
februari 2014 - staan op de site van de KNHS. De laatste versie van reglementen is ook te vinden in het
Hartman concoursprogramma en staan onder de helpfunctie.
Enkele wijzigingen worden benoemd waarbij mevr. Corrie Ederveen informatie aanvult.
– Bitloos dressuur rijden tot L2 mag nu zonder apart daarvoor gekwalificeerde jury. Tevens ook in
handicap met de gewone dressuur t/m klasse L2. Daarboven alleen indien met HC rijdt.
-Bij het springen op de gewone wedstrijden is deelname van 2 ruiters met 1 paard t/m de klasse L
toegestaan. De regels voor de kampioenschappen staan apart benoemd in het
Kampioenschapsreglement.
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De controle op wedstrijddocumenten (Pagina 10) blijft een aandachtspunt. Tijdens de I&R controle op
op de Regiokampioenschappen waren er maar liefst 171 combinaties die een aanschrijven hebben
gehad.
Mevr. Conny Renskers vraagt waarom de I&R controleurs geen gebruik maken van het inlegvel
waarop aangetekend kan worden wanneer een controle heeft plaatsgevonden. Er is immers een apart
vel hiervoor aanwezig in het paspoort. Dhr. Kris van Gelder antwoordt dat deze vraag, het maken van
een aantekening, ook in het wedstrijd platform is besproken. Hierover is nagevraagd gedaan en het is
niet toegestaan. Je kunt het paspoort vandaag laten controleren, maar er kan morgen alweer iets aan
mankeren. Alleen een FEI dierenarts is hiertoe bevoegd.
Dhr. Fred Schoeman vraagt hoe het mogelijk is geweest dat er tijdens de afgelopen Kampioenschappen
aan het einde van de dag paspoorten weg waren en startkaarten waren verwisseld. Men was zeer
ontevreden over het optreden van de daar aanwezige IR controleur en spreekt daar ongenoegen over
uit.
Mevr. Christel de Boer geeft aan dat er bij elk Regio kampioenschap I&R controleurs aanwezig zijn.
Omdat er geen 100% controle is geweest, kan er in de tussentijd toch iets met de vaccinatie zijn
misgegaan, waardoor op de NK toch nog mensen met onjuiste wedstrijddocumenten werden
geconfronteerd.
De KNHS geeft tips aan de verenigingen en adviseert om zelf controlemomenten voor de
verenigingsleden te organiseren. Een kennissheet van de KNHS is voor iedereen na afloop van de
vergadering mee te nemen. (deze kennissheet Controle Wedstrijddocumenten komt ook op de site van
de Regio te staan)
Mijn KNHS is verbeterd (Pagina 11). Het systeem is (eindelijk) helemaal over op HTML5.
Verenigingen kunnen nu het vraagprogramma indienen dat direct wordt goedgekeurd, wanneer het met
die(zelfde) data en klassen op de wedstrijd kalender van de Regio staat.
Inloggen met persoonlijke Mijn KNHS inlog. De (toegangs-) rechten zijn gekoppeld aan je functie bij
je vereniging. De informatie over bestuurders van verenigingen moet daarom goed op orde zijn.
Een wedstrijdsecretaris van een vereniging die geen KNHS lid is kan wel als leidend contactpersoon
het vraagprogramma inzien.
Mevr. Jos Ruiter merkt op dat het stuk tekst bij opmerkingen wel in te vullen is, maar dat het daarna
niet meer zichtbaar is op de site.
Mevr. Christel de Boer zegt toe hierover navraag te gaan doen.
Collectieve verzekeraars (Pagina 12) Vanaf 1 juli a.s. is het mogelijk om diverse verzekeringen nu
collectief af te sluiten via Meeus/Interpolis/AIG. Deze verzekeringen zijn specifiek gemaakt voor de
paardensport. Naarmate er meer verenigingen deelnemen, gaat de premie omlaag.
Tevens wordt het integraal overzetten van andere verzekeringen bekeken door Meeus.
In januari 2015 volgt de ongevallen verzekering voor alle KNHS leden.
Er wordt gevraagd of de ongevallenverzekering al verplicht is. De ongevallen verzekering zit
automatisch bij het lidmaatschap. Voor verenigingen is het ook niet verplicht. Iedere vereniging moet
wel verplicht een WA verzekering hebben.
Er volgt uitleg over de vrijwilligers vergoeding.(Pagina 13) De belastingdienst is strenger gaan
controleren. Een vrijwilliger mag maximaal € 150,-- per maand en/of € 1.500, - per jaar ontvangen.
Krijgt men veel meer vergoeding dan dit bedrag, dan wordt dit beschouwd als een verkapt
dienstverband. Daarvoor is een VAR verklaring nodig of men moet een andere geldige overeenkomst
hebben.
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Op 7 mei is de opening (Pagina 14) van het Nationaal Hippisch Centrum en de bestuurdersdag. Alle
Regio’s en verenigingen hebben een uitnodiging gehad, maar de kringen (nog) niet.
In de ochtend is er een programma voor KNHS en KWPN bestuurders (zij worden gekoppeld). In de
middag komt Koning Willem Alexander om de hal te openen. Er zijn diverse demonstraties van allerlei
disciplines met veel activiteiten. De RVD heeft een persbericht uitgedaan.(Pagina 15)
Een tijdje terug is de KNHS gestart met de petitie “Red de buitenrit” (Pagina 16). Op 8 april zijn drie
Olympische kampioenen, waaronder Anky van Grunsven, naar Den Haag afgereisd en hebben in de
Tweede Kamer deze petitie met 20.503 handtekeningen aangeboden in verband met bedreiging sluiting
van natuurgebieden en onderhoud ruiter- en menpaden.
7.De pauze tijd wordt niet gebruikt.
8.Mededelingen ledenraad, herstructurering, portefeuillehouders opleidingen, jeugd en
ponyzaken en recreatie.
Mevr. Corrie Ederveen doet enkele mededelingen van uit de ledenraad/herstructurering.
Op 26 mei jl. zijn de statuten goedgekeurd. Op 3 april jl. was de laatste Ledenraadsvergadering.
Er zijn amendementen samengesteld voor statuten van de Regio die in de Algemene ledenvergadering
van het najaar 2014 in behandeling worden genomen.
De fora leden worden door mandatering of door verkiezing gekozen. De voorzitter dhr. Ubbink heeft al
laten weten dat de Regio zal starten met mandatering.
Op 21 mei a.s. worden de eerste namen aangeleverd van de drie wedstrijdsport fora leden en een ad
interim voor recreatie sport forum. Deze functies worden elke drie jaar herkozen.
Deze nieuwe structuur geeft t.z.t. verandering. Wij zijn nu als bestuursleden gewend naar deze
vergadering te komen, waarbij een lijst wordt getekend die het aantal stemmen weergeeft van onze
verenigingen. In de toekomst is men alleen nog op persoonlijke titel aanwezig en kan men alleen zo
stemmen. Het is dan toegestaan met maximaal 1 machtiging te stemmen. Stemmen voor de functie van
Voorzitter en recreatiesportafgevaardigde in het dagelijks bestuur zal digitaal (thuis) gebeuren.
Iedereen krijgt een mailbericht met daarin een link waarmee je kunt stemmen op de persoon die voor
jouw Regio van toepassing zijn.
Via het blad Paard en Sport zal in juni a.s. een formulier voor de KNHS leden worden uitgezet die nog
geen email adres aan de KNHS hebben doorgegeven.
Met dit formulier kan met zich aanmelden voor digitale KNHS informatie. Op deze wijze is het te
zijner tijd voor deze leden(ook) mogelijk om hun stem uit te brengen.
Het blad Paard en Leven gaat op in Paard en Sport.
Er is veel commotie over de fiscaliteit voor vrijwilligers en de onkostenvergoeding.
Er zijn juryleden (en officials) die regelmatig worden ingezet, die nu te horen krijgen dat ze de
vergoeding anders moeten indienen. “Het is jammer dat je als wedstrijdorganiserende vereniging deze
mensen op deze manier de onkosten (kosten die ze echt maken) niet kunt vergoeden”, aldus Mevr.
Corrie Ederveen.
Dhr. Hazeleger vraagt waar straks – in de nieuwe structuur- een onderwerp als deze, dus de onkosten
vergoeding, wordt besproken?
De KNHS gaat hier naar kijken. Overigens is het woord vrijwilligers niet meer het juiste woord voor
een hoog opgeleid jurylid. Alle argumenten worden meegenomen aldus mevr. Marleen Ras.
Helaas blijft het feit dat de Belastingdienst op dit moment niet anders toestaat.
De voorzitter vult aan dat dit een beleidszaak is, en dat dit bij de Ledenraad thuis hoort.
Mevr. Corrie Ederveen laat weten dat zij voorziet dat wanneer de KNHS alleen nog maar volgens de
norm vrijwilligersregeling kan vergoeden, dat je dan op bijvoorbeeld de Kampioenschappen alleen nog
officials uit je eigen provincie zult zien, of mensen die betaald in dienst zijn van de KNHS. Dat is geen
gewenste situatie.
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Er wordt gevraagd waar men zich kan aanmelden als belangstellende voor een werkgroep. Die
aanmelding moet via de Regio.
Mevr. Corrie Ederveen vervolgt met mededelingen namens de portefeuille opleidingen.
De Regio Gelderland vond dat de bijscholingsbijeenkomsten voor officials te grootschalig werden.
O.a. te weinig contact met cursusleider. Dat heeft ertoe geleid dat de KNHS de bijscholingen voor
juryleden kleinschaliger is gaan organiseren in groepen van max 50 personen. De KNHS heeft een
bijscholingskalender, waarbij het mogelijk is via een link in te schrijven.
Er komen meerdere bijscholingen in de Regio. Voor de B en L dressuur in mei, augustus en december.
En in april, november volgend jaar. De M en Z dressuur volgt nog, evenals Lichte en Zware Tour.
De bijscholing voor de afdelingsdressuur is op de Hippiade. De Kür op muziek is 1 x per 2 jaar.
Verspreid over de Regio zal men locaties uitzoeken met geschikte combinaties. Tijdens de bijscholing
zullen ook de onderwerpen reglementen, communicatie en omgangsvormen aan de orde komen. De
officials worden per mail/brief geïnformeerd en via de site van de Regio en KNHS
Dhr. Kris van Gelder informeert naar de springjury bijscholing/opleiding, temeer daar de laatste
bijscholing een paar jaar geleden heeft plaatsgevonden.
Mevr. Corrie Ederveen laat weten dat er op dit moment afstemming met KNHS is met diverse
aandachtspunten voor het springen.
Er zijn geen mededelingen over jeugd en ponyzaken evenals over recreatie.
9.Kampioenschappen 2014:
Dhr. Wim Romijn wijst er nog een keer op dat de aanwezigen t.z.t. via de site moeten aanmelden voor
de Regio vergadering.
De Outdoorkampioenschappen dressuur, springen, verenigingswedstrijd en vier/zestallen worden
gehouden in samenwerking met PSV In Den Bosch te Zieuwent-Harreveld.
Nieuw dit jaar is viertal kür op muziek voor paarden en pony’s in de klasse M/Z op 9 augustus 2014.
Dus ook de pony’s mogen bij de paarden aansluiten.
Een viertal mag gevormd worden door 4 ruiters uit 1 vereniging of ruiters uit 1 kring maar ook uit 1
Regio.
De Kampioenschappen voor pony’s zijn op zaterdag 2 augustus 2014 en voor paarden een week later
op vrijdag 8 en zaterdag 9 augustus 2014. Overige informatie is op de website
www.paardensportgelderland.nl te vinden.
De SGW Kampioenschappen zijn op 12 en 13 september 2014 te Gorssel.
Nieuwe dit jaar is het Kampioenschap voor teams eventing voor pony’s. Daarbij wordt alleen voor
springen en cross een beoordeling gemaakt.
De Indoorkampioenschappen in 2015 worden qua opzet veranderd door naar vier weekenden te gaan,
mede daardoor is er geen last meer van de vakanties.
24 januari 2015
30/31 januari 2015
6 en 7 februari 2015
13/14 februari 2015

: Pony’s dressuur
: Paarden dressuur
: Pony’s springen
: Paarden springen

Verenigingen die in aanmerking willen komen voor de organisatie van deze indoorkampioenschappen
in 2015 kunnen zich hiervoor opgeven bij het Regiosecretariaat, dhr. Wim Romijn, zie adres boven,
vóór 1 mei 2014. Er zijn heel veel aanmeldingen ontvangen met name voor het springen. Dhr. Romijn
verzoekt ook voor de dressuur aan te melden met datum erbij.
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Uit de zaal wordt opgemerkt dat wanneer er te weinig dressuur aanmeldingen zijn, of het een idee is
om diegenen die zich aanmelden om die het volgend jaar voorrang te geven. Dhr. Romijn geeft aan dat
de locatie keuze (door het wedstrijdsecretariaat van de Regio) van diverse factoren afhangt, temeer
daar er bijvoorbeeld ook een aantal deelnemers zijn met meer gezinsleden. Dan is het niet handig op
uiteenlopende en dus op diverse locaties te rijden.
Er wordt gevraagd of er ook nog naar de kwaliteit van de manege wordt gekeken?
Dhr. Wim Romijn antwoord met “Ja, er is inventarisatie gedaan!”
Bij de dressuur betekent het dat er 24 deelnemers zijn die blijven wachten op de uitslag. Dus je hebt
veel meer parkeerruimte nodig.
Bij het springen gaat het meestal om 52 trailers. Maar tegenwoordig komt men met de vrachtwagen.
Ook wordt er naar de bodem gekeken, maar ook de aankleding wordt meegenomen.
10.Wat verder ter tafel komt en rondvraag.
Dhr. Wim Romijn laat weten dat in week 30, dat is van 21 tot 24 juli, de Rabo selectie dagen en de
Regio beloften selectie op dezelfde dag plaatsvinden. De uitnodigingen volgen.
Rondvraag
Mevr. Leonie v.d. Beukel wil nog graag even terugkomend op het onder agendapunt 9 genoemde punt
dat er niet zoveel maneges zijn die de kampioenschappen voor de dressuur op zich willen nemen.
De Regio heeft besloten dat het voor Hippische Centra niet mogelijk is om kampioenschappen te
organiseren. Mevr. V.d. Beukel vraagt hierop teruggekomen kan worden?
De voorzitter antwoord dat kampioenschappen worden uitbesteed aan verenigingen. Bij een Hippisch
Centrum hebben we niet met een vereniging te maken. Dat besluit is genomen omdat de Regio en de
Kringen er zijn voor de verenigingen. En de verenigingen hebben besloten dat het bij de verenigingen
moet worden georganiseerd.
Dhr. Wim Romijn vult aan door aan te geven dat er veel animo is, maar dat de meesten zeggen “doe
mij maar springen”. Dat brengt het meest op voor (de kantine van) de vereniging. Als iedereen een
eerste keuze mag maken, kiezen ze voor springen. Dhr. Wim Romijn geeft aan dat men uiteindelijk
best allemaal wel de dressuur wil organiseren.
Dhr. Hazeleger is er voorstander van om voor de verenigingen te blijven kiezen. Immers de
wedstrijdruiters zijn van de verenigingen.
De ALV (heeft) beslist en gunt het aan de verenigingen, aldus de voorzitter.
11.Sluiting.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de inbreng en nodigt allen uit voor een drankje en een hapje
en sluit de vergadering.

8

