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

Notulen najaarsledenvergadering Regio Gelderland, op maandag 17 november 2014
Locatie: Restaurant “De Nieuwe Zweep” te Klarenbeek, aanvang 20.00 uur.
Bericht van verhindering is ontvangen van: RV & PC de Burght Barneveld
Rsv Roosendaal Bennekom, PC de Heuvelruiters Bergharen, PPV de Musketiers Druten
NRPS Ermelo, RV Bahr Giesbeek, Gorssel-Zutphen Eefde, Rovienna Horssen, Pc de Bosrakkers en
Lr Hulshorst Hulshorst, St manege Slichtenhorst Nijkerk, PSV Veluweruiters Voorthuizen, De
Grebberuiters Wageningen, RV Levade Wenum Wiesel, De Zeewolder Ruiters Zeewolde en PSV
Zonnehoeve Zeewolde.
1.Opening en mededelingen door de voorzitter. De voorzitter de heer Herman Ubbink opent de
vergadering en heet allen hartelijk welkom, met speciaal welkom aan erelid de heer M.J. Breukink
De voorzitter deelt mede dat het agendapunt begroting twee keer op de agenda staat. Daarom wordt
agendapunt 9 gewijzigd in het onderwerp wedstrijdkalender.
Bestuurslid en tevens Dressuurforumlid de heer Jan Willem Buyserd is afwezig met kennisgeving in
verband met een forumvergadering Dressuur. Bestuurslid en tevens Eventingforumlid de heer Harm
Rexwinkel heeft zich afgemeld.
2.Vaststellen notulen voorjaarsvergadering d.d. 14 april 2014. De notulen worden onder
dankzegging aan de notulist mevrouw Conny Renskers goedgekeurd en vastgesteld.
3. Ingekomen stukken. Er zijn geen ingekomen stukken.
4.Begroting 2015. De penningmeester mevrouw Janet Limpers-Breukink geeft een toelichting over de
prognose en de begroting.
Afgelopen jaren heeft de Regio geprobeerd op alle punten zo veel mogelijk kostenbesparend te werken.
Dat is te zien omdat door de digitalisering de portokosten volledig verdwenen zijn.
De bestuurskosten zijn ten opzichte van 2013 gedaald omdat er dit jaar minder extra
bestuursvergaderingen zijn geweest. In 2013 zijn in verband met de herstructurering extra
vergaderingen geweest.
De kampioenschapskosten laten vooral een lichte stijging zien bij de prijzen. Dit heeft te maken met de
voorraad linten die jaarlijks weer overblijven en daarnaast zijn de kosten voor de stalplaten en linten
licht gestegen. De post diversen bestaat uit de attenties voor juryleden en de kosten voor de organisatie
van de kampioenschappen aan de KNHS.
Het vormingswerk betreft de kosten die gemaakt zijn voor de beloftetrainingen. Doordat dit boekjaar
overstijgende kosten waren, heeft de Regio te maken met een deel van de kosten van 2013 en een deel
van 2014. Terwijl de inkomsten/bijdragen van de ruiters wel allemaal dit jaar betaald worden.
Het volledige kostenoverzicht is dit voorjaar binnen het bestuur besproken. Totaal heeft de Regio over
het eerste trainingsjaar aan kosten vanuit de Regio €1.500,-- bijgedragen.
Automatisering laat een daling zien doordat er in 2013 een tablet is aangeschaft. De kosten bestaan nu
uit kosten van de website, domeinnaam etc.
Onder de post diversen vallen attenties voor diverse personen en jubilea van verenigingen.
Aan de batenzijde staat de post contributie.
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Door de herstructurering is er een nieuwe contributievergoeding vanuit de KNHS.
In 2013 had de Regio 10.152 leden waarvoor een vergoeding van €4,50 per lid werd ontvangen. .
Dit jaar is het leden aantal gedaald naar 9.068. De ontvangen vergoeding per lid is gestegen naar €4,65.
Daarnaast ontvangt de Regio een basisvergoeding afhankelijk van het aantal leden. De Regio valt in de
hoogste groep, meer dan 5.000 leden, waarvoor de maximale vergoeding van € 2.000,-- staat.
Daarnaast ontvangt de Regio ook nog een vergoeding voor het aantal recreatieleden. Voor deze 6.846
leden (per 1 april van dit jaar) wordt €2.684,60 ontvangen. Jaarlijks vindt er aan het eind van het jaar
nog een na-verrekening plaats als het aantal leden per 1 december bekend is.
Wanneer alle vergoedingen bij elkaar worden opgeteld is dus een lichte stijging te zien ondanks een
daling van het aantal leden.
De rente inkomsten laten een lichte daling zien in verband met de daling van de rente.
De post overige bestaat uit de vergoeding die van de KNHS is ontvangen voor de organisatie van de
Rabo talenten en beloften scout dag en het inschrijfgeld van de deelnemers aan de beloftetraining.
Zoals eerder vermeld, zijn de kosten boekjaar overschrijdend terwijl de deelnemers wel voor het eind
van het boekjaar betalen.
Dit alles resulteert voor 2014 in een negatief resultaat van € 3.330,70
Voor 2015 wordt uitgegaan van een lichte stijging van het aantal leden, doordat uit cijfers uit het
verleden eigenlijk altijd wel blijkt dat het aantal leden aan het eind van het jaar toch hoger uitvalt.
Hierdoor is de verwachting dat 2015 weer een klein positief saldo kan laten zien.
Tot zover de begroting en prognose, aldus mevrouw Janet Limpers-Breukink
*De heer Maarten Schutte stelt een vraag over vormingswerk temeer daar bij hem in de vereniging naar
voren is gebracht dat de kosten hoog zijn.
Kijkende naar het aantal kinderen dat er nu meerijdt, in verhouden tot de kosten die de deelnemers
moeten afdragen, vraag hij zich af of dit een bewuste keuze is geweest?
De kosten zijn € 30,-- per lesuur met 3 ruiters. Men overweegt om zelf instructie voor zo’n bedrag in te
huren. Mevrouw Janet Limpers antwoordt dat de 10 lessen € 25,-- per uur zijn en theorie avonden. De
Regio heeft de insteek om volgend jaar de kosten naar beneden te brengen.
*Mevrouw Bonnink, Winterswijk merkt op dat zij vindt dat de Regio veel geld in kas heeft en vraagt
was de doelstelling daarvan is? Daarnaast vraagt ze waarom de deelnemers aan de kampioenschappen
dan € 5,-- betalen als er zoveel in kas zit? De voorzitter antwoordt dat er een behoorlijke plus in de kas
zit en dat er zal moeten worden gekeken welk bedrag voor de Regio een redelijke hoeveelheid is.
Op de voorjaarvergadering wordt daarop teruggekomen in relatie tot de doelstellingen die de Regio
daarvoor heeft. Mevrouw Magda Roessink vult aan dat die € 5,-- niet naar de Regio gaat, maar naar de
organiserende vereniging van het kampioenschap.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor de duidelijke uitleg.
5.Aftredend en herkiesbaar: Kring Rivierengebied, de heer J.W. Buyserd
Er zijn geen tegenkandidaten ontvangen. De voorzitter stelt voor om bij acclamatie aan te nemen. Dit
wordt bevestigd met een applaus van de aanwezigen.
Aftredend en niet herkiesbaar: Kring Noord Oost Veluwe, de heer H. v.d. Berg.
De voorzitter spreekt de afscheid nemende heer Herman van den Berg toe. Hij heeft vanaf 2005 zitting
in het Regiobestuur Gelderland/Flevoland. Tevens is hij vanaf 2004 kringbestuurslid van Noord Oost
Veluwe en Oost Flevoland. Gedurende zijn lidmaatschap van het Regiobestuur heeft de heer Van den
Berg zich ingezet voor de belangen van de KNHS en in het bijzonder voor de Regio. Zijn bindende
kracht om partijen bij elkaar te brengen en daarmee (potentiele) conflicten te voorkomen is van grote
waarde geweest. Tijdens de selectie wedstrijden van de Kring en de Regiokampioenschappen was hij
een vaste kracht waarop gebouwd kon worden. Tevens verzorgde hij de jury afgevaardigden van de
Kring naar de Regio Kampioenschappen. Zijn betrokkenheid bij de wedstrijdsport in het bijzonder is
zeer groot waarbij de rechtvaardigheid van eerlijke competitie hoog in zijn vaandel staat. Vandaar dan
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ook dat de KNHS heeft besloten de heer Van den Berg de zilveren speld toe te kennen. De voorzitter
reikt de heer Herman Van den Berg de speld uit.
Namens de Regio wordt hem een plaquette met inscriptie en een prachtige bos bloemen aangeboden in
dank voor alles. Dit wordt met applaus van de aanwezigen bekrachtigd.
Op de vraag van de heer Kris van Gelder of er (al) een nieuwe kandidaat (bekend) is antwoordt de
voorzitter dat de Kring NO Veluwe nog met een voorstel komt.
6.Voorstel Regiokampioenschappen Eventing te laten rijden op zaterdag en zondag.
Het programma van de Regiokampioenschappen Eventing wordt door de Regio en de organiserende
vereniging bepaald. De Regio komt met dit voorstel omdat het aantal deelnemers dit jaar dermate groot
was, dat men daardoor tot de conclusie is gekomen om uit te wijken naar de zondag. Het bestuur heeft
besloten om in dit geval die uitzondering te kunnen maken.
Het Regiobestuur vraagt nu officieel toestemming door dit aan de vergadering voor te leggen.
De heer Cor Honkoop vraagt zich af of het aantal deelnemers niet kleiner zal worden als er op zondag
wordt gereden. Op de Veluwe zijn verenigingen die principieel tegen zijn om op zondag te rijden.
De heer Wim Romijn laat weten dat hij het daarmee eens is, maar de meeste eventing wedstrijden zijn
op zaterdag en zondag. Als je bijvoorbeeld in de klasse M start kun je gewoon al niet meedoen omdat
die op de zondag wordt verreden.
De heer Cor Honkoop spreekt niet voor zichzelf, maar praat voor leden van verenigingen uit de
Veluwe. Hij wil alleen maar aangeven wat hij als probleem denkt te zien en dat dit goed meegenomen
moet worden in de besluitvorming.
De voorzitter verwijst naar de KNHS statuten, artikel 30 lid 2, waarin staat opgenomen dat de KNHS
kampioenschappen niet op zondag zullen worden gehouden. Het is voor verenigingen wel toegestaan
op zondag.
De voorzitter legt uit dat alles is uitgezocht om het op één dag in te richten, maar het was niet mogelijk.
De starttijden waren al op 1,5 minuut gezet. Om zo min mogelijk risico te lopen en om iedereen de
kans te geven om te rijden is uitgeweken naar de zondag, met de belofte dit op deze vergadering aan de
orde te brengen.
De heer Maarten Schuttert vraagt of er daardoor mensen hebben afgebeld, waarop de voorzitter
antwoordt dat dit niet het geval is geweest.
Mevrouw Corrie Ederveen vult aan dat er keuze was om naar de vrijdag of naar de zondag uit te
wijken. De vrijdag gaf problemen met de vrijwilligers en er waren ongeveer 46 deelnemers die niet op
de vrijdag zouden kunnen rijden. Daarbij kwam dat de (samenwerkende) provincie Utrecht niet op de
vrijdag wilde laten starten.
Uiteindelijk is er alleen maar één klasse met weinig deelnemers van het Eventing Kampioenschap op
zondag verreden. Dus er waren dan ook weinig deelnemers die zouden kunnen aangeven dat zij niet op
zondag zouden willen rijden.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel. De voorzitter bedankt voor de support, dit wordt
bijzonder op prijs gesteld.
7.“Bijpraten” door de verenigingsservice KNHS over actuele zaken.
Mevrouw Christel de Boer van de KNHS geeft een presentatie welke terug is te vinden op de site van
de regio. Zij wordt terzijde gestaan door mevrouw Marleen Ras. Hieronder worden een aantal
aandachtpunten en vragen weergegeven die tijdens en n.a.v. de presentatie werden gesteld.
-De ledenraad bestaat standaard uit de Voorzitters van alle Regio’s samen met vijf afgevaardigden. De
Voorzitter wordt in functie gekozen door de leden van de Regio. De ledenraad bepaalt het beleid van
de KNHS
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-Op youtube is het filmpje “dichter bij de paardensporten” te zien. Daarop zijn alle Fora leden te zien
die laten weten wat ze voor de leden kunnen betekenen.
-De heer M.J. Breukink merkt op dat sinds 1 juni alle individuele KNHS leden lid zijn van de Regio.
Op de presentatie staat “niet ontdubbeld”. Dat houdt dus in dat er zeker leden zijn die zowel van het
één als het ander lid kunnen zijn. Deze dubbeling wordt bevestigd.
-De heer Cor Honkoop vraagt waarom Recreatie apart gekozen wordt en niet in de Regiovergadering.
Alle bestuursleden van de Regio worden immers gekozen via de Algemene Ledenvergadering en
daarin heeft ook de recreatiesport een zetel.
Omdat deze hele groep losse recreatieleden de mogelijkheid moet hebben om te kunnen stemmen
wordt het recreatie lid dus digitaal gekozen en niet in de ALV.
-Vanaf 15 september 2014 (tot en met 31 maart 2015) is het digitaal inschrijven opengezet voor de
Regio Gelderland. Van de aangemelde wedstrijden zijn is 25% opengesteld voor online inschrijven.
-De heer Michiel Zelvelder heeft begrepen dat het programma standaard op “online inschrijven” staat,
maar dat een heleboel verenigingen dus doelbewust deze inschrijvingswijze uitzetten.
Hij heeft gemerkt dat er klachten zijn over online werken. De heer Vincent Sprenger vult aan dat hij in
het begin inschrijvingen ontving waarbij de deelnemers zowel op de oude als op de nieuwe manier
inschreven, dus veel dubbele aanmeldingen. Mevrouw Christel de Boer bevestigt dat het inderdaad
even wennen is voor iedereen.
Over digitaal inschrijven is op youtube een filmpje te bekijken waar heel goed op staat aangegeven hoe
online inschrijven werkt. Advies: Zet het filmpje ook op startlijsten erbij om mensen daar kennis en
kunde op te laten doen.
-Naar aanleiding van de presentatie over verzekeringen merkt de heer Vincent Buitenhuis op dat het
altijd verstandig is om over de verzekering na te denken. Het is een goed initiatief, maar wat kost het.
Het lidmaatschap is niet verhoogd, maar als deze verzekering niet zou zijn afgesloten zou dan de
contributie kunnen worden verlaagd.
Mevrouw Christel de Boer gaat terugkoppelen bij controller.
-De heer Bert Veld vraagt of deze verzekering hetzelfde is als de verzekering van het ruiter en
koetsiersbewijs. Dit wordt bevestigd, waaruit dus blijkt dat het een aanvullende verzekering is.
De heer Veld geeft een praktijkvoorbeeld van zijn ongeval met koets en paarden waarbij er veel schade
was ontstaan aan meerdere auto’s. De heer Veld was in het bezit van een koetsiersbewijs. De
verzekering heeft de schade uitgekeerd aan de eigenaren van de auto’s.
-De heer Breukink merkt op dat hij op het overzicht van de presentatie over de verzekering de
vrijwilligers mist die helpen bij de vereniging. Mevrouw Christel de Boer weet niet of dit geregeld is.
Daarop komen meerdere aanvullingen vanuit de vergadering, waarbij wordt verwezen naar de
gemeentelijke verzekeringen en de evenementen verzekeringen. Mevrouw Corrie Ederveen attendeert
erop dat het wel verstandig is bij de eigen gemeente navraag te doen en uit te zoeken wat er onder de
dekking valt. Het blijkt dat er tussen verschillende gemeenten groot verschil zit. Sommige
verenigingen hebben ook een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering erbij.
-Naar aanleiding van de presentatie over het Ruiterbewijs wordt gevraagd of dit verplicht is.
Men is niet verplicht om het ruiterbewijs te halen, maar in bepaalde natuurgebieden of gemeenten is
het wel verplicht voor het rijden in die gebieden. Bij Enjoy the Ride is het ruiterbewijs niet verplicht.
Iedereen mag meedoen.
-De dames Jos Ruiter en Annette Schumacher zijn naar een informatieavond van de belastingdienst
geweest. Dit met het oog op de onkostenvergoedingen/reiskostenvergoeding regeling.
Het blijkt dat de Belasting een periode van 10 maanden hanteert. Omdat bijna alle (andere) sporten een
zomerstop/winterstop hebben. Maar bij de paarden/pony sport gaat het om 12 maanden, dus in
principe zou je 3 maanden meer mogen. Zij geven dit aandachtspunt mee aan de KNHS. Mevrouw
Christel de Boer zal dit inbrengen.
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Naar aanleiding hiervan wordt een praktijk voorbeeld genoemd waarbij vier internationale juryleden
door een vrijwilliger zijn opgehaald/teruggebracht van Schiphol naar Ermelo. Daarvoor mocht maar
maximaal € 150,-- worden gerekend.
Mevrouw Christel de Boer geeft het advies om gemaakte kosten te gaan declareren in plaats van een
vrijwilligersvergoeding te vragen.
Die maximale vrijwilligersvergoeding is niet door de KNHS bedacht, maar door de Belastingdienst.
Dus de KNHS en alle verenigingen moeten daar opvolging aan geven.
Het blijkt dat de KNVB een regeling heeft getroffen met de Belastingdienst voor de scheidsrechters, zij
krijgen alles vergoed. Mevrouw Christel de Boer zal dit punt doorgeven. Conclusie de KNHS moet ook
gaan lobbyen en een eigen regeling gaat treffen. De aanwezigen worden gevraagd om ideeën hierover
naar de KNHS te sturen.
De heer Bert Veld laat weten dat wanneer je een VAR verklaring nodig hebt je dan moet aangeven dat
je ZZPer bent. Mevrouw Christel de Boer geeft aan dat dit iets genuanceerder ligt. Zij verwijst naar de
site van de belastingdienst voor meer informatie hierover.
De Voorzitter bedankt Mevrouw Christel de Boer voor de presentatie.

8.Mededelingen ledenraad en Foraleden dressuur, springen, eventing en recreatie.
De voorzitter Herman Ubbink doet verslag van de Ledenraad bijeenkomst waar o.a. is gesproken
over de nieuwe KNHS kringstatuten. De Regio Gelderland/Flevoland is het niet eens met deze nieuwe
statuten met betrekking tot het punt contributieheffing door de kringen. Een belangrijk onderdeel
daarvan was de regel dat de kringen geen contributies meer mochten vragen. De Regio heeft daar
bezwaar tegen gemaakt.
Op 19 november a.s. heeft de voorzitter een vervolgoverleg waarbij hij nogmaals zal aangeven dat de
Regio het niet eens is met de restricties. Misschien kan de KNHS uitleggen waarom het erin staat want
tot op heden is het niet duidelijk waarom dit gewijzigd is.
Eigenlijk hadden de nieuwe statuten tijdens deze vergadering ter stemming moeten worden gebracht.
Mogelijk worden deze de eerstvolgende vergadering goedgekeurd. Tot die tijd werkt de Regio dus nog
steeds onder de oude statuten.
De voorzitter noemt nog een paar belangrijke agendapunten van de Ledenraadsvergadering
Financiële zaken begroting 2015.
De KNHS willen een stukje grond aankopen waarover de ledenraad moet besluiten.
Reglementswijziging Algemeen wedstrijdreglement inzake I&R controle

Forumlid dressuur de heer Jan Willem Buyserd is in verband met een Fora vergadering niet
aanwezig.
Forumlid springen de heer: Kris van Gelder laat weten dat deze groep inmiddels twee keer bijeen is
geweest. Elk Forumlid kon agendapunten aangeven. Ook vanuit de KNHS en de disciplinecommissie
springen zijn een aantal zaken naar voren gebracht zoals de splitsing van amateurs en professionals bij
het springen. Dit onderwerp is toch even aan de zijkant gezet om eerst een oplossing te vinden om daar
iets concreets van te maken.
Een ander belangrijk onderwerp is het voortraject bij het B springen.
Er zijn ruiters die problemen hebben met de (over)stap van het BB springen naar het B springen.
Het BB springen wordt “in den lande” op diverse wijzen uitgevoerd. Men wil daar toch wat meer
structuur aan gaan geven.
Er wordt onderzocht of er een reguliere klasse zou kunnen komen onder het huidige B springen.
Binnen de werkgroep is men van mening om het BB springen in twee hoogtes te verdelen en meer
structuur aan te brengen op de wedstrijd met jury en deelnemers in correct tenue. Voordeel van twee
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verschillende hoogtes; 80 cm mooie aanvangshoogte en 90 cm voor mensen die richting het B springen
gaan. Voor de pony’s ook hoogte verschil maken.
Kris van Gelder weet zich omringd door 5 werkgroep leden, te weten Niels Brussen, Adi Cornelese,
Henk Frederiks, Gerrit Klokman en Guido Schoenmakers.
Mevrouw Jos Ruiter reageert met de opmerking dat bij het BB springen eigenlijk geen prijzen
uitgereikt mogen worden. De BB is géén klasse waar je in kunt promoveren, dus het mag ook niet als
een flexibele klasse gelden.
De heer Chris van Gelder vervolgt. Voor wat betreft het aantal juryleden is het nu zo dat er tot en met
100 deelnemers 2 juryleden aanwezig moeten zijn. Eén jury in het jury hok en de ander op het
voorterrein. Vanaf 1 april 2015 zijn voor elke springwedstrijd 3 juryleden verplichting. Bij een
wedstrijd die langer dan 6 uur duurt komt het 4e jurylid te vervallen. Buiten het feit dat bij een hoge
sloot een apart jurylid moet staan. Ook bij twee springringen moet per ring de voltallige jury aantal
aanwezig zijn. Het jurylid op het voorterrein mag dan niet beide ringen in de gaten houden.
Er zijn wijzigingen op komst voor Cat 2 wedstrijden 1.40 rubrieken. Daarbij moest 1 jurylid 1Cat
aanwezig zijn. Dat komt te vervallen. Ook op Cat 2 wedstrijden met 1.40 rubriek kan worden volstaan
met het huidige jurykorps dat er normaal ook zit.
Het Forum Springen heeft de Hippiade geëvalueerd waarbij is geconstateerd dat een aantal zaken
anders zouden moeten. Voor de outdoor kampioenschappen is een open watersloot aangeschaft (Z
Klassen) Bij het indoor springen wordt gecommuniceerd met de parcoursbouwers over “Liverpools”
Ook het kampioenschapsreglement is tegen het licht gehouden. De werkgroep leden hebben dit ook
besproken. Tot slot verzoekt de heer Van Gelder om “geluiden” van ruiters naar hem door te spelen.
Mevrouw Laura Schiffmacher vraagt of ergens is te lezen of terug te vinden wat de werkgroepen doen?
Is er een middel bedacht op basis waarvan je van te voren kunt zien waarover het Forum gaat praten?
De heer Chris van Gelder stelt voor om deze vraag mee te nemen en mogelijk via de site van de Regio
informatie op de site te laten zetten. Overigens worden de verslagen niet gepubliceerd.
Daarnaast is het mogelijk om via mijn KNHS aan te melden voor de nieuwsbrief van de KNHS
Forumlid eventing de heer Harm Rexwinkel is afwezig. De Voorzitter laat namens hem weten dat
hij assistentie (werkgroep leden) zoekt om mee te denken op gebied van Eventing.

Forumlid recreatie de heer Bert Veld is vanavond voor het laatst als regioconsult aanwezig. Hij kijkt
met buitengewoon veel plezier terug op 15 actieve jaren, waarin hij terdege een accentverschuiving
heeft gezien. Zo zijn er in de Achterhoek al 5 gemeenten die de knooppunten routes hebben liggen.
Het marketing en PR verhaal moet door het Bureau toerisme gedaan worden. De Provincie heeft een
positief advies gegeven op de subsidie aanvraag. Als de gemeenten nu individueel “ja” zeggen dan kan
het uitgevoerd worden.
Er zijn twee vergadering van het Forum recreatie geweest met de portefeuillehouders. Er wordt nog
gesproken over de inhoud van de portefeuillehouder. In december opnieuw vergadering. Er zijn
plannen voor volgend jaar neergelegd, waaronder de Bixiedag.
De voorzitter vult aan dat mevrouw Dorien Mulderije onafhankelijk Forumlid is.

9.Wedstrijdkalender.
De heer Wim Romijn geeft aan dat de Regio en de Kringen op verzoek van de KNHS met een nieuwe
wedstrijdkalender werken waarbij de data direct worden ingelezen bij de KNHS.
Het is erg belangrijk dat alle gegevens goed gecontroleerd worden, want anders zijn er te zijner tijd
problemen bij het aanvragen van het vraagprogramma. Hij adviseert om het vraagprogramma ruim van
te voren in te dienen en niet pas een week van te voren. Dit voorkomt veel problemen!
Er wordt gevraagd wat er met de kolom opmerkingen gebeurd? Extra informatie over prijzen om
bijvoorbeeld de wedstrijd te promoten wordt niet inzichtelijk voor de deelnemers. De heer Romijn laat
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weten dat dit helaas niet door de KNHS is opgelost. Eén van de kolommen gaat mee naar het
vraagprogramma en de andere kolom is voor de kring.
In dit (nieuwe) bestand moeten voortaan ook verenigingsnummers worden ingevoerd.
Als het verenigingsnummer echt niet te vinden is, dan zoekt de KNHS het op.
10.Kampioenschappen 2015. De Indoorkampioenschappen in 2015 zijn als volgt gepland.
*24 januari: Pony’s dressuur op meerdere locaties te weten bij PC de Trippelaartjes te Hierden, PSV
Willaerruiters te Scherpenzeel en RV & PC de Heuvelruiters te Wezep
*30 en 31 januari: Paarden dressuur (Z2 en ZZLicht op vrijdag 30 januari) op twee locaties te weten
RV & PC de IJsselruiters te Brummen en RV & PC de Nijgraaf te Westervoort
*6 en 7 februari: Pony’s springen (Z en ZZ op vrijdag 6 februari alleen voor cat. D en E.) op de locatie
van RV & PC de Heuvelruiters te Wezep.
*13 en 14 februari: Paarden springen (Z en ZZ op vrijdag 13 februari) op de locatie van RV de
Neuderuiters te Nijkerk
De definitieve indeling van de klassen en categorieën wordt zo spoedig mogelijk, nadat alle
inschrijvingen zijn ontvangen, bekend gemaakt. Opgave afgevaardigden dienen uiterlijk resp. zondag
4, 11, 18 en 25 januari 2015 bij het wedstrijdsecretariaat van de Regio aanwezig te zijn. Dit geldt ook
voor de vrije inschrijvingen; Z/ZZ pony’s dressuur/springen, Z/ZZ paarden springen en ZZLicht
dressuur.
*De Outdoorkampioenschappen 2015 worden gehouden te Brummen met medewerking van RV & PC
de IJsselruiters. De pony’s starten op 1 augustus en de paarden op 7 en 8 augustus 2015.
De kandidaat voor de outdoorkampioenschappen 2016 is ook bekend en zal te zijner tijd bekend
gemaakt worden.
*De SGW Kampioenschappen 2015 vinden plaats in het laatste weekend van oktober te Barchem.
Vanuit de vergadering wordt gevraagd waarom de indoor Kampioenschappen niet in Vragender
plaatsvinden?
Het bestuur van de Regio heeft dit punt besproken naar aanleiding van de (rond)vraag hierover tijdens
de voorjaarsvergadering. Tot voorheen werd alleen bij verenigingen een kampioenschap
uitgeschreven/verreden. Het Regiobestuur stelt voor om dit punt en deze regel te veranderen.
“Wij zijn een Regio van verenigingen, maar we moeten kijken naar de mogelijkheden of de
verenigingen een geschikte locatie kunnen huren”, aldus de voorzitter.
Wanneer een vereniging, die ervaring heeft met het organiseren van kampioenschappen, een
accommodatie huurt waar de indoor kampioenschappen plaatsvinden, dan heeft het Regiobestuur daar
geen moeite mee.
De voorzitter van de vereniging In den Bosch uit Lichtenvoorde geeft aan dat zij de indoor
Kampioenschappen hadden aangevraagd, maar dan bij Vragender als accommodatie. De heer Wim
Romijn laat weten dat deze aanvraag van voor de voorjaarsvergadering was. Ondertussen is, zoals
genoemd, gekeken naar de mogelijkheden hoe dit voor de toekomst kan worden opgelost.

11.Wat verder ter tafel komt en rondvraag.
**De heer Vincent Buitenhuis spreekt namens de IJsselruiters Brummen en informeert de aanwezigen
en het Regiobestuur over de moeizame contacten met de Stichting Veilige Paardensport met betrekking
tot het veiligheidscertificaat.
Sinds 2013 is er een discussie ontstaan met de Stichting over de thermopane beglazing van de kantine,
terwijl dit volgens de Stichting veiligheidsglas moet zijn. Het bestuur van de IJsselruiters is tevens in
discussie met de Stichting over de toepasselijkheid van de regels. Het handboek wordt zonder overleg
met de KNHS gewijzigd en veranderingen worden niet met vereniging en/of de KNHS afgestemd.
7

De IJsselruiters zijn boos en niet te spreken over de Stichting. Inmiddels begint het certificaat last te
bezorgen temeer daar de KNHS als eis stelt dat je bij evenementen het certificaat moet hebben.
Brummen vraagt zich af waarom die plicht nog wordt gesteld door de KNHS terwijl er met de
Stichting niet is te overleggen. De IJsselruiters willen dit punt in de Regiovergadering ter sprake
brengen en het Ledenraadslid vragen dit aan de orde te stellen tijdens de ledenraadsvergadering.
De voorzitter vraagt of er meer verenigingen zijn met soortelijke discussies met de Stichting Veilige
Paardensport met betrekking tot het veiligheidscertificaat. Het blijkt dat de vereniging uit Garderen met
hetzelfde glasprobleem zit. Daar wordt zelfs gesteld dat het glas binnen twee weken aangepast moet
zijn. Maar het blijkt dat er ook verenigingen zijn waarbij het glas wel is goedgekeurd.
De heer Fred Schoeman heeft bij de Stichting gevraagd om twee handboeken te maken waarbij
onderscheid wordt gemaakt tussen commerciële bedrijven en accommodaties van verenigingen.
De vergadering geeft aan daar geen voorstander van te zijn. Eén heldere en duidelijke procedure geeft
meer de voorkeur.
Vervolgens ontstaat er een discussie waarbij de volgende vragen naar voren komen.
Wat gebeurt er als we nu zeggen we willen die Stichting niet meer?
Wat gebeurt er als de KNHS zegt dat het certificaat niet meer hoeft?
Kan de KNHS zelf een certificaat opstellen?
Ook wordt voorgesteld om tijdens de voorjaarsvergadering de Stichting uit te nodigen.
De voorzitter besluit om het onderwerp algemeen bij de KNHS aan te gaan kaarten bij het bestuur.
Hij vraagt aan de heer Buitenhuis om hem van informatie te voorzien.
Mevrouw Christel de Boer vult aan dat indoor accommodaties het veiligheidscertificaten moeten
hebben, voor outdoor accommodaties is dat niet nodig.
**Mevrouw Annette Schumacher heeft bij de KNHS geïnformeerd of de binnenbak in Ermelo door de
Regio Gelderland gebruikt/gehuurd kon worden. Zij kreeg daarop het antwoord dat dit niet mogelijk is
met daarbij de volgende argumentatie: “Nee dat kunnen wij niet doen, want dan komen alle
provincies”. Mevrouw Marleen Ras zegt toe dit punt bij de KNHS onder de aandacht te zullen brengen.
**De heer Keuper vraagt wat de bedoeling is van de KNHS accommodatie. Mevrouw Marleen Ras
geeft aan dat de accommodatie voor de leden is. Zij laat weten dat het oefenspringen en de
oefendressuur weer zal worden opgepakt.
**De heer Michiel Zelvelder vraagt waarom er tijdens de Hippiade parkeergelden en een vergoeding
voor toiletgebruik worden gevraagd. Volgens de reglementen is dit niet toegestaan.
**Vanuit de vergadering wordt gemeld dat de Hippiade organisatorisch nog steeds niet op orde is
ondanks de enquête van vorig jaar. Mevrouw Marleen Ras geeft aan dat de aandachtspunten uit de
enquête wel zijn meegenomen.
**Het bestuur van de Regio Gelderland heeft een klacht over de Hippiade ingediend bij de KNHS met
daarin diverse zaken en aandachtspunten. Via mevrouw Corrie Ederveen is een eerste terugkoppeling
geweest, maar er moet nog steeds een officieel antwoord op deze klachten komen. Mevrouw Marleen
Ras zegt toe dat zij al deze opmerking zal meenemen naar de KNHS.

12.Sluiting.
De voorzitter dhr. Herman Ubbink sluit omstreeks 10.45 uur de vergadering en bedankt allen voor de
zeer positieve inbreng.
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