REGIO GELDERLAND / FLEVOLAND
Secretariaat: W.A. Romijn
Randwijkstraat 17, 6681ML Bemmel
Tel: 0481 – 425315
Email: secretaris@paardensportgelderland.nl
www.paardensportgelderland.nl

Notulen voorjaarsledenvergadering Regio Gelderland/Flevoland
Datum: maandag 13 april 2015
Locatie: Restaurant De Vroolijke Frans te Brummen, aanvang 20.00 uur
Bericht van verhindering is ontvangen van:
Mw. F. de Kwant (RV & PC de Burght) – Mw. T. Streng (RC Riant) – Mw. I. Derks (St. Hypolitus) –
Mw. K. van Tongerlo en Mw. E. Vroegh (LR & PC Rodichem) – Mw. H.G. Weijman (RV de Klomp) –
Dhr. W. Bouwman (PPV de Musketiers) – Dhr. R. van der Velden (LR Santana) – Mw. M. de Ruiter
(NRPS) – Mw. M. Gommans (RSC Ermelo) – Dhr. C. Thuinte (Hamelandse Ruiters) – Dhr. A. van
Schaijk (LR & PC de Waalruiters) – Mw. J. Groothuis (Grolse Ponyclub) – Dhr. D. Schonhoven
(Jeanne D’Arc) – Mw. M. Schipper (De Dijkruiters/Kring de Oude IJssel) – Dhr. S. Meulenberg –
Hippische Hattem), Dhr. J. van Breukelen (V.C.M.) – Mw. L Stappershoef (PSV Keizerstad) – Mw.
M. Arendse (Loevesteinruiters) – Mw. M. Story (De Kooihoeve) – Dhr. Tiedink (MRV Afdeling ’t
Harde) – Dhr. J. van de Craats (De Grebberuiters) – Mw. S. te Winkel (LR & PC Buitenbosch), Mw.
M. Roesink (Kring Rivierengebied), Dhr. W. Hazeleger (Kring West Veluwe).

1.Opening en mededelingen door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering een heet iedereen van harte welkom, met een speciaal woord
van welkom aan erelid de heer M.J. Breukink.
We staan stil bij het overlijden van Bert van Veldhuisen, die ons op vrijdag 13 maart j.l. op slechts
58 jarige leeftijd is ontvallen. We kenden in Bert een zeer veelzijdig paardenman. Ruiter, jurylid,
parcoursbouwer, federatievertegenwoordiger, FNRS inspecteur, allemaal functies die hij met veel
plezier en volledige inzet heeft bekleed. Velen van u hebben de indrukwekkende begrafenis
bezocht. We gedenken Bert staande met een korte stilte.
De voorzitter deelt mee dat agendapunt 7 komt te vervallen en de pauze wordt verschoven .
2.Vaststellen notulen najaarsvergadering d.d. 17 november 2014
Pag 4, punt 7, actuele zaken KNHS: De heer Kwak (IJsselruiters) vraagt zich af of de diverse
actiepunten benoemd zijn of in hoeverre deze terug komen tijdens de vergadering. Mw. de Boer
van de KNHS reageert dat daar op dit moment geen terugkoppeling op komt. Presentatie komt te
vervallen, omdat informatievoorziening nu via de Ledenraad en Foraleden loopt.
Verzekeringen komen onder dit punt ook ter spraken. Geen terugkoppeling zoals vermeld in de
notulen. Is dekking inclusief de vrijwilligers en het opbouwen/afbreken van het parcours? Lastig
voor organisaties om daar goed zicht op te krijgen. KNHS vindt elk concours uniek, dus anders.
Binnen de gemeente is ook veel verzekerd, maar overleg op dit niveau komt voor rekening van de
organisatie.
Met dank aan Mw. Renskens worden de notulen hierna goedgekeurd en vastgesteld.
3.Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
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4.Financieel verslag 2014
De penningmeester geeft een toelichting op de balans en exploitatierekening over 2014 aan de
hand van de documenten die iedereen bij de entree uitgereikt heeft gekregen.
De lastenzijde
De post “secretariaat” laat een lichte daling van de kantoor- en drukwerkkosten zien.
Dit heeft te maken met de aanschaf van het aantal toners en papier per jaar.
De bestuurskosten zijn licht gedaald t.o.v. 2013. Door de herstructurering zijn er in 2013 extra
bijeenkomsten en vergaderingen geweest. De herstructurering is in 2014 van start gegaan en nu is
het aantal vergaderingen dus weer op het normale niveau.
Bij de kampioenschapskosten is vooral een stijging van de post “prijzen” te zien. Deze post is sterk
afhankelijk van het aantal prijzen dat jaarlijks aangeschaft en uitgereikt wordt. Daarnaast zijn de
inkoopprijzen van de linten en stalplaten licht gestegen.
Het vormingswerk betreft de kosten die gemaakt zijn voor de beloftetraining en de scoutingsdagen.
In 2013 is de Regio met de beloftetrainingen van start gegaan en de kosten hadden toen
betrekking op een half jaar. 2014 laten de kosten over een volledig jaar zien, omdat de Regio ook
in het najaar van 2014 weer met een nieuwe training gestart is.
Aan de batenzijde staat de post “overige” vermeld. Dit zijn de bijdragen van de ruiters aan de
trainingen en de scoutingsdagen. Per saldo betekent dit dus dat de Regio hier € 2.985,-- aan
bijgedragen heeft.
Automatiseringskosten zijn de kosten voor licenties en website.
De post “diversen” bestaat uit attenties voor diverse personen en jubilea van diverse verenigingen.
De batenzijde
Al jaren wordt er gesproken over een dalend aantal wedstrijdruiters binnen de KNHS. Ook in Regio
Gelderland is er sinds 2 jaar sprake van een daling. In 2014 is het ledenaantal weer afgenomen
naar nu 10.067 leden. Echter door de invoering van de herstructurering is er een andere
vergoedingsstructuur ontstaan, waardoor de vergoeding per lid met €0,15 is gestegen. Daarnaast
krijgt de Regio een vergoeding voor het aantal recreatieruiters. In 2014 waren dit 7.075 leden.
Omdat de Regio boven de grens van 5000 leden zit ontvangen wij de hoogste basisafdracht als
extraatje.
De rentevergoeding laat een lichte daling zien. Dit komt natuurlijk omdat de rente dit jaar opnieuw
gezakt is.
Dit alles resulteert in een negatief saldo van € 2.024,40, maar door de verandering van de
vergoedingsstructuur valt het negatief resultaat dus nog enigszins mee.
**Mw. Bonnink heeft in de ALV van november 2014 een vraag gesteld over het bedrag van €
100.000,-- dat nu in kas is.
@ de voorzitter geeft aan dat het bestuur, zoals toegezegd, daarover vergaderd heeft en tot het
besluit is gekomen een flink bedrag als reserve te willen houden in geval van calamiteiten. Wel
zullen we in stappen interen naar een bedrag van € 75.000,-- door het investeren in bepaalde
activiteiten. Welk is nog niet duidelijk. In de Regiostatuten staat in Art. 26 – “Ontbinding en
vereffening” dat in geval van opheffing het batig saldo aan de KNHS vervalt. We hoeven niet te
sparen voor de KNHS-kas, dus laten we het gefaseerd gebruiken.
**Dhr. M. Breukink complimenteert de Regio, want al vanaf de ingang van de euro beschikt zij
over het bedrag van ca. € 100.000,-- in kas. Er is dus al die jaren niet ingeteerd wat duidt op een
goed management.
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5.Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
De controle heeft plaatsgevonden door mw. Verdonk en mw. Zonderland en zij hebben de boeken
in orde bevonden. Het financieel verslag kan dus worden goedgekeurd en het bestuur wordt
decharge verleend.
Mw. Verdonk is aftredend en wordt hartelijk bedankt voor haar bijdrage. Mw. van Roekel schuift
door naar de commissie en dhr. Van Leeuwen (OVJ) stelt zich beschikbaar als nieuw reservelid,
waarvoor de voorzitter hem hartelijk bedankt.
6.Plan van aanpak voor het sport- en recreatiepaard en de fokkerij
Dhr. Lintjes geeft namens het KWPN een toelichting op het plan van aanpak van het KWPN.
Er is een bijeenkomst van KNHS en KWPN geweest met als doel tot een betere samenwerking te
komen tussen sport, recreatie en fokkerij. Het gaat erom de aandacht te krijgen van de eigenaar
van het gebruikspaard voor fokkerij. Het KWPN heeft regiobestuurder dhr. Kris van Gelder daarbij
betrokken. Het is een plan voor de langere termijn om de regionale samenwerking tussen KWPN en
KNHS te bevorderen.
Dhr. Lintjes bespreekt een aantal opties om dit te bereiken:
1. Actieve leden van de rijverenigingen interesseren/uitnodigen om hun paard te presenteren voor
een beoordeling door een gekwalificeerd instructeur. Daar zullen dan geen kosten aan verbonden
zijn. Het karakter van het paard is van belang voor het bepalen van het doel, het gebruik.
2. Clinic organiseren. Daar zijn vaak alleen gebruikers van paarden aanwezig. Het is dus van
belang om ook de fokkers uit te nodigen en discussie te laten ontstaan tussen beiden.
3. Tool opzetten, zodat de fokker die geen gebruiker is de mogelijkheid heeft het paard beschikbaar
te stellen aan een ruiter/amazone. Daar moet dan een meldpunt voor zijn.
4. Mogelijkheid, met medewerking van KNHS en KWPN, de fokker te verbinden aan een concours.
5. Mogelijkheid om op grote concoursen stamboekopname te laten plaatsvinden als daar behoefte
aan is.
**Iemand van de aanwezigen geeft aan dat het KWPN regio GLD al exterieurbeoordelingen
organiseert en vraagt of een vereniging daar ook bij betrokken kan worden. Leden zijn volgens de
vraagstelster gemakkelijk te interesseren als ze het maar weten.
@Dhr. Lintjes reageert dat dat veelal in Ermelo plaatsvindt omdat het KWPN daar immers haar
nieuwe huisvesting heeft betrokken. Informatie kan nu gemakkelijker in samenwerking met of via
de KNHS gedeeld worden met beoefenaars van de paardensport.
**Een andere vraag uit het publiek is wat men zich moet voorstellen bij het fokadvies van de
inspecteur.
@Dhr. Lintjes legt uit dat de instructeur en inspecteur beweging en exterieur beoordelen en zij
kunnen daarover in het openbaar opbouwend discussiëren.
** Andere vraag is of het de bedoeling is om paarden te fokken voor de sport (het gebruikspaard)
of paarden die we willen verkopen?
@Dhr. Lintjes geeft aan dat de vraag aan de fokker moet zijn wat hij/zij beoogt te fokken. Een
veulen voor de veulenveiling of een fokproduct om op te leiden tot toekomstig sportpaard. De
fokker moet zich goed realiseren wat hij gaat fokken. Een te gebruiken karakter en wat er in de
sport gevraagd wordt.
De Regiovoorzitter bedankt de heer Lintjes voor de voorbereiding en presentatie.
7. Presentatie door de verenigingsservice KNHS over actuele zaken
De presentatie vervalt. Wel is er een rapportage van de verenigingsmonitor beschikbaar, die
gehouden is onder de verenigingen van Gelderland.
Agendapunt 8, de pauze wordt verschoven en vindt nu plaats na agendapunt 10.
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9. Nieuwe REGIOstatuten
Voorzitter dhr. Ubbink legt uit dat het nieuwe model regiostatuten in lijn ligt met de nieuwe
statuten van de KNHS. Regio Gelderland heeft nog geen nieuwe regiostatuten, omdat er bezwaar
was tegen het gestelde in Art. 22 – boekhouding en financiën. Dit artikel is in de nieuwe statuten
uitbreid met sub 4: “De Regio kan geen separate contributie t.b.v. de Regio heffen, welk kunnen –
indien van toepassing – bijdragen voor deelname aan activiteiten geheven worden”.
De Algemene LedenVergadering vertegenwoordigt 10.000 leden en straks komen er nog 5000
recreanten bij. Wedstrijdruiters kunnen wij geen contributie vragen voor de recreanten.
**Dhr. Van Leeuwen heeft een vraag over Art. 12 sub 7. Er kunnen geen registergoederen
aangeschaft worden zonder toestemming van KNHS. Valt daar het huren van deze ruimte ook
onder?
@De voorzitter stelt dat dat alleen geldt voor schuldbekentenissen. De Regio betaalt geen borg en
kan normale overeenkomsten aangaan.
Vervolgens vraagt de voorzitter aan de leden of de stemming voor goedkeuring van de statuten
mondeling kan of dat er papieren stemming gewenst is. Bij acclamatie worden de regiostatuten
aangenomen. Daags na de vergadering zijn de stemmen geteld en de aanwezigen
vertegenwoordigen 228 stemmen. Er waren geen onthoudingen.
Digitale stemming is nog niet aan de orde in Gelderland, maar dat verandert m.i.v. 2016. Wel in
een paar andere provincies al tot uitvoering gebracht.
10.Mededelingen werkgroepen en Ledenraad
▪ Recreatie (door dhr. Veld)
Mw. S. Eikenboom, dhr. H. Essink en dhr. F. Loonstra vormen met dhr. Veld de werkgroep
recreatie. Verschillende vraagstukken in behandeling.
Land en tuinbouwbeurs van LTO is van 3 - 5 juni 2015 tijdens de Achterhoekse Paardendagen in
Zelhem waaraan ook de KNHS-bixiedag gekoppeld is. Programma is al deels klaar. Iedereen kan
aan zijn trekken komen. Dhr. Veld hoopt dat de Regio en LTO een financiële bijdragen zullen
leveren.
▪ Dressuurforum (door dhr. Buyserd)
Het dressuurforum wil graag vereenvoudiging van de reglementen bewerkstelligen.
Dressuurproeven worden m.i.v. april 2016 aangepast of veranderd. In mei 2014 moet daar het 1e
model van beschikbaar zijn. Er zal bijvoorbeeld aandacht besteed worden aan het voorkomen van
3-in-1 onderdelen die met 1 cijfer beoordeeld worden en van het uitvoeren van een oefening bij de
letter C; indoor vaak niet te zien als er sprake is van een juryruimte op hoogte.
Vanaf 1 april mag in elke klasse de rijbaan verkend worden.
M.i.v. Hippiade 2015 wordt ook het B en L1-kampioenschap dressuur verreden.
Bixie en FNRS proeven worden in elkaar geschoven tot rijvaardigheidsproeven.
In de dressuur gaat het flexibel starten op termijn ook tot de mogelijkheden behoren.
Al met al wordt er druk in het dressuurforum gesproken over meer toegankelijkheid van onze
sport.
**Dhr. Van Gelder geeft v.w.b. het vernieuwen van de dressuurproeven het advies mee om dan
niet het vorige team te benaderen voor medewerking, maar met een frisse groep deskundigen te
beginnen. In huidige proeven vond hij de veranderingen geen verbeteringen, maar dat kan
persoonlijk zijn.
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Verder vraagt hij zich af hoe de Bixie en FNRS proeven zich laten verbinden. Hoe verhoudt de
lagere instap zich met wedstrijdsport? Bixietraject voor volwassenen is niet wenselijk. Wel staat
plezier voor de ruiters voorop.
**Dhr. Schoenman merkt op dat je beter lid van de FNRS kunt zijn. Vanuit de FNRS kun je t/m L2
deelnemen aan KNHS-dressuurwedstrijden en elke wedstrijd het meest kwalitatieve dier inzetten
en toch promoveren. In tegenstelling tot de KNHS waar je uitsluitend als combinatie kunt
promoveren.
@Mw. Ruiter vult aan dat je met een FNRS startpas wel uitgesloten bent van selectiewedstrijden en
dus het verrijden van kampioenschappen.
**Mw. Schumacher geeft aan dat de leeftijd voor KNHS Bixie vanaf 6 jaar is. Begeleidersproef zou
moeten worden aangepast een deze leeftijdsgroep, want met de huidige proef zouden ook
gemakkelijk jongere kinderen kennis kunnen maken met onze sport.
@Dhr. Buyserd weet niet waarom voor een startleeftijd van 6 jaar gekozen is.
▪ Springforum (door dhr. Van Gelder)
Er zijn opmerkingen gemaakt over het zware programma voor het Z en ZZ springen paarden op de
kampioenschappen. Het L, M, Z en ZZ springen wordt nu per klasse op 1 dag afgewerkt over 2
manches. Bij de pony’s is de klasse L, M en Z cat C over 1 parcours met barrage. Voor het Z en ZZ
cat DE wordt wel 2 manches uitgeschreven.
Het wijzigen van de peildatum voor de leeftijd in de rubrieken “Jonge Springpaarden” van 1 april
terugbrengen naar 1 januari staat op de agenda voor de komende vergadering van het forum.
Klasse B rijstijlkampioenschap van de Hippiade is op 28 augustus voor paarden en pony’s.
Springrubrieken Hippiade paarden zijn op vrijdag 4 september voor de klasse Z en ZZ en op 5
september voor de klasse L en M.
Subgroepjes gevormd in het forum: 1. Om te onderzoeken in hoeverre KNHS- en FEI-reglement
gelijkgesteld kunnen worden. Diverse punten zijn blijven liggen. Het gaat niet om het kopiëren van
het FEI reglement, maar wel zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. 2. Een commissie om lagere
instap te promoten voor FNRS.
Nieuw in het reglement is dat men met meer dan 3 paarden kan starten tenzij het
vraagprogramma van het betreffende evenement anders aangeeft.
Promotiereglement in het B springen is gewijzigd: Foutloos vanaf 60-75 pnt = 1 wp. Foutloos met
75 pnt of meer = 2 wptn. Met 4 strafpnt en 75 voor stijl = 1 wp.
**Dhr. M. Breukink vraagt of hij het goed begrepen heeft, dat er alleen een basisparcours
verreden wordt in het Z?
@ Nee, 2 manches die op 1 dag afgewerkt worden. We willen zo dicht mogelijk bij het
vraagprogramma van de Hippiade blijven.
**Dhr. Bavelaar vraagt welke instructie er wordt meegegeven naar de juryleden v.w.b. de
rijstijlbeoordeling in de klasse B?
@Dhr. van Gelder antwoordt dat juryleden getoetst zouden moeten worden op kennis voor
stijlbeoordeling. Beoordeling blijft uiteindelijk toch een persoonlijke keuze (jurysport).
**Dhr. M. Breukink merkt op dat er ondanks dat we toch al een aantal jaren aan rijstijlbeoordeling
doen in de klasse B springen, het L springen hem vaak tegenvalt. Op de KNHS
indoorkampioenschappen heeft hij de klasse L bijgewoond en zag nog veel ruk en pluk werk.
@Dhr. Van Gelder stelt dat we een poging moeten blijven doen om scholing van juryleden te
blijven promoten maar zeker ook voor de ruiters. Springforum heeft voor ogen een toetst voor
juryleden te ontwikkelen.
**Dhr. Lintjes zou graag zien dat er echte B combinaties rijden tijdens een juryopleiding of
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bijscholing en geen Z ruiters. Dat geeft een scheef beeld voor juryleden.
**Mw. Ederveen zou aandacht willen vragen voor de normen voor wedstrijdringen. FEI heeft
andere norm voor ogen. Mooie bodem gaat daar voor de juiste afmeting.
@Dhr. Van Gelder zegt toe dat het springforum daar iets over gaat zeggen.
**Dhr. Romijn vraagt of het juist is dat er m.i.v. het nieuwe reglement in 3 klasses uitgekomen
mag worden i.p.v. in 2?
@Dhr. Van Gelder kan dit bevestigen en verwijst naar het nieuwe reglement per 1 april.
▪ Eventingforum (door dhr. Rexwinkel)
Sinds juni 2014 is het forum Eventing actief. Tot nu toe aardige resultaten geboekt. Zeer groeiende
wedstrijdtak van onze sport.
Er was wildgroei in de klasse B, maar de seizoenstart op de B-cross in Winterswijk heeft laten zien
dat het niveau groeiende is.
In het reglement voor het NK paarden 2015 is een beperking opgenomen voor het L springen. Deze
rubriek werd veel te groot (norm was L met 8 winstpunten) en daarom is gekozen om alleen voor
deze klasse selecties uit te schrijven. Elke regio is verantwoordelijk voor het selecteren van zijn
eigen ruiters. Toewijzing is 6 deelnemers per regio per klasse. Opengevallen plekken in regio’s met
te weinig afvaardiging kunnen opgevuld worden door de grotere regio’s. Regio Gelderland gebruikt
de Twente Cup als selectie. Selectiereglement wordt gepubliceerd via de website van de Regio.
Forum Eventing heeft enquête uitgezet om geïnformeerd te raken over hetgeen gewenst is in deze
discipline en deze wordt nog uitgewerkt.
**Dhr. M. Breukink vraagt of 6 deelnemers voor Gelderland niet te weinig is.
@Dhr. Rexwinkel antwoord dat dat zo is. Er is een verdeelsleutel en opengevallen plekken komen
dat ten gunste van bijvoorbeeld Gelderland. Dit is ook zo opgenomen in het reglement.
**Mw. Ederveen vraagt of er nu een andere norm voor deelname v.w.b. het niveau is.
@Dhr. Rexwinkel stelt dat Regio Gelderland de klasses B, L en M uit de Twente Cup gebruikt. Wie
voldoet aan de criteria van dit evenement kan deelnemen en zich dus selecteren.
Verder haalt zij aan dat het werven van vrijwilligers een moeilijk punt is en vraagt of het een
leuk/goed idee is om een meldpunt te maken voor hinderniscontroleurs, vlaggers, etc.? Hier schuilt
wel een gevaar in, want niet iedereen is geschikt voor deze functie(s).
@Dhr. Rexwinkel weet dat er via facebook al rugbaarheid aan gegeven is.
Beloftentrai
ning (door mw. Schumacher)
Als regio organiseren we i.s.m. de KNHS het RaboTalentenplan. We mogen daarvoor van de
gastvrijheid van de Heuvelruiters uit Wezep gebruikmaken. Op 3 juli is de scouting van het
springen en op 10 juli de scouting van de dressuur. De deelnemers worden via email benaderd.
▪

Het werkplan voor het Regio Beloftenplan is bijna klaar voor het komende seizoen. Scouting zal
plaatsvinden op zaterdag 12 september in Ermelo bij Het Veluws Ros voor de dressuur en in Wezep
bij de Heuvelruiters voor het springen. Er is inhoudelijk een professionele stap gemaakt door het
aantrekken van een mental coach en een flexchair- en ruiterfitheidstrainer. Het inleveren van een
portfolio wordt verplicht evenals het bijwonen van het theorie- en evaluatiemoment. Ook de
instructeurs zijn nauw betrokken bij het samenstellen van het programma. Het talentenplan is
bedoeld voor amazones en ruiters in de leeftijd van 12 t/m 22 jaar.
Voor de ponyklasses is er uitgebreid met de klasse L2 dressuur. Overige criteria zijn aangehouden.
**Dhr. Van Gelder geeft aan dat de springruiters over het algemeen tevreden waren. Puntje van
kritiek was wel dat niet alle locaties even geschikt bleken te zijn en er moest soms ver gereisd
worden.
Mw. Schumacher sluit af met dat zij zich aanbevolen houdt als organisatie hun accommodatie
beschikbaar willen stellen voor onze trainingen. Informatie te verkrijgen via
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beloftengelderland@gmail.com.
▪ Ledenraad (door dhr. Ubbink)
Tot slot van dit agendapunt neemt dhr. Ubbink het woord als lid van de Ledenraad en stelt dat veel
kwesties op het gebied van de Federatievertegenwoordiger en I&R-controle eigenlijk door
specialisten behandeld moet worden.
Wat is er verder aan de orde in de Ledenraad?
- contributiestructuur van de KNHS wordt complex. Er is verandering aangekondigd, maar verder
is er nog weinig bekend.
- De KNHS is bezig met de automatisering.
- Het ledenaantal wordt met regelmaat onder de loep genomen en er is voor Gelderland een
daling waargenomen.
- Het draaiboek FNRS/KNHS is in beginsel klaar.
De voorzitter zegt toe de vergadering op de hoogte te houden.
**Dhr. Van Gelder komt nog even terug op de reglementswijziging waarin de KNHS het niet meer
nodig vindt om een Federatievertegenwoordiger (FV) aan te stellen als er maar 1 discipline is
uitgeschreven. De FV wordt in de toekomst overigens door de wedstrijdorganisatie uitgenodigd en
betaald, zo heeft de KNHS besloten met ingang van de reglementswijziging van 1 april 2015. Zullen
organisaties nog wel een FV uitnodigen, is er controle op het aanstellen voor aanvang van het
evenement en is het een onafhankelijke persoon? Vragen die onbeantwoord blijven. Er mag geen
combinatie meer gemaakt worden met een jurytaak.
Verder is het bij de indoorkampioenschappen herhaaldelijk voorgekomen dat de FV en/of I&Rcontroleur hebben afgezegd vanwege de vrijwilligersvergoeding. Dat kan natuurlijk niet. Je zegt
toe, dus moet je ook die taak vervullen.
@De voorzitter zegt dat niemand van de regiovoorzitters de oppositie genomen heeft bij de
besluitvorming van dit punt in de Ledenraadsvergadering.
**Dhr. Mul zegt dat de nieuwe vergoedingssituatie een verslechtering is, waardoor FV’s en I&R
misschien wel besluiten te stoppen of de kwaliteit verminderd. Fiscus drukt “ons” in een hoek
**Dhr. M. Breukink geeft aan uitgenodigd te zijn als FV en betaald te worden door de KNHS.
@De voorzitter antwoordt dat dit volgens de reglementswijziging per 1 april echt door de
vereniging dient te gebeuren.
**Mw. Ederveen zegt dat de KNHS aangeeft deze keuze gemaakt te hebben vanwege de
belastingmaatregel, maar zij is het daar niet mee eens. Uren en km’s zijn nu extra kosten voor de
wedstrijdorganisatie en dat kan aardig oplopen.
**Dhr. Van Dam geeft aan dat bij uitbetaling van de FV door de vereniging er evengoed registratie
bij de KNHS plaatsvindt i.v.m. het verkrijgen van de benodigde licentiepunten. De fiscus komt hen
dan toch nog tegen in de administratie.
@De voorzitter vraagt zich af of er een oplossing te bedenken is voor de inzet, kennis en kunde van
in te zetten vrijwilligers. Verdere discussie heeft hier geen zin, maar hij zal het meenemen naar de
Ledenraad.
Pauze
11.Kampioenschappen Outdoor 2015
Voor de Regiokampioenschappen Outdoor (dressuur, springen, verenigingskampioenschap en
meertallen) zijn we te gast bij de IJsselruiters in Brummen.
Pony’s op 1 augustus en paarden op 7 en 8 augustus.
Overige informatie is op de website www.paardensportgelderland.nl/outdoor te vinden.
@Dhr. Romijn ligt de outdoorkampioenschappen nog op een aantal punten toe. Zo zal er terug
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gegaan worden naar het uitschrijven van 1 parcours, waardoor er maar 2 springtuinen nodig zijn.
Verder worden de klasses B en L1 dressuur in het vervolg toegevoegd aan het programma van de
Hippiade en KNHS-indoorkampioenschappen. De Regio heeft daarom besloten dat deelnemers in
deze klasses zich, conform de regel die al geldt voor de andere klasses, zich hier ook met meerdere
paarden/pony’s kunnen plaatsen voor afvaardiging.
Regiokampioenschappen Eventing worden verreden op 23 t/m 25 oktober bij de Bergruiters te
Barchem.
De data voor de Regiokampioenschappen Indoor 2016 zijn vastgesteld op:
22 en 23 januari: Paarden dressuur
30 januari: Pony’s dressuur
5 en 6 februari: Pony’s springen
4 en 5 maart: Paarden springen
Verenigingen die voor de organisatie hiervan in aanmerking willen komen kunnen zich voor 1 mei
2015 melden bij het secretariaat van de Regio (secretaris@paardensportgelderland.nl).
**Er wordt een vraag gesteld wat de reden is dat de regiokampioenschappen springen zo laat zijn.
@Dhr. Romijn legt uit dat we besloten hebben de indoorkampioenschappen niet meer in de
vakantieperiode te laten vallen. De voorjaarsvakantie valt in Regio Gelderland verdeeld over week
8 en 9, dus is het weekend van 5-6 maart de uiterste datum omdat we 3 weken voor de KNHSkampioenschappen moeten blijven.
12.Wat verder ter tafel komt en rondvraag
Dhr. Lintjens wil nog graag het volgende onder de aandacht brengen. Op 30 oktober 2014 is de
heer Arnold van Heumen overleden. Dhr. Van Heumen heeft meer dan 50 jaar een bijdrage
geleverd aan de paardensport, maar de KNHS gaf aan dat er geen ruimte was voor zijn In
Memoriam in de Paard&Sport (P&S) van januari 2015. Als reactie daarop is een brief gestuurd aan
het KNHS hoofdbestuur, -directie en Ledenraad. Er kon binnen 14 dagen een reactie verwacht
worden, maar 4 weken later was er nog niets ontvangen. Dhr. Lintjes is uiterst ontevreden
hierover. Vergadering stemt daar met applaus in toe.
@Dhr. Ubbink stelt dat er ruimte moet zijn voor dergelijke zaken.
@Dhr. Zelvelder geeft aan dat de P&S een blad voor de leden is, dus dan horen deze berichten
vermeld te kunnen worden.
@Dhr. Ubbink zal dit bij de directie neerleggen (J. Bierling) en niet in eerste instantie bij de
Ledenraad en komt er op terug. Lukt het niet om gehoor te krijgen, dan wordt het een beleidszaak
en loopt het alsnog via de Ledenraad.
@Dhr. M. Breukink stelt dat er indertijd voor gekozen is om dat niet te plaatsen in P&S omdat de
kans bestaat dat er mensen vergeten worden.
@Notuliste: In Memoriam van de heer Arnold van Heumen staat wel op www.knhs.nl – in
memoriam.
13.Sluiting
De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor zijn/haar komst
en inbreng.
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