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Notulen najaarsledenvergadering Regio Gelderland/Flevoland
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Datum: maandag 16 november 2015
Locatie: Restaurant De Vroolijke Frans te Brummen, aanvang 20.00 uur
Bericht van verhindering is ontvangen van:
Mw. A. Harenberg-van Hees (Gorssel) – Mw. B. Verdonk (LR Velp eo) – Mw. W. Bouwman (PPSV
de Musketiers) – Mw. I. van Roekel (RV & PC de Nieuwe Heuvel) - Mw. K. van Schaik (PSV de
Maasruiters) – Mw. M. Jansen (PSV Noord Veluwe) – Mw. R. Knappert (Hamelandse Ponyclub) –
Dhr. R. Schreibelt (LR de Berkelruiters) – Mw. Y. Wevers (RV Pothoven)
1. Opening en mededelingen door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom met een speciaal woord
van welkom aan erelid dhr. M.J. Breukink.
Namens de FNRS is dhr. Petter aanwezig en namens de KNHS mw. Ballestrem en mw. Ras.
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Voorzitter Ubbink vraagt de vergadering of er nog aanwezigen zijn die hun stem willen
uitbrengen voor de verkiezing van de portefeuillehouder recreatie, maar daar wordt geen
gebruik van gemaakt.
I.v.m. de afwezigheid van de vaste notulist mw. Renskens zal bestuurslid mw. Ruiter dit
waarnemen.
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2. Vaststellen notulen voorjaarsvergadering d.d. 13 april 2015
Pag 1, regel 12, bericht van verhindering: Mw. van Praag (Kring Rivierengebied) stelt voor om
het bericht van verhindering te vervangen door een opgave van de aanwezigen of de niet
afgemelde leden. Vanuit het bestuur wordt aangegeven, dat de notulist niet op extra werk zit te
wachten en dat de personen die de moeite en het fatsoen hebben zich af te melden in wezen
beloond worden met een vermelding. Bij een rondvraag blijkt dat de vergadering deze wens niet
deelt. Vermelding blijft op de huidige wijze. De presentielijst is t.a.t. op te vragen bij de
secretaris.
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Pag 2, regel 115, te investeren activiteiten: Dhr. van Leeuwen (O.V.J.) vraagt of er al
activiteiten benoemd kunnen worden waarin in 2016 geïnvesteerd gaat worden. De voorzitter
geeft aan dat het Beloftenplan van Regio Gelderland daar al invulling aan geeft en dat
suggesties altijd welkom blijven.
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Pag 7, regel 395, vergoeding federatievertegenwoordiger (FV): Dhr. van Leeuwen stelt de extra
kosten aan de orde die een vereniging nu moet dragen voor de FV en zou dit graag
meegenomen zien naar de Ledenraad (LR). De voorzitter geeft aan dat het een officiële
reglementswijziging is geweest dat de verengingen de FV uitnodigen en betalen en dat op een
dergelijk besluit tussentijds niet kan worden teruggekomen. Belastingtechnisch is er niets
geregeld. De keuze van de FV is nu aan de vereniging, waardoor er invloed kan zijn op de te
vergoeden reiskosten. Tegen het KNHS besluit is dus niets (meer) in te brengen.
**Dhr. Van Gelder stelt dat de reglementswijziging uit nood geboren is i.v.m. financiële
belasting van de KNHS. Er vindt geen controle door KNHS plaats, want het formulier
breedtesport hoeft in principe alleen maar ingevuld te worden als er bijzonderheden zijn. Er
komen echter pas problemen als er formeel geen FV is en een deelnemer protest aantekent.
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@Dhr. Romijn geeft aan dat het een bekend probleem is dat een FV moeilijk te krijgen is als er
geen combinatie mag zijn met een jurytaak.
Pag 8, regel 430, data regiokampioenschappen springen. Dhr. Romijn vraagt om toevoeging in
de notulen van week 6 aan week 8 en 9 daar waar het gaat om het aangeven van de
voorjaarsvakantie voor Regio Gelderland.
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3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken te behandelen.
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4. Begroting 2016
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2016 aan de hand van de documenten
die iedereen bij binnenkomst uitgereikt heeft gekregen.
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Lastenzijde
De bestuurskosten laten een behoorlijke stijging zien. Dit is te verklaren door een bestuursuitje
in oktober en het vormen van de werkgroepen van de foraleden. Met deze werkgroepen is
regelmatig vergaderd en de leden krijgen kilometervergoeding voor hun inzet.
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De kampioenschapskosten blijven nagenoeg op hetzelfde niveau. De kosten voor de prijzen zijn
erg afhankelijk van de voorraad en het aantal uitgereikte prijzen. Wel zien we een lichte
prijsstijging in de aanschaf.
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De post “scholing” bestaat uit de kosten voor de scoutingdag van het RaboTalentenplan, de
jurybijeenkomst en de beloftetrainingen. De beloftetraining is een boekjaar overschrijdende
post. De seizoencijfers worden in de bestuursvergadering besproken.
Voor seizoen 2014/2015 was er een tekort van €4500,--. Dit is ontstaan, doordat wij een extra
locatie en instructeur nodig hadden. Voor het seizoen 2015/2016 is hier al rekening mee
gehouden en zullen de kosten binnen de €2500,-- blijven zoals bij de opzet van de
beloftetrainingen is afgesproken.
De automatiseringskosten laten voor dit jaar een stijging zien, doordat er een nieuwe printer en
een router voor de outdoorkampioenschappen zijn aangeschaft. Met deze router is het mogelijk
om tijdens de kampioenschappen de ontvangst te waarborgen tussen de rekenkamer en het
beeldscherm in de consumptietent waarop de uitslagen rechtstreeks te volgen zijn door de
deelnemers en het publiek. In Brummen was dit voor het eerst mogelijk en door de ruiters als
zeer positief ervaren.
Voor 2016 ziet u nog een grote stijging van de kosten van de automatisering. Dit komt doordat
er volgend jaar extra laptops voor het wedstrijdsecretariaat aangeschaft moeten worden om de
invoering van de halve punten (sneller) te kunnen verwerken op de rekenkamer.
De post “diversen” bestaat uit licenties, bloemen en attenties voor diverse personen en jubilea
van verenigingen.
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Batenzijde
Aan de batenzijde zien wij een behoorlijke daling van de inkomsten van de KNHS.
Het aantal leden is behoorlijk gedaald. Hadden wij in 2014 nog 10.167 leden, in juni was de
verwachting voor 2015 dat dit aantal gedaald zal zijn naar 9.068. Naar het zich laat aanzien zal
de daling ook in 2016 nog verder doorzetten. Ook bij de recreatieruiters zien wij een daling van
7.075 in 2014 naar een verwachting voor 2015 van 6.846. En ook voor 2016 verwacht het
bestuur een verdere daling.
Door het negatieve resultaat van de afgelopen jaren is het saldo op de spaarrekening gedaald
en ook het rentepercentage voor de spaarrekening is gedaald, vandaar dat ook de post “rente”
is gedaald.
Zoals gezegd is de post ”beloften” een overlappende post. In 2015 hebben meer ruiters aan de
selectiedagen meegedaan. Het aantal ruiters dat mee kan doen aan de trainingen heeft het
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maximum aantal bereikt en zal dus niet verder kunnen stijgen. Dit alles resulteert wederom in
een negatief resultaat voor 2015 en door de daling van het ledenaantal zal ook in 2016 een
negatief resultaat niet te voorkomen zijn.
In het bestuur hebben wij een minimum saldo voor de spaarrekening bepaald om als regio toch
nog goed te kunnen functioneren, waardoor wij als bestuur in kunnen stemmen met dit
negatieve resultaat voor de begroting voor 2016.
**Dhr. Romijn voegt toe dat het invoeren van de halve punten voor de rekenkamer een
uitbreiding vraagt van laptops en vrijwilligers. Hiervoor zullen gebruikte laptops aangeschaft
worden. Een eenmalige kostenpost.
**Dhr. Van Gelder geeft aan dat er in het algemeen sprake is van een ledendaling. Het aantal
leden dat rechtstreeks lid is van de KNHS is stijgende (o.a. juryleden en bixieleden) en via
verenigingen daalt het. Individuele leden is niet goed voor sport.
@Dhr. Ubbink geeft aan er bij het Ledenraadnieuws nog op terug te komen. Belangrijk is het om
de verenigingen op peil te houden. Jonge ruiters interesseren. In Brabant heeft men de scholen
benaderd voor een “snuffelstage” in onze mooie sport.
**Dhr. Veld denkt dat hier ook meespeelt dat bijv. het koetsiersbewijs niet stilzwijgend verlengd
wordt (na 2 jaar), zoals dat wel jaarlijks geldt voor een startpas.
**Mw. Heering vraagt zich af in hoeverre de verhoging van startpas hier mee te maken heeft.
Er wordt veel geprotesteerd (op facebook).
@Dhr. Ubbink geeft aan dat het doel was om het aantal startpassen te reduceren en dat is
gelukt. Discussie over verhoging is hier niet aan de orde. Vindt dat hij onvoldoende in de
materie staat en biedt aan om, als daar behoefte aan is, de KNHS financieel directeur dhr. Van
de Meulen uit te nodigen om de leden hierover te informeren.
Lees het goed en kijk niet alleen naar je eigen situatie. Het spijt hem als de vergadering vindt
dat er onvoldoende gecommuniceerd is door KNHS en Regio.
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**Dhr. Breukink vindt dat het een kwestie van lezen is. Neemt aan dat de Ledenraad een goed
besluit genomen heeft.
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**Mw. Van Praag stelt dat de leden zijn overvallen met deze informatie. Vanuit Regio niet
besproken. Mogen regiobestuursleden de kring daarover informeren?
@Dhr. Romijn geeft aan dat het in de bestuursvergaderingen tot in den treure besproken is. Het
is de taak van de regioafgevaardigde(n) om dit te communiceren in het kringbestuur.
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**Mw. Ras verduidelijkt dat er 170 klachten geteld zijn op facebook en dat het 1½ dag drukker
was op kantoor, dus dat valt erg mee. De KNHS heeft op haar website vragen en antwoorden
over dit onderwerp uitgewerkt. Bel bij vragen gerust naar de KNHS Ledenservice.
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Voorzitter Ubbink vraagt de vergadering goedkeuring te verlenen v.w.b. de financiën. Bij
acclamatie wordt de begroting 2016 aangenomen. De voorzitter bedankt de penningmeester
voor haar duidelijke uitleg.
5. Bestuursverkiezing
 Aftredend en herkiesbaar:
*Kring Noord-Veluwe en Flevoland: Dhr. Fred Schoenman
*Kring Noord-Veluwe en Flevoland: Dhr. Vincent Sprenger
*Kring Rivierengebied: Mw. Magda Roesink
*Kring West Veluwe: Mw. Annet Schumacher-Van Santen
Er zijn geen tegenkandidaten aangebracht. De voorzitter stelt voor om deze bestuurders bij
acclamatie voor een volgende bestuurstermijn aan te nemen. Dit wordt bevestigd met een
applaus door de aanwezigen.
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Aftredend en niet-herkiesbaar:
*Kring Berkel IJssel: Mw. Coby Hammers-Weenink
Kandidaat: Mw. Annalies Harenberg-van Hees
*Kring Noord-Veluwe en Oost Flevoland: Mevr. Jacorine Schutte
Deze bestuurszetel wordt niet vervangen. Door herindeling van het regiobestuur streven we
er naar om per kring 2 leden aan te stellen.
*Kring Oude IJssel: Mw. Sandra Kamping-Freriks
Kandidaat: Mw. Kitty Gieling

190

195

*Kring Rivierenland Oost: Dhr. Wim Romijn (aftredend als secretaris)
Nog geen kandidaat aangebracht door het kringbestuur.
Er zijn geen tegenkandidaten aangebracht. De voorzitter stelt voor om de voorgedragen
kandidaten bij acclamatie als regiobestuurder aan te nemen. Dit wordt bevestigd met een
applaus door de aanwezigen.
*Het bestuur stelt de vergadering voor om mw. Jos Ruiter-Dijkhuizen als secretaris te
benoemen. Zij is nu 2 jaar regiobestuurder namens de Kring West-Veluwe en treedt hierdoor
toe tot het dagelijks bestuur.
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De vergadering waardeert deze bestuursverschuiving met applaus.
*Portefeuillehouder Recreatie: Dhr. Bert Veld
Kandidaat: Mw. Christel Berghuis-van den Hof
Het betreft hier voor het eerst een digitale stemming. 1252 personen hebben hun stem
uitgebracht (1190 voor en 62 tegen). Voorzitter Ubbink feliciteert mw. Berghuis met haar
benoeming.
Voorzitter Ubbink stelt dat 5 aftredende bestuursleden een grote aderlating voor de Regio is.
Gelukkig is er voor goede vervanging gezorgd. De aftredende bestuursleden hebben stuk voor
stuk veel inzet getoond. Gelderland (Veluwe, Achterhoek en de Betuwe) is groot en speelt een
belangrijke rol in het organiseren van grote(re) wedstrijden. Vervolgens bedankt hij Jacorine,
Sandra, Coby, Bert en Wim met een prachtig boeket bloemen. De voorzitter heeft er aardig het
tempo in en de secretaris maakt snel een foto. Helaas blijkt later dat deze zodanig bewogen is
dat niemand herkenbaar is. Wat een pech!
6. “Bijpraten” door de verenigingsservice KNHS over actuele zaken door mw. Ras
Samenwerking tussen KNHS en FNRS is per 1 januari 2016 van kracht. Eigenlijk was die er al
vanaf 2002, het jaar van de fusie tot één paardensportbond, maar in 2012-2013 heeft men
besloten dat het beter zou moeten kunnen en zijn er doelen gesteld. Onderscheid is aan te
brengen door de FNRS te bestempelen als branchorganisatie en de KNHS als sport.
Organisatie Rabo Rubrieken & Rabo Jeugdpakket. Bestaat al even maar er wordt weinig of geen
gebruik van gemaakt. Regionaal heel verschillend uitgedragen door de bankfilialen. Via
MijnKNHS kunnen wedstrijdorganisaties een stappenplan aanvragen. Ook via het KNHS-kantoor
is hierover informatie te verkrijgen. De presentatie staat op de www.paardensportgelderland.nl
onder Algemene Ledenvergadering als “presentatie 16 november 2015”.
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**Mw. Ruiter geeft aan dat de lokale bankfilialen niet op een lijn zitten. Diverse Gelderse
wedstrijdorganisaties in haar omgeving hebben een mindere ervaring opgedaan door
afgewezen. Argumentatie was dat er geen budget en mankracht beschikbaar is/was, terwijl
anderen goed ondersteund worden/werden.
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Er zijn weer verschillende juryopleidingen gestart. Zie KNHS-site opleidingen, trainingen en
cursussen voor het aanbod.
Er is een MijnKNHS app in ontwikkeling. Deze zal medio 2016 gelanceerd worden.
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7. Mededelingen:
 Ledenraad (door dhr. Ubbink)
Aan de hand van een Power Point presentatie lopen we de ledencijfers voor Gelderland door.
Onderstaand een hele korte samenvatting per getoonde sheets:
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1e sheet: Betreft het ledenaantal. Ontwikkeling vergeleken met 3e kwartaal van 2013, 2014 en
2015. Individuele leden is nu maar kleine groep. Voor Gelderland een daling van 6.500 leden in
3 jaar.
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2e sheet: In de ontwikkeling qua verenigingsleden (contributie afdragers bij de KNHS) is
Gelderland de grootste regio.
**Dhr. Romijn: Is hier sprake van dubbeltelling?
@Dhr. Ubbink: Ja!
3e sheet: Ontwikkeling in het aantal verenigingsstarts is vrij stabiel, terwijl het ledenaantal
terugloopt. Statistiek is excl. FNRS-leden.
4e sheet: Groep van 400.000 Nederlanders rijdt af en toe paard. Waarvan er 200.000
aangesloten zijn bij een vereniging. Niet een regio is hierin hetzelfde. Gelderland is bijvoorbeeld
totaal anders opgebouwd als Groningen. Wordt in Ledenraad besproken.
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5e sheet: Betreft de leeftijdscategorieën. Aantal typen lidmaatschap verschilt duidelijk per
generatie.
Deregulering (door dhr. Ubbink)
Dhr. Ubbink is lid van de dereguleringscommissie. Het doel is om op redelijke wijze de
reglementen te generen en een voorschrift voor sportaanbieders te maken van maximaal 2 tot 3
A-4tjes. Een echte uitdaging. Splitsing gemaakt tussen prestatiegericht en niet-prestatiegerichte
wedstrijdsporters. Er is met de laatste groep begonnen. Onderwerpen als niet-geregistreerde
resultaten tot een oefenrondje met een vakkundige jury worden tegen het licht gehouden. Gaat
bij deze doelgroep niet om de prestatie, maar om veilig en opbouwend paardensport te
bedrijven.
Hierna wordt de wedstrijdsport belicht. Aantal te schrappen punten voor deze groep valt tegen.
Veel taken en bevoegdheden en punten als veiligheid, algemene wedstrijdreglementen,
paspoorten en ponymetingen moeten goed vastgelegd (blijven)worden.
Alles komt stapsgewijs aan bod. Dhr. Ubbink houdt de leden op de hoogte.
**Dhr. Van Gelder: deregulering is het mogelijk maken van een lagere instap, maar schuurt dit
niet met de officiële wedstrijdsport? Denk aan afdracht betalen of het opschalen van 2 naar 3
juryleden springen. Kortom is het dus niet het faciliteren van de wilde wedstrijden? Dhr. Van
Gelder geeft zelf het antwoord: Ja! Hij heeft met toestemming van KNHS meegewerkt aan 2 van
deze wedstrijden. In cat-5 wedstrijden wordt met puntenregistratie niets gedaan. Prijzen mag
en er is maar 1 jurylid nodig. Er is geen controle door KNHS. Met dit alles wetende is dat wel
concurrentie voor de geregistreerde wedstrijdsport. Ruiters hebben vaak niet eens een startpas
op een cat-5 wedstrijd. Vogelvrij en gevaarlijk. Wie beslist er over dit voorstel van deregulering?
@Dhr. Ubbink: Diverse fora zeggen iets over versoepeling van reglementen. Deregulering maakt
een begin met het inkorten van de reglementen maar beslist er niet over. Geeft als voorbeeld
Manege Heilgers in Noord-Brabant. Wordt veel gebruik van gemaakt door handelsstallen die
daar hun jonge paarden wedstrijdervaring op laten doen. Overdag huren zij het parcours af voor
hun stalruiters. ’s Avonds is er de wedstrijd voor de amateursport.
**Dhr. Breukink vindt dat hiermee de reglementen losgelaten worden.
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**Dhr. Sprenger vindt dat veiligheid hoog in het vaandel van de KNHS moet staan. Ziet bij zijn
vereniging de organisatie van een 40+ wedstrijden en dat is soms al tricky. Hoe kunnen we dat
dan loslaten? Het wordt wel onder auspiciën van de KNHS verreden.
@Dhr. Ubbink: Doel is om dit te laten groeien met behoud van veiligheid en welzijn. Hoe dan
bewaken? Voorstel is nog niet geaccordeerd. Nu erg in detail, maar het gaat hier om de grote
lijnen te laten zien.
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**Dhr. Van Gelder vindt dat men duidelijke regels moet scheppen.
@Dhr. Ubbink belooft beterschap. Er wordt echt hard aan gewerkt.
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**Mw. Van Praag stelt dat zij ook al een aantal jaren een beetje stout bezig zijn door een
wedstrijd met vrije inschrijving voor Bixie t/m soms L2 te organiseren. Het werkt wel, want zij
houden daar leden aan over.
@Dhr. Ubbink stelt dat hiervoor toch de impulswedstrijden in het leven zijn geroepen?
 Forum dressuur (door dhr. Buyserd)
Er verschijnt een nieuw dressuurboekje (eens in de 5 jaar) per april 2016. Het gaat in de
huidige proeven erg om de technische aspecten. In de nieuwe proeven is meer de nadruk
gelegd op paardenwelzijn en is er meer plek om harmonie en ontspanning tussen ruiter en
paard te laten zien/te beoordelen. Doelstelling is om vanaf de F-proefjes een vloeiendere lijn in
te zetten t/m de topsport. Hierdoor moet de overstap naar de wedstrijdsport laagdrempeliger
worden. Er is een intensief traject doorlopen om tot het boekje van 2016 te komen. Werkgroep
vanuit de KNHS bestaat uit Mw. Van Twist, Mw. Sanders, Dhr. Peters en 5 leden uit het
dressuurforum. Evaluatie heeft wensen opgeleverd zoals meer afwisseling in de proeven per
klasse, korter, vloeiender met minder overgangen en doorzitten en lichtrijden flexibeler.
**OVJ: hoe lang duurt de proef dan. Het zelfde inschrijfgeld?
@Dhr. Buyserd geeft aan dat de proeven korter zijn (4 – 5 minuten), maar dat het aantal
onderdelen hetzelfde blijft. Het zijn rijdbaardere proeven. Tarievenlijst 2016-2017 geeft
startgeldmogelijkheden aan. In december is 1e tray-out achter gesloten deuren. In 1e kwartaal
2016 wordt de bijscholing van juryleden gegeven. Bij iedere klasse komt er extra uitleg in het
boekje.
**Dhr. Romijn vraagt of er ook 2x dezelfde proef gereden mag worden.
@Dhr. Buyserd kan deze vraag niet beantwoorden.

330

Nieuw is ook de invoering van de mogelijkheid om met halve punten te beoordeling en geldt
voor alle dressuurproeven. Dit heeft alom discussie gegeven. Dressuurforum heeft er over
gestemd. Meerderheid was voor. Na 1 april is het mogelijk om ook alleen de 2 e proef van de
maand te rijden als er maar voor 1 proef wordt ingeschreven. Iets wat tot nu toe niet mogelijk
was. Winst- en verliespuntenregeling is hetzelfde gebleven.
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**Dhr. Sprenger stelt aan de orde dat er geen rekening met secretariaten/rekenkamers
gehouden is. Het verwerken van halve punten en de eigen keuze voor welke proef men rijden
wil, is ontzettend belastend voor de secretariaten. Dit is in de bestuursvergaderingen besproken
en aangegeven dat we er op tegen waren, maar deze wijziging kon toen al niet meer geforceerd
worden.
@Dhr. Ubbink stelt voor bezwaar aan te tekenen namens Regio Gelderland tegen de invoering
van de halve proeven en tegen de eigen keuze voor de dressuurproef met kans op het rijden
van 2x dezelfde proef. We geven daarmee als Regio Gelderland een signaal af, maar het forum
heeft al besloten. Zal dit punt meenemen naar de Ledenraad.
**Dhr. Breukink stelt dat er vroeger een wedstrijdplatform was met een bredere afvaardiging
uit Regio Gelderland. Nu zit dhr. Ubbink als 1-mansfractie in de Ledenraad. Zou meer stemmen
moeten kunnen laten tellen als grote regio tegenover de kleine.
Mw. Ballestrem van de KNHS meldt dat 2x dezelfde proef niet tot de mogelijkheden behoort.
Jammer dat de afvaardiging van de KNHS zo laat in deze discussie ingrijpt.
T.z.t. zijn alle reglementswijzigingen Dressuur terug te vinden op de website van de KNHS.
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 Forum springen (door dhr. Van Gelder)
Op 23 november 2015 staat de volgende forumvergadering gepland.
Kampioenschap B-springen wordt een vaste kampioenschapsrubriek tijdens de KNHS
indoorkampioenschappen en Hippiade.
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Klasse BB wordt toegevoegd en wordt d.m.v. rijstijlbeoordeling verreden. Overige criteria
worden in volgend forumoverleg definitief.
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FEI en KNHS reglement verschillen en zijn naast elkaar gelegd om te bekijken waar KNHS
punten van FEI kan overnemen om het zo dichter bij elkaar te brengen. Er is in de loop der
jaren scheefgroei opgetreden.
Er is een aanpassing in het Hartmanwedstrijdprogramma gedaan zodat er meerdere
parcoursbouwers geregistreerd kunnen worden tijdens 1 evenement.
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Er zijn regels opgesteld voor jonge paardenrubrieken, waar leeftijd vs. springhoogte beschreven
staat. Een 4-jarige paard wordt nu ook voor sportprestaties per 1 januari een jaar ouder; eerder
was dat per 1 april.
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Samenwerking met FNRS levert afgevaardigde voor het springforum op.
T.z.t. zijn alle reglementswijzigingen Springen terug te vinden op de website van de KNHS.
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 Forum Eventing (door mw. Ederveen i.v.m. verhindering van dhr. Rexwinkel)
Eerstvolgende forumvergadering is op 26 november 2016.
Opmerkingen over het Kampioenschap Eventing kunnen gemaild worden naar dhr. Rexwinkel.
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Mw. Ederveen heeft de vraag neergelegd bij het forum hoe het kan dat er een Nederlands
Kampioen gehuldigd is tijdens de Military van Boekelo, waar het Nederlands Kampioenschap
Senioren is ondergebracht. Daarvoor horen 8 Nederlandse deelnemers aan start te komen. Deze
waren er niet.
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Regiokampioenschappen 2016 in Neede bij de Pasruiters.
KNHSkampioenschappen 2016 in Barchem voor de pony’s (21-22 oktober) en in Leidschendam
voor de paarden (24-25 juni).
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Tijdens het KNHS kampioenschap Eventing 2015 is een wedstrijd voor teams klasse L paarden
verreden. Gelderland heeft daar met 1 team aan deelgenomen. Ervaringen/opmerkingen kunnen
gedeeld worden met dhr. Rexwinkel.
T.z.t. zijn alle reglementswijzigingen Eventing terug te vinden op de website van de KNHS.
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 Forum recreatie (door dhr. Veld)
Ook op zijn laatste avond als regiobestuurder brengt dhr. Veld wederom een enthousiast verhaal
over knooppunten in de Achterhoek en op de Veluwe en zijn gesprekken met gemeenten en
Provincie. Er zijn grote knelpunten op de Veluwe door weinig structuur. Dus volop werk aan de
winkel voor zijn opvolgster mw. Berghuis. Er komt een centraal overleg.
Voor De Veluwe is dhr. Jaap van de Ende als nieuwe regioconsulent benoemd.
Dhr. Veld zal zijn dossier overdragen aan mw. Berghuis en sluit af met het inleveren van zijn
naamkaartje bij de voorzitter.
 Werkgroep Beloftenplan Gelderland (door mw. Schumacher)
In september gestart met de voorselectie. Het aantal aanmeldingen is flink gegroeid. De
instructeurs en locaties zijn verdeeld: Sabine Bouwman bij de KNHS (Ermelo), Faan Pompen bij
stal IJsselhunten (Etten), Wout van de Brink bij de Heuvelruiters (Wezep), Arnold Veldhoen bij
DDH Stables (Kring van Dorth), Dennis Ausma bij Het Veluws Ros (Ermelo), Jaap van den Heuy
bij de Musketiers (Druten). Mental Coach Milou Aten heeft onder grote belangstelling de centrale
workshop gegeven. Komende weken wordt er gestart met de flexchairtrainingen door
fysiotherapeut Lott van Walstijn op de trainingslocaties.
Logboek van Equi-log (Suzanne Pen) is in gebruik genomen, waardoor de trainers de activiteiten
van hun leerlingen kunnen volgen.
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Als sponsor is Country Mill Horse-Support uit Nijkerk (dhr. H. van de Bunt) verbonden aan de
beloftentraining. Bij zijn kritische zadelpasservice kunnen de deelnemers gebruik maken van
een gratis zadelpas. Tevens heeft hij de instructeurs voorzien van een fraaie jas.
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Werkgroep bestaat uit: Annet Schumacher, Janet Limpers, Fred Schoenman, Jan-Willem
Buyserd en Jos Ruiter. Helaas nemen we ook als beloftecommissie afscheid van Sandra Kamping
omdat zij per vandaag het bestuur gaat verlaten.
**Mw. Boeve complimenteert de werkgroep met het succes en de professionele groei van het
programma tijdens dit seizoen.
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8. Kampioenschappen 2016
Dhr. Romijn geeft aan regelmatig klachten te krijgen dat een wedstrijdorganisatie op een
gegeven moment aangeeft dat een selectiewedstrijd vol is. Hij wijst erop dat het
kampioenschapsreglement voorschrijft dat inschrijvingen van deelnemers aan de selectie
geaccepteerd moeten worden tot de sluitingsdatum van het vraagprogramma.
M.i.v. het regiokampioenschap outdoor wordt het dragen van een hoofdstelnummer verplicht.
Dit mag bevestigd worden aan het hoofdstel of op het zadeldekje. Tijdens de aankomende
indoorkampioenschappen is het dragen al gewenst. Hoofdstelnummers kunnen simpel
aangeschaft worden via ruitersportzaken of via diverse internetwinkels.
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30 januari
Pony dressuur
RV Het Veluws Ros te Ermelo
LR Hulshorst te Hulshorst
LR & PC Veluweruiters te Voorthuizen
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5 en 6 februari
Pony’s springen (Z en ZZ op vrijdag 5 februari)
PPSV de Spreng te Laag Soeren
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4 en 5 maart
Paarden springen (Z en ZZ op vrijdag 4 maart)
PSV In den Bosch te Vragender
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Outdoorkampioenschappen 2016
Organisatie in handen van RV de Molenruiters te Rekken.
Pony’s op 6 augustus en paarden op 12 en 13 augustus.



SGW 2016
Organisatie in handen van De Pasruiters te Neede.
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Indoorkampioenschappen 2016
22 en 23 januari
Paarden dressuur (Z2 en ZZLicht op vrijdag 22 januari)
PSV La Grande te Beuningen
LR Hypolitus te Bergharen

Verdere uitwerking van de SGW- en de kampioenschappen outdoor vindt plaats op de
voorjaarsvergadering van 11 april 2016.
Dhr. Romijn heeft eerder deze vergadering afscheid genomen als secretaris, maar blijft gelukkig
wel als wedstrijdsecretaris verbonden aan Regio Gelderland, maar dan buiten het bestuur.
Hiervoor moet periodiek veel werk verzet worden en het bestuur was dan ook zeer verheugd
met deze beslissing.
9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
Niemand van de aanwezigen wil gebruik maken van de dit agendapunt.
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10.Sluiting
Voorzitter Ubbink sluit om 22.40 uur de vergadering. Hij bedankt iedereen voor zijn/haar komst
en bijdrage en wenst allen een wel thuis.
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