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Notulen Ledenvergadering NAJAAR 2016 van de Regio Gelderland/Flevoland
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Datum
Locatie

: 21 november 2016
: De Vroolijke Frans, Knoevenoordstraat 51, 6971 LH Brummen

Bericht van verhindering is ontvangen van: mw. Betty Verdonk (Kring Berkel IJssel), mw. Hetty
van het Land (HC Veluwezoom), mw. Marleen Schipper (Kring De Oude IJssel), Manege Het
Loenhorst (Hummelo), PPV Musketiers (Druten), dhr. J.H. Dijkslag (erelid), LR Halle (Hengelo GLD)
en van de Regiobestuurders mw. Kitty Gieling (Kring De Oude IJssel) en dhr. Kris van Gelder
(Kring Rivierenland Oost).

1. Opening en mededelingen door de voorzitter
Voorzitter dhr. Herman Ubbink opent de vergadering en heet allen welkom. Een speciaal woord van
welkom richt hij aan erelid dhr. Marius Breukink. Tevens worden mw. Marleen Ras (KNHS) en dhr.
Gert-Jan Petten (FNRS) hartelijk welkom geheten.
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2. Vaststellen notulen voorjaarsvergadering d.d. 11 april 2016
De notulen worden per pagina doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist.
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3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
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4. Begroting 2017
Penningmeester Mw. Janet Limpers-Breukink geeft een toelichting op de prognose en begroting
2016/2017.
De post “bestuur” laat een daling zien, dit komt doordat er in 2015 een bestuursuitje is geweest.
Dit jaar en ook voor 2017 staat daar nog niets voor op de planning.
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De kampioenschapskosten blijven nagenoeg gelijk. De organisatiekosten lijken een stijging te laten
zien, maar voor 2015 waren de kosten voor SWG nog niet gedeclareerd. Deze zijn in januari 2016
betaald en zullen op de jaarrekening apart worden vermeldt als nog te betalen kosten voor 2015.
Daarmee komen de organisatiekosten ook op hetzelfde bedrag uit.
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Bij de jurykosten zien we een stijging en dat heeft met name te maken met de
reiskostenvergoeding. De kosten voor de prijzen hebben te maken met de aanwezige voorraad
linten en stalplaten.
Op de agenda staat nog vermeld dat de outdoorkampioenschappen voor de paarden in 2017 op 1
dag verreden zullen worden, maar dit is door het bestuur herroepen. Vandaar dat dit voor de
begroting verder nog geen gevolgen zal hebben.
De post “diversen” zijn de kosten voor attenties en KNHS-wedstrijdafdracht voor de
kampioenschappen. Posten “scholing, training en selecties” zijn de kosten welke gemaakt zijn voor
de beloftetrainingen, de selectiedagen en terugkomdagen, voor instructie en huur van de diverse
accommodaties. Dit zijn boekjaar overschrijdende kosten.
De post “overige” bestaat uit de kosten die gemaakt zijn voor de Rabotalentenscoutdag van de
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KNHS, de jurybijeenkomst en de kosten voor “de strijd der provinciën” waaraan wij als Regio
Gelderland met een springteam mee hebben gedaan.
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Automatisering laat een stijging voor dit jaar zien, doordat er 6 nieuwe laptops aangeschaft zijn
voor de rekenkamers en diverse bijbehorende software. Daarnaast is er ook een nieuwe printer
aangeschaft en een router voor gebruik tijdens de outdoor kampioenschappen.
Omdat wij nu alles up-to-date hebben verwachten wij voor volgend jaar hieraan geen extra kosten
te hoeven maken.
De post “diversen” bestaat uit attenties bij jubilea, ziekte, afscheid bestuursleden, website etc.
Bij de inkomsten zien wij een daling van de contributie. Het aantal ruiters binnen onze regio is
opnieuw gedaald. Ook bij de recreatie zien wij een daling van het aantal leden. Daarnaast
ontvangen wij een basis vergoeding omdat wij meer dan 5000 leden binnen onze Regio hebben en
een basisvergoeding voor de recreatieleden.
Doordat het saldo op de spaarrekening is gedaald en ook de rente is gedaald naar 0,45% lopen de
inkomsten uit rente terug. De vergoeding voor de Rabotalentenscoutdag is hetzelfde gebleven.
Omdat de Rabobank volgend jaar geen hoofdsponsor meer is van de KNHS weten wij niet of er
volgend jaar nog wel een scoutingsdag komt. Vandaar dat dit bedrag niet mee is genomen in de
begroting voor 2017.
De inkomsten voor de beloften selectie is gestegen, mede door meer deelname aan de
selectiedagen en een groot aantal deelnemers aan de beloftentrainingen. Dit brengt natuurlijk ook
extra kosten mee, maar de werkgroep blijft binnen de €2.500,-- aan bijdrage wat wij als regio voor
de trainingen hebben uitgetrokken.
Hierdoor komen wij dit jaar uit op een negatief saldo en ook voor 2017 zullen wij negatief
uitkomen. Door dit negatief resultaat zullen wij langzaam interen op ons spaargeld, zoals wij
voorgaande vergaderingen besproken hebben.
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de prognose en begroting. De voorzitter accordeert de
begroting voor 2017 met dank aan penningmeester. Dit wordt bevestigd met een applaus van de
aanwezigen.
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5. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn:
Kring Achterhoek Oost
: Dhr. H. Rexwinkel
Kring Berkel-IJssel
: Mw. J. Limpers-Breukink
Kring De Oude IJssel
: Dhr. J. Evers
Kring Rivierenland Oost
: Dhr. K. van Gelder
Kring West Veluwe
: Dhr. M.C. Zelvelder
Kring West Veluwe
: Mw. J.M. Ruiter-Dijkhuizen
Er zijn geen tegenkandidaten gesteld. De bestuursleden worden bij acclamatie herkozen.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn:
Kring Achterhoek Oost: Mw. C. Ederveen. Als kandidaat is gesteld: Mw. A. Grosman-Bomers.
Mw. Astrid Grosman stelt zich voor. Ze legt uit dat ze zich vereerd voelde dat ze door het
Kringbestuur gevraagd is om in het Regiobestuur plaats te nemen. De kring gaf als reden aan dat
ze de paardensport goed vertegenwoordigd. Ze is actief amazone, jurylid en instructrice.
Kring Rivierengebied: Dhr. J.W. Buyserd. Als kandidaat is gesteld: Mw. M Burger.
Mw. Marina Burger stelt zich voor. Ze is 25 jaar geleden met de paardensport in aanraking
gekomen en eraan verslaafd geraakt. Ze houdt zelf paarden en rijdt actief. Ze heeft ervaring als
wedstrijdsecretaris en instructrice. Ze is secretaris Kring Rivierengebied.
Haar medebestuurders vonden dat zij een geschikte kandidaat voor deze functie zou zijn, vandaar
dat ze zich beschikbaar stelde.

115
Kring West Veluwe: Dhr. P. Bavelaar wordt niet opgevolgd. De voorzitter legt uit dat de Kring
Veluwe West voldoende is vertegenwoordigd in het Regiobestuur.
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Voor bovenstaande vacatures zijn geen tegenkandidaten ontvangen. De voorzitter stelt voor om
beide kandidaten (mw. A. Grosman-Bomers en mw. M. Burger) te laten toetreden tot het
Regiobestuur. De vergadering bevestigt dat met een warm welkomstapplaus.
Dhr. Herman Ubbink staat stil bij de afscheidnemende bestuursleden en spreekt hen toe.

125

130

135

140

145

150

155

160

Dhr. Paul Bavelaar is helaas niet aanwezig, maar heeft besloten na 2 termijnen het Regiobestuur te
verlaten. Ondanks zijn afwezigheid wil de voorzitter een dankwoord uitspreken. Paul is een actief
springruiter en heeft zijn sporen verdiend in de Stichting Veilige Paardensport. Een bevlogen jurist
en een prettige sparringpartner voor onze voorzitter bij juridische vraagstukken en voorzitter van
de Veluwse Kampioenschappen in Kootwijk.
Ook dhr. Jan Willem Buyserd wordt toegesproken met lovende woorden. Als bestuurslid en later
ook als vicevoorzitter heeft hij 5 jaar de Kring Rivierengebied vertegenwoordigd in de regio. De
voorzitter geeft aan dat hij heeft genoten van zijn enorme ervaring en de rust waarmee hij dingen
naar voren bracht. Jan Willem had een goede inbreng als bestuurder en lid van het dressuurforum.
Hij is een actief ruiter en jury. Hij is als voorzitter van de vereniging doorgestroomd naar de Kring
en van daaruit naar de Regio. Hij was betrokken bij de afdelingsdressuur, met veel hart voor de
zaak! Op kampioenschappen was Jan Willen altijd actief aanwezig, samen met zijn vrouw Noor.
“Een leuk hippisch duo” aldus de voorzitter. De voorzitter wenst hem het aller beste toe.
Mw. Corrie Ederveen wordt toegesproken waarbij de voorzitter benadrukt dat zij ontzettend veel
heeft gedaan voor de diverse verenigingen. Zij kwam in 2007 vanuit de Kring Achterhoek in het
Regiobestuur. Ze was lid van het Wedstrijdplatform, dat is opgeheven na de herstructurering in
2014, en ontving daarvoor de bronzen KNHS speld. Is voorzitter van PC Varus en RV Varsseveld,
actief als jurylid dressuur, I&R controleur en Federatievertegenwoordiger. “Corrie wordt nu
contactpersoon in het Forum Dressuur en heeft dit gelijk met verve opgepakt. Haar enorme staat
van dienst heeft er in geresulteerd dat wij haar met lede ogen zien gaan”, aldus de voorzitter.
Maar niet met lege handen, want het heeft de KNHS behaagd om haar de zilveren KNHS speld voor
verdiensten uit te reiken. De voorzitter vraagt Corrie naar voren te komen en reikt haar de
onderscheiding uit.
Zowel Dhr. Jan Willem Buyserd als Mw. Corrie Ederveen krijgen de KNHS Regio plaquette
overhandigd en een boeket bloemen als dank voor hun inzet. De aanwezigen ondersteunen dit met
een welverdiend applaus.
6. “Bijpraten” door de verenigingsservice KNHS over actuele zaken
Mw. Marleen Ras is namens de KNHS aanwezig en nodigt Isa Bulten uit naar voren te komen.
Isa is speciaal uitgenodigd voor deze avond om haar de KNHS Ruiterster uit te reiken.
Mw. Ras spreekt haar toe en legt de aanwezigen uit dat het bijzonder is om in aanmerking te
komen voor de Ruiterster. De ruiter, in dit geval amazone, moet minimaal 4 x Z geklasseerd zijn
geweest met twee verschillende paarden, die zelf opgeleid zijn, in minimaal 2 verschillende
disciplines. De resultaten die Isa heeft behaald worden samengevat en daarna krijgt Isa de
onderscheiding opgespeld en wordt haar een mooi boeket bloemen overhandigd. De felicitaties
worden ondersteund met een applaus van de aanwezigen.
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De voorzitter dhr. Herman Ubbink vervolgt de vergadering door aan te geven dat hij voor wat
betreft zijn inbreng graag agendapunt 6 en 7 wil samenvoegen. Hij doet daarbij verslag van de
Ledenraad en van de avondbijeenkomsten die Regio Gelderland in samenwerking met KNHS/FNRS
organiseert met de titel "Rondje Nederland voor Verenigingen en Maneges".
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Belangrijk punt van aandacht is de deregulering. Alle regio’s zijn gevraagd op het oorspronkelijke
plan dan wel akkoord dan wel niet akkoord te geven.
De inschrijf- en prijzengelden worden vrijgegeven onder de strikte voorwaarden van te voren
bekendmaking van prijzengeld. De automatische inzet van de prijzenschaal is vrijgegeven. De
Ledenraad heeft dit voorstel goedgekeurd met 26 stemmen voor en 14 tegen.
Ook de kalenderprocedure vrijgeven is een relatief iets. De Kringen houden de coördinerende
functie (een gezond aanbod aan wedstrijden coördineren) en sturen de kalenders door naar de
Regio.
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De inzet van de Federatievertegenwoordiger verandert niet. Noord Brabant, Utrecht en Gelderland
hebben formeel protest aangetekend over hoe het is verlopen. Dit is niet de juiste manier van
werken. “Democratie is wat democratie is”, aldus de voorzitter. Zaken worden aangenomen op
basis van de verkozen en aanwezig leden van de Ledenraad.
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De Ledenraad is zonder KNHS-bestuur de hei op geweest. Daarbij is o.a. gesproken over de matige
communicatie. Pas kort voor aanvang van bijeenkomsten worden de vergaderstukken
toegezonden. Vervolgens “hamert” de voorzitter op de Ledenraadsvergadering de stukken erdoor!
Er moet een betere afstemming worden bereikt.
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Nu zijn vier Ledenraadsvergadering per jaar. Het voorstel is om dit terug te brengen naar 2
openbare vergaderingen om zeven weken voordien een informele vergadering met het bestuur te
houden waarbij ideeën naar voren gebracht kunnen worden, waarover discussie kan worden
gehouden. De regiovoorzitters kunnen daarmee terug naar hun achterban en dan wordt daarna in
de Ledenraadsvergadering pas een goed besluit genomen op zaken die goed zijn voorbereid.
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De Ledenraad is ontevreden over het Ledenberaad mede om het feit hoe dat gebruikt en
gemanaged wordt vanuit de KNHS. De Ledenraad wil nu zelf voorstellen wie er in commissies
komen. Ook wil de Ledenraad dat er (na een jaar) geëvalueerd wordt waarbij Ledenraad en Fora
tegen het licht worden gehouden.
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Een andere zaak die KNHS breed is neergezet is het Hippisch platform Gelderland.
Daarin zitten alleen mensen die met paarden te maken hebben, op allerlei gebied. Er gebeurt veel
in de provincie. Het is belangrijk dat partijen samen overleggen. Dhr. Michiel Zelvelder,
regiobestuurder, is onze vertegenwoordiger daarin. En mw. Marleen Ras is coördinator namens de
KNHS.
De voorzitter vervolgt met verslaglegging van de bijeenkomsten "Rondje Nederland voor
Verenigingen en Maneges". Aan de hand van een presentatie neemt hij de vergadering mee door
tabellen en statistieken. (De presentatie staat op de regiosite: www.paardensportgelderland.nl).
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Regio Gelderland en Brabant zijn in cijfers de grootste regio’s van Nederland. We moeten ons
zorgen maken over het dalend aantal leden. Gelderland stond op 12.800 en staat nu op 9.600
leden. Voor wat betreft de wedstrijdruiters zijn wij net wat groter dan Brabant met 4.300
startpassen. Hier neemt het aantal zelfs iets toe.
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Om te proberen een beeld te krijgen met welke mensen we te maken hebben is het grote
paardensportonderzoek 2015 gehouden. Daarbij is onder 6.800 mensen een steekproef gehouden.
De voorzitter heeft die uitkomsten verwerkt in een aantal tabellen en grafieken.
Jonge mensen stromen in bij maneges. De grootste middenmoot rijdt in de vrije natuur of bij een
pensionstal. Instroom van mensen in onze paardensport is heel belangrijk. Wij moeten ons met die
instroom bezig gaan houden. Bij toenemende ambitie stapt men over naar de wedstrijdsport. De
getoonde grafieken zijn gebaseerd op feiten van procenten.
Negentig procent (90%) van de tijd is wedstrijdsport. Kringen en Regio zijn daar eindeloos mee
bezig. De Ledenraad is alleen maar met wedstrijden bezig. We vergeten de onderkant. Het is
belangrijk om de instroom goed te blijven bekijken en makkelijker te maken.
Grote accommodaties (Heiligers, Peelbergen, etc.) worden gebruikt om jonge paarden ervaring op
te laten doen en voor de handelsdoeleinden. Ze hebben een eigen hoek in ons speelveld.
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Over de grafiek “De wens discipline” legt de voorzitter uit dat er een zee aan wensen is bij mensen
die paardrijden. Een groot aantal zou graag een andere tak/discipline van onze sport willen
proberen, dus daarop kan worden ingespeeld.
De voorzitter legt uit hoe de discussieopbouw op de avondbijeenkomsten in de Regio wordt
gehouden. Door te werken met stellingen komt de discussie op gang. De voorzitter noemt één van
de stellingen welke gaat over startpasverenigingen.
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Mw. Laura Smit van PSV Herveld en omstreken reageert daarop. Zij vertelt dat ze een aantal jaren
geleden een accommodatie hebben gekocht en het verenigingsleven wilden gaan opvoeren. Ze zijn
bij twee verenigingen geweest, met het verzoek dat ze graag wilden aansluiten en saamhorigheid
wilden aanbieden. Maar dat lukte niet.

230
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Mw. Smit vindt het groot gezegd dat het “parasiteren” is, zoals de voorzitter dat in zijn verhaal
noemde. Dat slaat op mensen die zich niet inzetten voor een vereniging of wedstrijden, maar wel
wedstrijden rijden waar vrijwilligers lopen. De klanten van tegenwoordig zijn veel moeilijker. Ze
stellen veel eisen.
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De voorzitter vervolgt door aan te geven dat we de instroommogelijkheden moeten verbreden en
door de drempel(s) te verlagen de instroom moeten veranderen. Veel publiciteit en bijvoorbeeld
wekelijks een redactioneel artikel plaatsen in de huis-aan-huis blaadjes dragen daaraan bij. Een
punt van aandacht zijn de jongens. We moeten er hoe dan ook wat aan gaan doen dat we de
paardensport aantrekkelijker maken voor jongens. Minder aanbod van roze en glitters bij kleding
voor ruiter en paard zou daarin vast ook helpen.
7. Mededelingen Ledenraad en Fora Dressuur, Springen, Eventing en Recreatiesport
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Forum Springen (door mw. Corrie Ederveen namens dhr. Kris Van Gelder)
De beslissing over de reglementswijzigingen springen is doorgeschoven naar de december
vergadering van het Springforum, aangezien over de FEI reglementswijzigingen pas een beslissing
wordt genomen in het weekend van 19/20 november a.s.
Bij de FEI-wijzigingen zitten immers zaken die van invloed zijn op onze nationale springsport.
Het gebruik van de zgn. bodybandage wordt nader uitgewerkt en toegestaan vanaf de
ingangsdatum van de nieuwe reglementswijziging per april 2017.
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Het Springforum is onaangenaam verrast door de beslissing van de Ledenraad afgelopen
donderdag om de inschrijfgeld/prijzengeld en prijzenschaal vrij te geven.
Ook het versoepelen van de wedstrijdkalender zal in onze Regio mogelijk voor problemen kunnen
zorgen. Hierover is afgelopen weekend door een aantal leden van het Springforum een brandbrief
gestuurd naar het KNHS bestuur.
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Het springforum heeft besloten om komend jaar een werving voor springjuryleden cat. 1 en
internationaal te starten. Hiervoor zal binnenkort een schrijven uitgestuurd worden met daarin
uitleg over het selectieproces en de voorwaarden.
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Er is in samenwerking met de Vereniging van Parcoursbouwers een nieuwe cursus voor basis
parcoursbouwer gestart.
Er komt een opleidingsplan voor rijstijljuryleden. Dit omvat een online toets, een
opleiding/bijscholing en vervolgens een eindtoets. Vanaf 2018 dient men hiervoor gecertificeerd te
zijn om de bevoegdheid tot het jureren van rijstijlrubrieken te behouden.
Forum Dressuur (door Mw. Corrie Ederveen)
Er is steeds aandacht voor het verbeterproces voor opleidingen voor officials.
Nu is de opleidingen voor juryleden dressuur onder de aandacht. Dat loopt van de basisproeven F1
t/m ZZ en de subtop LT en ZT. Elke jurybevoegdheid dient het aspirant jurylid zelf in deze klasse
te hebben gereden. De bijzitstages in de hogere klassen worden nu ook doorgevoerd voor lagere
klassen. Hierdoor het doet het jurylid ervaring op.
Er worden regionale officialcoaches aangesteld. Deze coach gaat (nieuwe) juryleden als mentor
begeleiden. Hiervoor worden “terugkomdagen” georganiseerd om ervaringen te delen en praktijkvragen te kunnen stellen.
Er zijn plannen voor Children dressuurproeven (12-14 jaar). Deze wedstrijden zullen aansluiten bij
de FEI rubrieken en Children rubrieken worden dan toegevoegd aan het FEI reglement. Er komt
dan ook een FEI kampioenschap.
Er wordt gestart met een pilotcompetitie van 2 à 3 wedstrijden voor de Children. Dit om mogelijk
ook internationaal uit te gaan zenden. Deze competitie zou medio 2017 van start kunnen gaan.
Voorafgaand aan de competitie wordt er een proefwedstrijd uitgeschreven om belangstelling te
meten.

300
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Er komt een voorstel van het dressuurforum om een toezichthouder op het voorterrein dressuur
verplicht te stellen bij wedstrijden met meer dan twee dressuurringen. Springen heeft die regeling
al doorgevoerd door het derde jurylid dat op voorterrein loopt. Dit is een vervangend voorstel voor
de federatievertegenwoordiger en heeft o.a. te maken met het oog op veiligheid, dierenwelzijn en
controle op ongewenst harnachement en hulpmiddelen. Dit voorkomt problemen in plaats van
achteraf een rapport op te maken. Bij selectiewedstrijden en kampioenschappen zal de nog wel
een federatievertegenwoordiger in gezet worden.
Als het doorgaat, gaat de aanwezigheid van de toezichthouder dressuur per 1 april 2017 in. Op
internationale wedstrijden wordt daarin al voorzien met de aanwezigheid van een steward. Mw.
Corrie Ederveen geeft aan dat het nog de bedoeling is om de juryleden dressuur hierover nog
uitgebreid te informeren.
Vraag vanuit de zaal: Wanneer op een wedstrijddag zowel springen als dressuur wordt
uitgeschreven is het verplicht om een federatievertegenwoordiger te hebben. Is het dan ook
verplicht om ook nog een toezichthouder te hebben op voorterrein?
@ De federatievertegenwoordiger kan als intermediair optreden. Hij/zij is niet actief bezig, maar
komt in actie zodra er iets mis gaat. De toezichthouder kan wel ingrijpen.
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Vraag vanuit de zaal: Hoe past dat in het kader van deregulering en kostenverlaging?
@ De toezichthouder op het voorterrein dressuur kan iemand van heel dicht bij zijn. Iemand die
jury is uit eigen vereniging of iemand die niet meer actief wil jureren, maar nog wel betrokken wil
zijn bij de sport.
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Om meer uniformiteit te krijgen in de regelgeving is er een overleg “algemeen wedstrijdreglement”
geweest met afgevaardigden uit de drie fora’s. Daarbij is o.a. gesproken over het zomertenue. Er
is besloten om de regels voor het zomertenue dressuur gelijk te trekken met die voor het springen.
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Het gebruik van de bodybandage wordt in de dressuur niet toegestaan. Het springforum wil dit wel
toestaan per 1 april 2017 en zal dit in haar eigen disciplinereglement opnemen.
Meting pony’s; Ten behoeve van deelname aan KNHS-wedstrijden wordt het mogelijk om
steekproefsgewijs pony’s die zeer recent gemeten zijn op te roepen voor een hermeting. De focus
zal daarbij liggen op grote C- en D-pony’s.
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Mw. Hilde Nijhof vraagt of de I&R-controles geïntensiveerd kunnen worden? Zij noemt een
voorbeeld waarbij een paard langere tijd niet is geënt en toch op wedstrijden gestart is.
Een aantal aanwezigen merkt op dat ze ervaren dat er eigenlijk alleen maar op kampioenschappen
wordt gecontroleerd. Ook wordt er nog geopperd dat juryleden in dressuurringen met minder
deelnemers misschien wel de tijd zouden hebben om de papieren te controleren.
@Voorzitter Ubbink geeft aan dat er eigenlijk maar één systeem is dat zou moeten werken en dat
is een softwaresysteem bij de KNHS waarin alles staat ingevuld, maar dat is nog toekomst.
@Dhr. Michiel Zelvelder geeft aan dat een vereniging zelf kan vragen om controle.
De voorzitter sluit de discussie en vraagt aan mw. Corrie Ederveen of zij het besprokene over de
paspoortcontrole mee wil nemen als extra taak/optie voor de controleur op voorterrein.
Mw. Hilde Nijhof vraagt of juryleden (vooral voor de beoordeling van AB pony’s) didactisch worden
(bij)geschoold?
@ Voorheen niet, maar mw. Corrie Ederveen geeft aan dat dit in de nieuwe bijscholing wel het
geval is.
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Forum Eventing door dhr. Harm Rexwinkel
Het Forum vergadert vier keer per jaar. De verslagen zijn op internet terug te vinden.
Dhr. Harm Rexwinkel doet verslag van een aantal aandachtspunten, zoals de instapdrempel voor
de beginnende ruiter lager maken, SGW-wedstrijden op kleinere locaties mogelijk maken en de
reglementswijziging voor het samenvoegen van de A, B en C pony’s in één rubriek.
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Dit jaar is voor de tweede keer het Eventing Kampioenschap met voorselectie in de klasse L
georganiseerd. De rijstijlbeoordeling in de klasse B begint zijn vruchten af te werpen en is ook van
invloed op de klassering. Er wordt voorgesteld om ook voor deze klasse een Nationaal
Kampioenschap in te voeren.
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Ook dhr. Harm Rexwinkel bevestigt de nadelen van de agenda’s die op het laatste moment worden
toegezonden. Hierdoor kost het extra veel moeite om dan nog de achterban te informeren!
365
Dhr. Marius Breukink vraagt om aandacht te schenken aan deelnemers met lange haren
(paardenstaart/vlecht) waardoor het rugnummer in de cross niet zichtbaar is.
@ Voorzitter dhr. Herman Ubbink stelt voor dat dhr. Harm Rexwinkel dit meeneemt naar het forum
en eventueel om handhaving hiervoor vraagt.
370
Portefeuillehouder Recreatiesport door mw. Christel Berghuis-Van den Hof
De werkgroep heeft een vergadering gehad tijdens het Horse Event. Daarbij is o.a. gesproken over
de samenwerking tussen KNHS en FNRS. Voorzitter dhr. Herman Ubbink heeft hier al over verteld
in het voorgaande agendapunt.
375
Mw. Christel Berghuis benadrukt het belang dat verenigingen naar de avonden "Rondje Nederland
voor Verenigingen en Maneges" gaan om in gesprek te komen over samenwerking. Op 2, 9 en 22
november zijn deze georganiseerd in Vorden, Ermelo en Heteren.
380

In de gemeente Overbetuwe worden ruiterpaden tussen Heteren en Randwijk aangelegd.

385

Mw. Hilde Nijhof vraagt of het klopt dat er overal betaald moet worden voor het gebruik van de
ruiterpaden. Voor toegang tot Landgoed Verwolde Laren moet ze betalen.
@Mw. Christel Berghuis laat weten dat er in principe niet betaald hoeft te worden, maar dat er op
De Veluwe voor bepaalde gebieden inderdaad betaald moet worden voor toegang tot de
ruiterpaden. Blijkbaar zijn er meer voorbeelden van gebieden waar men wel een vergoeding
vraagt. Mw. Christel Berghuis en voorzitter dhr. Herman Ubbink laten weten dat men bezig is om
daarvoor een oplossing te zoeken.

390

Ook de werkgroep recreatie ondervindt hinder van het feit dat men pas een week voor de
vergadering de vergaderstukken toegestuurd krijgt.

395

Werkgroep Belofteplan door mw. Annet Schumacher
In oktober jl. heeft weer een scouting plaatsgevonden in Vorden (dressuur) en op het KNHS
centrum (springen) voor de klassen L, M en Z in de leeftijdscategorie 10 tot en met 22 jaar. De
belangstelling was zeer groot. Er hadden zich ruim 190 deelnemers aangemeld. Daarvan zijn 88
combinaties geselecteerd; springen 40 en dressuur 48.

405

De lessen worden op 6 locaties gegeven.
Dressuurlessen: twee wekelijks in Druten (Musketiers) op maandagavond door Jaap van den
Heuy, wekelijks op maandagavond door Dennis Ausma in Ermelo (Veluws Ros) en ook wekelijks op
woensdagavond door Arnold Veldhoen in de Kring van Dorth (DDH Stables).
Springlessen: twee wekelijks gegeven op dinsdagavond door Sabine Bouwman in Ermelo (KNHS)
en Niels Brussen in Elst (springstal Niels Brussen) en op donderdagavond door Wout van der Brink
in Wezep (Heuvelruiters).

410

Gedurende de beloftetraining zijn er meerdere ijkmomenten. Ook zijn er informatieavonden voor
mental coaching en ruiterfitheid. Nieuw dit jaar is een mooie jas voor alle deelnemers.
Het ligt in de planning om in januari i.s.m. de KNHS een mental coachavond voor de ouders van de
beloften te organiseren met de titel “Lang leven de sportouder”.

400

De samenstelling van de werkgroep is gewijzigd. Door het vertrek van Janet Limpers en Jan Willem
Buyserd komen Magda Roesink, Annalies Harenberg ( penningmeester) en Vincent Sprenger de
werkgroep versterken.
415

420

Vraag vanuit de zaal: kan er aandacht besteed worden aan de aansluiting voor de huidige/vaste
instructeur van het kind dat meedoet aan de beloftetraining. In de praktijk blijkt dat de
instructeurs hun leerlingen kwijt raken, omdat ouders soms - mede uit kosten overweging - een
keuze moeten maken tussen de huidige instructeur of de instructie van de beloftetraining.
@Mw. Annet Schumacher zegt toe dit mee te zullen nemen naar de werkgroep.
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425

430

8. Kampioenschappen 2017
Indoor:
20/21 januari: Paarden dressuur (Z2 en ZZLicht op vrijdag 20 januari) locaties PSV La Grande te
Beuningen en LR De Nijgraaf te Westervoort.
28 januari: Pony dressuur. Locaties PSV Het Veluws Ros te Ermelo, LR Hulshorst te Hulshorst en LR
& PC De Heuvelruiters te Wezep.
3/4 februari: Pony’s springen (Z en ZZ op vrijdag 3 februari) locatie LR Hypolitus te Bergharen.

435

10/11 februari: Paarden springen (Z en ZZ op vrijdag 10 februari) locatie LR & PC De IJsselruiters
te Brummen.
De definitieve indeling van de rubrieken/categorieën wordt z.s.m. bekend gemaakt nadat alle
inschrijvingen ontvangen zijn.

440

Opgave van de afvaardigingen dienen uiterlijk resp. zondag 8, 15, 22 en 29 januari door de
kringen ingeleverd te zijn bij het wedstrijdsecretariaat van de regio.
Dit geldt ook voor de vrije inschrijvingen, te weten Z/ZZ pony’s dressuur en springen, Z/ZZ
paarden springen en ZZLicht dressuur.
Wedstrijdsecretaris is dhr. Wim Romijn – wedstrijdsecretaris@paardensportgelderland.nl.

445
De outdoor kampioenschappen 2017 zijn toegekend aan Wezep (LR & PC De Heuvelruiters).
Pony’s op 5 augustus en paarden op vrijdag 11 en zaterdag 12 augustus 2017.

450

455

De Eventing Kampioenschappen 2017 zijn toegekend aan Gorssel (LR en PC Semper Fidelis) op
zaterdag 9 en zondag 10 september 2017.
Dhr. Maarten Schuttert heeft een vraag over de voorgenomen wijziging om de
Regiokampioenschappen voor paarden terug te brengen naar 1 dag. Volgens hem blijven de goede
ruiters in de M en Z rubrieken nu weg, omdat ze niet meer op gras willen rijden. Als er toch
veranderd gaat worden, is het dan ook mogelijk om rekening te houden met locaties met
zandbodems voor het springen? De voorzitter zegt toe deze discussie mee te nemen naar het
bestuur.

460

9. Rondvraag
Er zijn geen vragen.

465

10.Sluiting
De voorzitter sluit om 22.24 uur de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst en
inbreng. De grote opkomst en belangstelling wordt zeer gewaardeerd.
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