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Notulen Algemene Ledenvergadering NAJAAR van Regio Gelderland/Flevoland
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Datum
Locatie
Aanvang

: 13 november 2017
: De Vroolijke Frans, Knoevenoordstraat 51,6971 LH te Brummen
: 20.00 uur

Bericht van verhindering is ontvangen van: Mw. M. Ignacia (PC de Waaghalsjes – Hoevelaken),
Mw. H. Weijman (LR/PC De Klomp – Ede), Mw. C. Kroekenstoel (RV Molenruiters – Rekken), Dhr.
H. Stoffer (PSV La Grande – Beuningen), Mw. N. Bouwens (RC Riant – Beekbergen), Mw. M.
Geurts (Stichting ARK), Mw. D. Rabbie (RV Zonnehoeve – Zeewolde), Mw. Y. Marskamp (LR de
Horsthoekruiters – Heerde), Mw. N. Keiser (RV Stal Rodeo – Hierden), Mw. M. van Ekeris (PSV
Noord Veluwe – Oldebroek), X. Puplichuizen (LR en PC De Veldruiters – Angeren), Mw. J.
Meijerink (Hippisch Hattem – Hattem), Mw. M. Koers (RSV Roosendaal – Bennekom), Mw. S.
Hanse (Flevoruiters – Dronten) en de regiobestuurders Mw. A. Schumacher, Dhr. H. Evers en
Dhr. H. Rexwinkel.

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 tot erelid Dhr. Marius Breukink en namens de KNHS Mw. Mascha Reijs en
Dhr. Gert Jan Petter.
2. Vaststellen notulen voorjaarsvergadering d.d. 10 april 2017
De notulen stonden voorafgaande aan de vergadering gepubliceerd op de website van de regio bij
regiovergaderingen. De notulen worden voor akkoord bevonden en vastgesteld. De voorzitter
spreekt zijn dank uit voor het opstellen van de notulen.
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3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

40

De Voorzitter maakt gebruik van de gelegenheid om alsnog de Regio Kampioene klasse Z
Eventing te huldigen. Daarvoor vraagt hij Malou Stroomberg naar voren te komen. De voorzitter
legt uit dat er helaas in de berekening een fout is gemaakt waardoor niet de juiste kampioen
gehuldigd is. Dat willen we hiermee graag goed maken. Hij feliciteert Malou met haar prachtige
prestatie tijdens SGW Hattem en reikt haar het kampioenschapslint uit. Malou ontvangt tevens
een prachtig boeket bloemen en een welverdiend applaus van de aanwezigen.

45
4. Begroting 2018
Penningmeester Mevr. Janet Limpers geeft een toelichting.
50

Lastenzijde:
De bestuurskosten laten een daling zien, mede doordat er dit jaar geen extra vergaderingen zijn
geweest. In 2016 waren er extra vergaderingen met betrekking tot het KNHS “Rondje
Nederland”.
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Kosten van de organisatie van de kampioenschappen laten een lichte stijging zien, dit komt
doordat er dit jaar voor het eerst een Eventing Kampioenschap paarden klasse Z is toegevoegd,
waarvoor ook een vergoeding wordt betaald.
Bij de post “prijzen” ziet u in de begroting voor 2018 een behoorlijke stijging. Het bestuur heeft
besloten om met ingang van 2018 extra prijzen in de vorm van kampioensdekens uit te reiken.
Daarnaast zullen er meer prijzen worden uitgereikt, omdat er voor het springen niet meer over
het aantal van de 2e manche prijzen zullen worden uitgekeerd, maar over het totaal aantal starts
per rubriek. Ook bij de dressuur zullen de prijzen berekend worden over het aantal starts van de
vrijdag. Dit alles zorgt voor meer prijzen dus hogere kosten, maar zal gedeeltelijk
gecompenseerd worden door het inschrijfgeld. Met ingang van 2018 zal zowel tijdens de indoor
als tijdens de outdoor kampioenschappen inschrijfgeld worden gerekend. De verwachte
inkomsten hiervan vindt u aan de batenzijde. Deze opbrengsten worden deels gebruikt om extra
prijzen te kunnen uitreiken en om de kampioenschapskosten omlaag te brengen.
De post “scholing” is onderverdeeld in een 3-tal posten. Het Belofteplan bestaat uit de kosten
voor de beloftetraining, zoals wij dat tot nu toe kennen. Dit is een gedeelte van het seizoen
2016/2017. Daarnaast zien wij nu uitbreiding met de nieuwe post “Jeugd Stimulerings Plan”. In
het najaar krijgen de geselecteerde ruiters eerst een training van 5 lessen aangeboden. Na een
evaluatiedag in december wordt besloten of zij de training mogen vervolgen met de 10 lessen
van het Belofteplan. De kosten voor die 10 lessen staan bij de begroting van 2018.
De overige kosten van scholing bestaan uit de kosten voor de Strijd der Provinciën in Geesteren
waar wij ook dit jaar weer met goed resultaat aan hebben mee gedaan en aan de kosten voor de
bijscholing van de juryleden voorafgaand aan de outdoor kampioenschappen.
Automatisering laat een daling zien, dit komt doordat in 2016 nieuwe laptops voor de outdoor
kampioenschappen zijn aangeschaft. Dit jaar is een hotspot aangeschaft voor betere
communicatie tussen de rekenkamer en het uitslagenscherm in de tent op de outdoor
kampioenschappen.
De post “diverse kosten” bestaat uit hostingpakket voor de site, attentie voor jubilerende
verenigingen, afscheid bestuursleden, attenties bij ziekte, etc.
Bij de begroting voor 2018 zien wij nog de notariskosten voor het deponeren van de
statutenwijziging van onze kringen. Na definitieve afwijzing van de vergoeding door de KNHS
heeft het Regiobestuur besloten om deze kosten voor de kringen te vergoeden. Ze zijn op 2018
gezet, omdat eerste de gewijzigde statuten door de kringen naar de notaris moeten worden
gestuurd om daarna in de ALV van de kringen besproken en getekend te worden. De verwachting
is dat de kringen dit in de ALV van het voorjaar 2018 voor elkaar zullen hebben, vandaar dat de
kosten begroot worden voor 2018.
Batenzijde:
De contributie is de vergoeding welke wij op basis van ons ledenaantal ontvangen van de KNHS.
Tussen haakjes staan de aantallen van 2016, wij verwachten dat een daling van het ledenaantal
ook in 2018 door zal zetten. Dit geldt zowel voor het aantal startpassen als de recreatieruiters in
onze Regio. Bij de basisvergoedingen is rekening gehouden met de stijging van de jaarlijkse
indexering.
De rente inkomsten dalen, mede door daling van ons saldo, maar ook doordat de rente op de
spaarrekening gedaald is naar 0,01%.
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Zoals eerder al vermeld staan hier nu als inkomsten de te verwachten inschrijfgelden van de
kampioenschappen indoor en outdoor 2018, gebaseerd op de aantallen van 2017.
De RaboTalentenscouting gaat door het opzeggen van het sponsorcontract door de Rabobank nu
verder als het KNHS-Talentenplan. Regio Gelderland heeft daarvoor 2 scoutingmomenten
georganiseerd, maar de vergoeding daarvoor is nog onduidelijk.
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De inkomsten van het Belofteplan lijkt nu een beetje uit verhouding te zijn, maar dat komt
doordat de deelnemers aan de selectie dit jaar eerst voor 5 lessen betalen in het kader van het
Jeugd Stimulerings Plan, in 2016 voldeden zij direct voor alle 10 de lessen van het Belofteplan. In
2018 betalen zij nu voor de 10 lessen als zijnde het Belofteplan, en in het najaar vindt dan een
nieuwe selectie plaats en betalen de ruiters weer voor 5 lessen in het kader van het Jeugd
Stimulerings Plan. Het deelnemersaantal is dit jaar wat terug gelopen ten opzichte van andere
jaren. Het bijstellen van de toelatingseisen is hier mede debet aan. Hier is voor de begroting van
2018 ook rekening mee gehouden.
Van de KNHS hebben wij een beloftevergoeding over het jaar 2016 ontvangen welke dit jaar is
uitgekeerd en in de prognose is opgenomen. Van dit bedrag zal het tekort van de beloftetraining
2016/2017 worden afgehaald en het overige geld zal worden gereserveerd voor de komende
seizoenen.
Dit zal volgend jaar op de balans zichtbaar zijn.
Voor dit jaar wordt er nog een tekort verwacht, maar mede door het invoeren van de
inschrijfgelden zal zo het tekort worden teruggebracht.
Mw. Hilde Nijhof heeft een vraag over de inschrijfgelden op de kampioenschappen.
@De Penningmeester legt uit dat in 2018 voor zowel indoor als outdoor inschrijfgeld wordt
gevraagd; voor paarden €10,- en voor pony’s € 7,50. Van het bedrag voor outdoor is €5,- voor
de vereniging.
De voorzitter spreekt zijn dank uit aan de penningmeester voor de duidelijke uitleg. De begroting
wordt met een applaus goedgekeurd.

135
5. Bestuursverkiezing
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar uit de Kring Rivierenland Oost is Dhr. K. (Kris) van
Gelder.
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De voorzitter spreekt Kris toe. Na in 2010 in het bestuur gekomen te zijn heeft Kris aangegeven
te willen stoppen. Hij omschrijft Kris al een bestuurder die altijd op het puntje van zijn stoel zat
en reageerde op elk mailtje en telefoontje. Kris was lid van de Ledenraad tot aan de
herstructurering in 2014 en zeer actief betrokken bij de oprichting van het Forum Springen en de
voortzetting daarvan. Hij heeft een enorme deskundige betrokkenheid getoond, beschikt over
veel kennis en is goed gedocumenteerd. Hij geeft uitleg tot in detail.
Als het gaat om de sport zijn we Kris gelukkig niet kwijt. Hij blijft zijn passie parcoursbouwen
uitvoeren en in dat geval zullen we hem nog vaak zien optreden, aldus de voorzitter. Hij
benadrukt de leuke en sympathieke manier waarop hij als parcoursbouwer te werk gaat en
omgaat met de sporters en vrijwilligers.
De voorzitter spreekt naar Kris toe zijn dank uit voor de inbreng gedurende de periode 2010 tot
heden in het regiobestuur. Kris krijgt de plaquette van de Regio overhandigd met een boeket
bloemen en wordt door de aanwezigen bedankt met een hartelijk applaus.

155
Als kandidaat is voorgedragen Dhr. P. (Peter) Brussen. Er zijn geen tegenkandidaten aangebracht
en de voorzitter stelt voor om Dhr. Peter Brussen bij acclamatie als regiobestuurder aan te
nemen. Dit wordt bevestigd met een applaus van de aanwezigen.
160

165

Dhr. Peter Brussen stelt zichzelf voor. Hij is kringbestuurslid en is in die hoedanigheid gevraagd
om in het regiobestuur zitting te nemen. Peter is zelf niet actief als paardensporter of official,
maar een van zijn kinderen heeft een eigen springstal, waardoor hij nauw betrokken is bij de
springsport. Peter is al tien jaar met de VUT, heeft bestuurlijke ervaring bij o.a. de organisatie
van de Nijmeegse vierdaagse en is VZ van het stembureau. De komende periode is hij druk met
Sinterklaas! Hij wil de komende tijd graag mede spenderen aan de inzet voor de Regio.
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6. “Bijpraten” door de KNHS account manager mw. Mascha Reijs
Mevrouw Mascha Reijs heeft ervoor gekozen om het onderdeel KNHS Talentenplan nader toe te
lichten aan de hand van een presentatie.
De KNHS heeft dit jaar voor het eerst de regionale selecties in een aantal regio’s bij elkaar
gebracht en selectiedagen georganiseerd voor het KNHS Talentenplan.
De doorstroom vanuit de selectiedagen (leeftijd tussen 12 en 25 jaar) bepaalt of iemand een
nationale belofte kan worden.
Er volgt een uitleg over de diversiteit in de lessen die de deelnemers krijgen aangeboden.
De introductie dag is op Papendal waar de deelnemers (kinderen) samen met ouders en trainers
aanwezig zijn. Daarna krijgen de geselecteerden beloften acht lessen bij geselecteerde trainers.
Na vier trainingen is er en proefgerichte proef of parcours.
Er wordt regelmatig geëvalueerd. Ten slotte volgt de centrale dag in Ermelo.
Uit het KNHS Talentenplan selecteren de bondscoaches de deelnemers van het KNHS
Talententeam.
Ook bestaat de mogelijkheid om een status aan te vragen, wanneer een combinatie bijvoorbeeld
naar een Lootschool gaat. Dat zijn scholen die vallen onder topsport talenten scholen.
Mevr. Corrie Ederveen vraagt of de instructeurs van deze talenten betrokken worden bij deze
plannen. Antwoord: Vaste instructie is overal welkom, maar het blijkt dat er weinig gebruik van
wordt gemaakt. Deelnemers mogen een voorkeur voor trainer aangeven.
“Bijpraten” door de KNHS Dhr. Gertjan Petter (projectleider van het Hippisch Platform
Gelderland)
Het Hippisch Platform is ander halfjaar geleden gestart met als doel, samenwerking tussen
belangrijke hippische organisaties tot stand te brengen met het gemeenschappelijke doel
paardrijden.
Paardrijden moet je ergens leren. Verenigingen hebben er wat aan als er nieuwe leden bij komen.
In de Regio Gelderland is ook de Gelderse Sport Federatie nauw betrokken bij het Hippisch
Platform. Buurtsportcoaches en scholen gaan met elkaar aan de slag om paardrijden vanuit
allerlei invalshoeken op de kaart zetten. Daar waar mogelijk ook proberen de provincies en
landgoedeigenaren aan te laten haken om routes te optimaliseren.
Waarom is hiervoor gekozen? Iedere regio heeft zo zijn eigen specifieke problematiek. In
Gelderland is veel ruimte, maar er zijn ook veel verenigingsleven. Het is belangrijk om in te
spelen op dat wat er mogelijk is.
Dit jaar is gekozen voor het scholenkampioenschap, maar ook voor Gelderland routes waarmee
van start is gegaan. Dhr. Gertjan Petter geeft aan dat het belangrijk is om op dit moment
opnieuw de schouders eronder te zetten en met elkaar een nieuwe kick-off te gaan houden.

210
Mevr. Corrie Ederveen vraagt wat de relatie vanuit de KNHS Regio met het Hippisch Platform is.
@het Hippisch Platform heeft een regierol voor de KNHS Regio. In Gelderland is regiobestuurder
Michiel Zelvelder het aanspreekpunt. Er zijn projecten die we zelf moeten gaan trekken met eigen
mensen vanuit de Regio.
215
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Op de vraag hoe je de scholen erbij betrokken krijgt en hoe je meer jongens enthousiast te
krijgen wordt het voorbeeld genoemd van manege Groessen. Zij hebben zelf het initiatief
opgepakt en uitgezet voor activiteiten met en zonder pony. Dat project loopt geweldig. In
Jumping Indoor Maastricht zijn 900 kinderen bij elkaar geweest. Zo’n project moet je oppakken,
maar je moet er wel energie in stoppen, aldus de voorzitter.
Als voorbeeld wordt een artikel uit de krant van de ponyclub de Bosruiters genoemd. Laat dit
soort activiteiten publiceren en breng het in het nieuws.
Ook onze regiosite is daarvoor beschikbaar. Foto’s en artikeltjes mogen naar Wim Romijn gemaild
worden.

225
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7. Mededelingen
Ledenraad (door Dhr. Herman Ubbink)
Voorzitter Dhr. Herman Ubbink doet aan de hand van een presentatie verslag namens de
Ledenraad.

235

De financiële trend:
Reguliere doelstelling is een resultaat van 0+
Het resultaat van 2016-> -200K
Het verwacht resultaat van 2017->-300K
Als we niet ingrijpen is de verwachting voor 2018->-1.400K

240
Hoe komt dit?
 Door de invoering van flexibelere startpas in 2016 (-700K).
Ruiters zijn slimmer omgegaan met de startpassen. Het aantal verwerkte starts blijft op
niveau terwijl de inkomsten met 10% zijn teruggelopen.
245
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Door een veranderende sponsormarkt. De Rabobank is van 1 milj subsidie teruggegaan naar
500 en gaat nu naar nul. De organisatie heeft dat fout ingeschat. Na 16 jaar afscheid van de
Rabobank en we verwelkomen TeamNL.



Door de veranderende subsidies NOC*NSF. Meer deelnemers sport breed en andere
verdeelsleutels.



Door de reguliere indexaties (100K) en we starten vanuit 2017 met een min (-400K). Het
resultaat van 2018 is 1,4 negatief als we niets doen.

255
Hoe lossen we dit samen op voor 2018?
 Kostenverlagingen (1000K - 71%). Dat raakt de werkorganisatie en de door haar geleverde
diensten zoals: Paard & Sport frequentie bijstellen en in eigenbeheer brengen. De loonkosten
reductie doorvoeren. Een eigen bijdrage aan diverse sporters voor de WEG in Tryon te vragen.
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Tarief indexaties (300K – 21%). Dat raakt alle leden van de KNHS evenredig. Het
lidmaatschap wordt € 21,75. En de overige tarieven worden geïndexeerd (3%).



Corrigeren staffelkorting startpassen (100K – 8%). Dat raakt circa 7.500 leden (4%) met
twee startpassen of meer. (50% van deze groep heeft meer dan 3 startpassen, minder dan
200 gezinnen maakt gebruik van deze regeling. Reductie van de 1e staffel naar € 8,25.

Naar aanleiding hiervan worden er vragen gesteld/opmerkingen geplaatst.
Dhr. Marius Breukink: We zitten in een neergaande spiraal en nu wordt het weer duurder!
De voorzitter geeft aan dat het aantal starts nagenoeg hetzelfde is gebleven. De startkaarten
heeft men slimmer gebruikt. De flexibiliteit daarin is goed benut.
Er ontstaat een discussie hoe je verstandig bezig bent, waarbij ook het rijden op gras aan de orde
komt.
De voorzitter geeft aan dat we aan de hele trend, zoals het op mooi gladde terreinen rijden en
paarden die alleen op die terreinen hebben gereden, voorbij moeten gaan.
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de KNHS zich beter voor had moeten bereiden op het
terugtrekken van de Rabobank. Als tweeënhalf jaar geleden al bekend was dat de Rabo zou gaan
afbouwen. De voorzitter concludeert dat we minder afhankelijk moeten worden van sponsoring.
We moeten bezig gaan de onafhankelijkheid minder te gaan maken. Rijdende leden zijn onze
klanten. Die moeten we behandelen als klanten. En let vooral op hoe afhankelijk ben ik van
sponsoring in procenten van de totale begroting, aldus de voorzitter.
Dhr. Maarten Schutter (Heuvelruiters Wezep) geeft aan dat ze nu al twee keer (in 2012 en 2017)
de Regio kampioenschappen hebben georganiseerd. Hij benadrukt het belang van de sponsoring.
Als ze geen sponsoring hadden ontvangen, had het financieel niet uit gekund. Hij adviseert de
organiserende vereniging van 2018 (PSV De Zevensteen – Steenderen) om goed met Regio
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Gelderland te overleggen hoe ze het organiseren. De vergadering concludeert dat er niemand van
Steenderen aanwezig is.
Mevr. Hilde Nijhof legt de vraag voor of je de regio kampioenschappen op gras nog wel moet
organiseren.
Zij geeft aan dat ze zelf met haar jonge paarden niet op gras gaat rijden.
@De voorzitter geeft aan dat de hele grote accommodaties een bedreiging kunnen zijn voor het
verenigingsleven. Die grote accommodaties zijn geen verenigingen, dat zijn andersoortige
wedstrijden en niet zoals wij dat met eigen vrijwilligers organiseren. We moeten vooralsnog
proberen de verenigingen levend te houden. Je moet samenwerken en elkaar ook dingen gunnen.
Het voorbeeld van drie verenigingen die meer dan drie jaar in overleg zijn geweest om samen te
komen wordt genoemd.
@De voorzitter geeft aan dat hele grote accommodaties wat anders is dan het samengaan van
een aantal clubs. Als jouw vereniging daarin opgeslokt wordt is er geen weg meer terug. In die
grote organisaties zit heel veel geld.
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Mw. Corrie Ederveen heeft een opmerking over de startpas in het nieuwe jaar.
Ook gezinslidmaatschappen worden ingesteld. Er zijn er maar heel weinig die daar gebruik van
maken. Het is pas interessant boven de drie gezinsleden. Gaan de startpassen ook in
staffelkorting onderling? Met die startpas genereren ze dezelfde kosten.
@De voorzitter zal dit meenemen naar het overleg van de Ledenraad.
Forum Dressuur (door Mw. Corrie Ederveen)
Het dressuurforum heeft regelmatig overleg gehad in “dressuurland”.
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Sportaanbod doorlopende leerlijn: De sport moet beginnen bij jonge kinderen. We moeten
proberen ze zo lang mogelijk voor de sport te behouden. Daarom proberen ook te kijken naar
andere mogelijkheden om jonge sportende leden gebonden te houden aan de wedstrijsport en
een voor hun flexibele vorm te vinden.
Het begint op de manege, maar loopt ook door totdat een ruiter doorstroomt in de wedstrijdsport
via een vereniging of manege. Het voorstel is dan ook om de de mogelijkheid te geven ook Fproeven op de buitenwedstrijden toe te kunnen voegen om meer aansluiting te laten vinden bij
de KNHS wedstrijdsport. Mensen willen zich meten, maar niet altijd gebonden voelen. Door Fproeven te laten rijden kunnen ze eerder en flexibeler instromen.
Leeftijdsgebonden sportaanbod: Bij jonge kinderen is het probleem dat ze het in dezelfde klasse
met kleine pony’s moeten opnemen tegen grotere kinderen met groter pony’s als categorien in
handicap verreden worden of als er al een pony op de groei aangeschaft is.
Die gedachten is uitgewerkt waarbij het voorstel is om in drie leeftijdsgroepen kinderen (6 tot 9/9
tot 12/ 12 tot 16) met allerlei hoogtes van pony’s, maar binnen dezelfde leeftijdscategorieën,
tegen elkaar te laten sporten met behoud van de huidige klasseindeling.
De optie om een pony tegen een paard te laten rijden moet nog verder uitgewerkt worden.
Bij het springen wordt bijvoorbeeld gekeken naar de hoogte van het springen. De drempel om in
te stappen wordt daardoor lager.
Recent is er gesproken over het memo regionaal opleidingspunt. Het Dressuurforum heeft
nagedacht over de mogelijkheden, wat zijn de gevaren die verborgen liggen, maar vooral wat zijn
de kansen daarin.
Het memo is een voorstel van de KNHS om de organisatie van de bij- en nascholingen bij de
regio’s neer te leggen en regionale punten te creëren waar mensen zitten die intensief met
opleidingen bezig zijn. Deze regiocoördinator is de vertegenwoordiger namens ruiter, instructeurs
en officials. Het biedt ook kansen om dingen vast te leggen. De kwaliteiten moeten echt
gewaarborgd zijn.
Er zijn een aantal punten waar men bezwaar tegen heeft.
Berekeningen geven aan dat er 10 tot 11 bijscholingen per jaar moeten worden georganiseerd.
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De kwaliteit is belangrijk en daarvoor moeten gecertificeerde opleiders worden aangetrokken. In
Gelderland komen daarvoor maar 3 opleiders in aanmerking en dat is te weinig om alle
bijscholing door te laten organiseren.
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Men heeft moeite met de wijze van toekennen van de licentiepunten voor officials. De kosten
voor een bijscholing bedragen bijvoorbeeld € 65,- voor 35 licentiepunten. Dat is niet de juiste
wijze om bij te scholen.
Er moet beter gekeken worden wat de waarde voor deze officials is bij het toekennen van die
taken.
Mw. Belinda Kampert vraagt of er aandacht besteed kan worden aan het verbeteren van het
Bixieprotocol. Zij zou graag de kruisjes vervangen zien worden door cijfers voor betere
aansluiting naar de wedstrijdsport.
@Mw. Corrie Ederveen geeft toe dat in praktijk blijkt, dat het een kwestie van kruisjes tellen is
om het klassement op te maken. Ze zegt toe dit mee te nemen naar het forum.
In 2018 komen de nieuwe Bixie proeven.
Dhr. Kris van Gelder vraagt om goed na te denken over de nieuwe proeven.
Mw. Hilde Nijhof vraagt hoe men de F-proeven in de gewone wedstrijd gaat mengen? Er zit wel
verschil tussen een F-proef en de proeven uit de breedtesport!
@Mw. Corrie Ederveen legt uit dat de KNHS die leden die F-proeven rijden gaat toevoegen in
MijnKNHS en dat dezelfde FNRS juryleden worden ingezet.
Dhr. Kris van Gelder stelt voor om de FNRS mensen uit te nodigen bij het gesprek over de Fproeven zodat er ook voldoende kennis van de F-proeven aanwezig is.
@Mw. Corrie Ederveen geeft aan dat het alleen gaat over de startmogelijkheden uitbreiden en er
zitten FNRS-kenners in het forum, dus dat is gewaarborgd.
Dhr. Gert Jan Fedder vult nog aan dat de F-proeven ondergebracht zijn in de Bronzen leerlijn.
Daaraan is nu toegevoegd de Zilveren leerlijn. Begin met lichtere proeven, die uitmonden in de
klasse B en L.
Forum Springen (door Dhr. Clemens Bokkers)
Op de eerstvolgende vergadering staat het agendapunt “Opleidingen naar de Regio brengen” op
de agenda. In 2018 zullen de opleidingen en regelgeving weer worden opgepakt.
De Voorzitter vult aan door te melden dat het regionaal opleidingsplan iedereen een beetje
overviel. Hij heeft het bericht hierover rondgestuurd naar de regiobestuurders. Hij zal nog uitleg
geven over de pilot om tijdens wedstrijden te beginnen met de opleidingen.
Dhr. Kris van Gelder geeft aan dat er regelmatig een oproep wordt gedaan om bij een dag in
Ermelo opleidingspunten te vergaren. Het is een goed zaak om te benadrukken dat elke official
voldoende gelegenheid krijgt bij niet-commerciële cursussen aanwezig te zijn.
Zorg dat er in ieder geval overal een basisinstructie is, met voor juryleden door het hele land
hetzelfde opleidingsaanbod om voldoende regionaal kennis bij te spijkeren.
Juryleden moeten in alle regio’s dezelfde kennis opdracht krijgen. De basis moet hetzelfde zijn.
@De voorzitter zegt toe daar zorgvuldig mee om te gaan, het moet wel in één lijn uitgedragen
worden.

395

400

405

Forum Eventing (door Dhr. Dirk Jan Mosselman)
Hij is sinds september toegetreden tot het Forum Eventing en is daarvoor gevraagd door Harm
Rexwinkel. Hij stelt zichzelf even kort voor. Al ruim dertig jaar betrokken bij de paardensport. Hij
is actief (geweest) in de discipline dressuur en mennen en via de kinderen in aanraking gekomen
met de Eventingsport. Is parcoursbouwer Eventing t/m klasse M en houdt zich bezig met de
Regio eventing training Oost. Samen met zijn zoon bouwt/ontwikkelt hij verplaatsbare eventing
hindernissen.
Het Eventingforum houdt zich bezig met het meerjaren beleidskader Eventing. Onderwerpen zijn:
 Doorontwikkeling Derby en Indoor Eventing.
 “Vermarkten” van de disciplines Eventing bij maneges en verenigingen.
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415

Een set hindernissen voor het uitlenen.
Eventing promoten bij allerlei evenementen.
Kennis uitwisselen. Tips en trucks voorleggen.
In discussie gaan om nationaal en internationaal het niveau van de cross van klassen gelijk te
maken.
Parcoursbouwers en technisch afgevaardigden bijscholen.
Decentrale eventing bijeenkomsten, uitwisseling van kennisoverdracht in de drie noordelijke
provincie.
Vanuit FEI zijn reglementswijzigingen voorgesteld op internationale wedstrijden.
De FEI wil wijziging in de dressuur verrekensleutel aanbrengen.

Ambitieus en hoe dat gaat aflopen wachten we af, aldus Dhr. Mosselman.

420

De Regiokampioenschappen Eventing van Gelderland zijn voor 2018 toegekend aan Neede
(organisatie LR/PC De Pasruiters).

425

De voorzitter doet daarop aansluitend verslag van zijn aanwezigheid tijdens de
Regiokampioenschappen Eventing in Gorssel. Een gezamenlijk kampioenschap met Regio Utrecht.
Hij vindt Eventing een prachtige sport om mee te maken en vond het een geweldige ervaring.
Waardering voor de organisatie van eventingevenementen.

430

Forum Recreatiesport (door Mw. Christel Berghuis)
Er is weinig overleg geweest in 2017. Mede daarom zal er binnenkort weer met alle
regioconsulten een overleg zijn. Ze doet een oproep voor een nieuwe regioconsulent voor
Achterhoek en Liemers.

435

440

8. Kampioenschappen 2018
 INDOOR kampioenschappen 2017-2018
- 19 en 20 januari dressuur paarden (Z2 en ZZL op vrijdag 19 januari):
PSV de Randmeerruiters te Hierden en PSV de Nunspeetse Ruiterclub te Nunspeet
- 27 januari dressuur pony’s:
PSV Semper Fidelis te Gorssel, PSV de Spreng te Laag Soeren en PSV IJsselruiters te
Brummen
- 2 en 3 februari springen pony’s (Z en ZZ op vrijdag 2 februari):
PC De Lilliputters te Putten
- 2 en 3 maart springen paarden (Z en ZZ op vrijdag 2 maart):
PSV de Neuderuiters te Nijkerk
De definitieve indeling van de klassen en categorieën wordt z.s.m., nadat alle
inschrijvingen ontvangen zijn, bekend gemaakt. Zie www.paardensportgelderland.nl.

445

450

Opgave van de afgevaardigden dienen uiterlijk resp. zondag 7, 14 en 21 januari en 18 februari bij
het wedstrijdsecretariaat van de regio aanwezig te zijn. Dit geldt ook voor de vrije inschrijvingen,
te weten Z/ZZ pony’s dressuur en springen, Z/ZZ paarden springen en ZZ-Licht paarden
dressuur.


OUTDOOR kampioenschappen 2018 zijn voor de pony’s vastgesteld op 4 augustus en voor
de paarden op 10 en 11 augustus. Organisatie: PSV de Zevensteen te Steenderen

455
De SGW kampioenschappen worden in 2018 georganiseerd door LR/PC De Pasruiters uit Neede.
De datum van de SGW 2018 wordt nog vastgesteld. Nadere informatie daarover volgt op de
Algemene Ledenvergadering van 9 april 2018.
460

Dhr. Maarten Schutter doet navraag over de andere prijzenschaal die is voorgesteld in de
begroting. Zijn er ook andere prijzen en wat worden de kosten per combinatie.
@De kosten bedragen €10,- voor de paarden en € 7,50 voor de pony’s. Ongewijzigd blijft de
afdracht van €5,- per combinatie aan de organisatie van de outdoorkampioenschappen als
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465

tegemoetkoming in de kosten voor terreinonderhoud. De uitleg over de uitbreiding van prijzen is
terug te vinden onder punt 4 – begroting 2018.

470

Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat in 2011 de tarieven voor de vergoeding voor
deelname aan de kampioenschappen (voor het laatst) zijn vastgesteld. Worden er indexeringen
toegepast? Het zou verstandiger zijn om dat om de 5 jaar te bespreken.
@Het regiobestuur zal hier aandacht aan besteden.

475

480

Mw. Hilde Nijhof doet navraag over het aantal starts dat terugloopt. Hoe kan dat, want er worden
toch altijd zoveel afgevaardigd.
@Dhr. Wim Romijn antwoordt daarop dat het totaal aantal starts is gezakt. Er mogen er wel
meer, maar in een aantal klasses zijn er geen geselecteerden die aan de criteria voldoen en dan
houdt het op. Daarbij komt dat de regiokampioenschappen midden in de zomervakantie vallen.
Er ontstaat een discussie over het feit dat de kampioenschappen altijd in de zomervakantie
vallen. Naar aanleiding daarvan wordt door Dhr. Clemens Bokkers de suggestie gedaan om de
regiokampioenschappen voor de bouwvak te organiseren.
@De voorzitter laat daarop weten dat we met drie vakantiegebieden te maken hebben in
Gelderland, dus het wordt een probleem om het iedereen naar de zin te make. De termijn
waarbinnen kampioenschappen moeten worden gehouden is wel verruimd en de voorzitter stelt
voor om dit (met het oog op 2019) in de volgende vergadering nogmaals te bespreken.

485
Voorzitter Dhr. Herman Ubbink merkt op dat de Kampioenschappen eigenlijk terug zouden gaan
naar één dag. Wanneer de organiserende vereniging het belangrijk vindt, vooral in verband met
de sponsoring, om het kampioenschap in twee dagen te organiseren dan is dat toegestaan.
Technisch gezien kan het wel in één dag. Maar we laten het bij de organiserende verenigingen.
490
Dhr. Maarten Schuttert adviseert om het Z springen voor paarden terug te brengen naar de
zaterdag.

495

9. Rondvraag
Er wordt gevraagd waarom de KNHS ervoor heeft gekozen om de subtop kalender helemaal vrij
te geven.
Mw. Mascha Reijs van de KNHS antwoordt dat dit te maken heeft met de deregulering, dat is
vrijgegeven.

500
Dhr. Clemens Bokkens merkt op dat zijn vereniging een wedstrijd heeft moeten afgelasten door
slechte weersomstandigheden. Maar ze hebben wel de KNHS kosten moeten betalen!
De voorzitter zegt toe dat na te zullen gaan vragen.
505

510

515

Mw. Hilde Nijhof heeft een opmerking over een indoor/outdoor dressuur wedstrijd. De wedstrijd is
wel doorgegaan ondanks de modder op het outdoor terrein. Zij vond de bodem niet geschikt.
Er ontstaat een discussie wanneer het wel of niet verantwoord is om een wedstrijd door te laten
gaan.
De voorzitter geeft aan dat er altijd wel een discussie is of je het wel of niet door moet laten gaan
en het daardoor niet op komen dagen van deelnemers op een wedstrijd.
Een bestuur/organisatie neemt weloverwogen het besluit of het doorgaat. Dat moet men
respecteren.
10. Sluiting
De voorzitter bedankt allen voor hun aanwezigheid, inbreng en aandacht en hij sluit om 22.37
uur de vergadering.

Pagina 9 van 9

