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Algemene Ledenvergadering najaar 2021
10

15

Datum
Locatie
Aanvang

: 1 november 2021
: ‘De Vroolijke Frans’, Knoevenoordstraat 51, 6971 LH te Brummen
: 20.00 uur

Bericht van verhindering is ontvangen van:
Annalies Harenberg, Pauline van Aalst, Dirkjan Mosselman, Gerrit Klokman, Herm Hullegie,
Jeanine Philipsen, Fred Schoenman, Harm Rexwinkel en PSV St. Steffenrijders

1. Opening en mededelingen door de voorzitter
20

Voorzitter Herman Ubbink opent de vergadering om 20.04 uur. Hij is blij met de mooie opkomst. Een
speciaal welkom aan Hidde Frankena (penningmeester bestuur KNHS), Theo van der Meulen
(financieel directeur KNHS), Patricia Bronckhorst (accountmanager KNHS) en erelid Marius Breukink.
2. Vaststellen notulen voorjaarsvergadering d.d. 6 april 2021

25

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd, er zijn geen op- of aanmerkingen. De actiepunten
komen verderop in deze vergadering nog langs.
3. Ingekomen stukken
30

Er zijn geen ingekomen stukken, de van Kring De Oude IJssel ontvangen mail wordt besproken
tijdens de rondvraag.
4. Begroting 2022
35

40

45

50

Penningmeester Gerjan van Apeldoorn licht de begroting over 2022 toe. Er zijn weinig wijzigingen
t.o.v. vorig jaar. De KNHS-bijdrage daalt minder hard dan van tevoren gedacht. De daling heeft meer
te maken met minder leden dan met een lagere bijdrage per lid. De kampioenschapskosten zijn in
verhouding nog steeds fors, vandaar dat we nu weer licht negatief begroten. Marius Breukink:
Kunnen we de ruiters op de kampioenschappen niet meer laten betalen? Herman: We gaan kijken
naar het verdienmodel van de Regiokampioenschappen in overleg met oud-voorzitters. Marius: De
inkomsten voor organiserende verenigingen komen voornamelijk voort uit sponsoring.
De begroting over 2022 wordt goedgekeurd zoals gepresenteerd.
5. Statutenwijziging Regio
In het kader van de WBTR zijn er ook nieuwe statuten opgesteld voor Regio Gelderland/Flevoland.
De concept-statuten hebben voor een ieder ter inzage gestaan op onze website. De structuur van de
KNHS en de Ledenraad is behoorlijk veranderd, dit is nu vastgelegd. Bij ons in de statuten ligt nu ook
meer nadruk op doping, seksuele intimidatie en welzijn. Er hoeft voortaan geen elektronische
verkiezing meer plaats te vinden (voorzitter en Portefeuillehouder Recreatie) de voorzitter is niet
automatisch meer Ledenraadslid namens onze Regio. De vergadering is akkoord met de
statutenwijziging. Ilona van Roekel regelt de passering van de statuten bij de notaris.
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55

6. Bestuursverkiezing
▪

60

Periodiek aftredend en herkiesbaar:
➢ Kring Noord-Veluwe en Flevoland
(penningmeester)
➢ Kring Berkel-IJssel

: Dhr. G.E.J. van Apeldoorn
: Mw. A. Harenberg

▪

Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar:
➢ Voorzitter
: Dhr. W.H. Ubbink
➢ Kring Rivierenland Oost
: Mw. J. Philipsen

▪

Periodiek aftredend en niet herkiesbaar:
➢ Kring Noord-Veluwe en Flevoland
: Dhr. V. Sprenger
➢ Kring De Oude IJssel
: Dhr. R. Engelen
➢ Portefeuillehouder Recreatie
: Dhr. H. Hullegie

65

70

Wij hebben afscheid genomen van voorzitter Herman Ubbink, die verrast werd met een gouden
KNHS-speld. Vincent Sprenger heeft de zilveren KNHS-speld opgespeld gekregen. Wij danken de
heren voor alles wat zij gedaan hebben binnen onze Regio!
75

Herm Hullegie voelde zich niet meer thuis binnen de huidige recreatiestructuur van de KNHS,
vandaar dat hij zijn functie heeft neergelegd. We zitten als Regio nu zonder Portefeuillehouder en
gaan als bestuur actief op zoek naar een opvolger. Op dit moment zijn er nog geen kandidaten in
beeld. Er is geen urgent probleem, we hebben een aantal regioconsulenten die op de hoogte blijven
van hetgeen er speelt. Het bestuur heeft besloten niemand ad interim te benoemen op deze functie.

80

▪

Vacature Kring Noord-Veluwe en Flevoland:
➢ Als kandidaat is voorgesteld
: Mw. S. Hanse

▪

Vacature Kring De Oude IJssel:
➢ Als kandidaat is voorgesteld

: Mw. I. Santman-Berends

Cyntia van der Mark, Sonja Hanse en Inge Santman-Berends worden verkozen tot het bestuur.
▪

95

: Mw. C. van der Mark

▪
85

90

Vacature Kring Rivierenland Oost:
➢ Als kandidaat is voorgesteld

Vacature voorzitter:
➢ Als kandidaat is voorgesteld

: Dhr. E. Westerink

Eric Westerink wordt verkozen tot nieuwe voorzitter. Tijdens de ALV is de uitslag van de digitale
stemming bekend gemaakt: een overgrote meerderheid heeft positief gereageerd op de
kandidaatstelling van Eric. Welkom en heel veel succes!
7.

Kampioenschappen 2021-2022

100

▪

Regiokampioenschappen Eventing:

De data en locatie(s) worden bekend gemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering voorjaar 2022.
105

Herman en Astrid Grosman-Bomers: Het duurde afgelopen jaar erg lang voordat de kampioenen bekend
waren. Kunnen we de rekenkamer helpen de verwerking op de één of andere manier te versnellen?
▪

110

INDOOR kampioenschappen 2021-2022:

Paarden dressuur
Pony’s dressuur

: 21 en 22 januari 2022
Brummen / Beuningen
: 28 en 29 januari 2022
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Pony’s springen
115

Paarden springen

Laag-Soeren / Gorssel / Wezep
: 4 en 5 februari 2022
Nunspeet
: 11 en 12 februari 2022
Vragender

De overige informatie is te vinden op de website: www.knhsregiogelderland.nl/indoor-kampioenschap.
120

▪

OUTDOOR kampioenschappen 2022:

Dressuur, springen, verenigingswedstrijd en vier-/zestallen paarden en pony’s i.s.m. RV &
PC De IJsselruiters uit Brummen op 29 en 30 juli 2022.
125
De overige informatie is te vinden op de website: www.knhsregiogelderland.nl/outdoor-kampioenschap.

130

135

140

Marius Breukink zou graag zien dat het kampioenschap voor vier-/zestallen en verenigingen
georganiseerd wordt op zondag 31 juli. Maarten Schutte: Op zondag een team bij elkaar krijgen wordt bij
ons op de vereniging waarschijnlijk lastig. Verenigingen op de dag van de individuele rubrieken laten
starten is makkelijker. Marius: De dag wordt te lang voor de paarden, in het kader van dierenwelzijn.
Herman: Je sluit daarmee een aantal verenigingen uit, die discussie kennen we. Dionne Kraaij: Kan het
niet in een ander weekend? Is het een probleem de vier-/zestallen en verenigingen los te trekken van de
rest van het kampioenschap? Wim Romijn: De kampioenschappen een week later organiseren kan niet,
dat zit te dicht op de Hippiade. Dan moet het een week eerder. Marleen Schipper: Dat is te belastend voor
de ruiters, je pakt dan twee weekenden af waarin mensen op vakantie kunnen gaan. Wim: Waarschijnlijk
heb je wel meer deelnemers, want mensen kunnen alvast oefenen op het terrein voordat ze individueel
gaan starten. De ruiters krijgen bij de verenigingskampioenschappen geen winstpunten, dus je hebt ook
niet het probleem dat ze teveel winstpunten krijgen voordat het kampioenschap plaatsvindt. Inge: Het is
ook aan Brummen, het financiële plaatje moet ook rondkomen. Herman: We brengen dit punt terug naar
de bestuursvergadering en gaan er daar verder over nadenken. We nemen de ontvangen input mee.

8.
145

Presentatie ‘Toekomst Regiokampioenschappen Gelderland/Flevoland’

De presentatie is voor de beeldvorming, waar gaan we als Regio naartoe. Er is een commissie
samengesteld vanuit het bestuur. Er is veel vraag naar vanuit de regio: Waarom worden de
Regiokampioenschappen niet op zand georganiseerd i.p.v. op gras? Het lijkt erop dat Gelderland minder
of niet meer toonaangevend is in prestaties op de Hippiade. We moeten iets doen om over vijf jaar nog
een volwaardig kampioenschap te hebben.

150

De commissie heeft nagedacht over het uitzetten van een enquête onder ruiters: Het is veel werk en je
weet de uitkomst al van tevoren. Men wil over naar zand. Je verbetert de kwaliteit ook niet met het
samenstellen van een soort forum om over de voor- en nadelen te praten. Ruiters maken zelf de keuze
waar ze heengaan en dat zijn steeds vaker de accommodaties met een zandbaan.
155

Er ontstaat een korte discussie over het verrijden van de Regiokampioenschappen op zondag. Besloten
wordt dat de kringen hierover hun achterban zullen raadplegen. De uitkomst zal besproken worden op de
volgende bestuursvergadering.
160

165

Voorstel: Laten we bij het springen ook de selectie iets aanpassen, net als bij de dressuur, waar je 60%
moet behalen om door te mogen. Dionne Kraaij: Je hebt ook te maken met de goede ruiters die gewoon
niet komen. Daarmee haal je de totale kwaliteit ook omlaag. Hidde Frankena: Oorzaak & gevolg, de vraag
is, hoe ga je betere ruiters naar de Hippiade krijgen? Waarom is het niveau gedaald? Conclusie: Dit ligt
voornamelijk aan het rijden op gras. De beste ruiters komen niet naar de Regiokampioenschappen en dan
kunnen we ze ook niet afvaardigen naar de Hippiade. Iets selectiever afvaardigen (minder ruiters vanuit de
kringen naar de Regio) geeft ook meer lucht om niet op zondag te hoeven rijden. Minder mensen per
rubriek kost, heel simpel, minder tijd. Vraag vanuit de zaal: Denken jullie dat mensen er blij van worden als
ze vier weekenden vrij moeten houden? Antwoord: Nee, maar de meeste ruiters rijden dressuur óf
springen. Marius: De kampioenschappen zoals we ze nu kennen verdwijnen dan.

170

Maarten Schutte: De zondag blijft een punt. Michiel: We hebben ook gesproken over donderdag-vrijdagzaterdag. Als je de ambitie hebt om mee te rijden op het kampioenschap, dan ga je ook op donderdag, je
houdt er rekening mee in de planning. Vanuit de zaal: Je moet er vrij voor nemen, dat kan niet altijd.
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175

Als je een grote accommodatie hebt, kun je het kwijt op twee dagen. Dit is echter afhankelijk van het
aanbod aan accommodaties, daar kunnen we nu nog geen uitspraken over doen.

180

Maarten Schutte: We hebben het NHC in Ermelo, kunnen we daar niet met wat organisaties een mooi
kampioenschap neerzetten? Theo van der Meulen: Laten we kijken wat er mogelijk is en of we er
afspraken over kunnen maken, ook financieel gezien. De kalender van het NHC is wel een uitdaging, maar
we kunnen er altijd naar kijken.

185

Algemeen: De vergadering is blij met zand, maar vindt het jammer dat het kampioenschap dan over
meerdere weken verspreid wordt. Vanuit de zaal: Als er meer duidelijkheid is over het rijden op zondag ja
of nee, kies je dan bij een nee automatisch de accommodaties die meer volume aankunnen en vallen
anderen dan buiten de boot? Nee, we pakken dan evt. de donderdag erbij. We gaan er als bestuur zeer
serieus naar kijken met de terugkoppeling uit de kringen ernaast. Marius Breukink vindt het niet leuk dat
het kampioenschap straks uit elkaar getrokken wordt. Inge: Het hangt samen met doel van het
kampioenschap. Is je doel prestaties verbeteren op de Hippiade, dan moet je gaan voor kwaliteit. Echter,
de kampioenschappen ‘oude stijl’ worden ook enorm gewaardeerd.

190

Commissie: We gaan dit per 2023 al invoeren. De genoemde vijf jaar is bedoeld voor een inhaalslag. Jos
Ruiter: Kunnen we deze presentatie ook in de kringen presenteren? Ja, dat mag.

9.

KNHS – bijpraten (presentatie)

195

Hippiade:
De enquête en evaluatie Hippiade 2021 is afgerond. Voor 2022 onderzoekt men een andere formule: meer
dagen achter elkaar en minder ruiters/rubrieken per dag. Dit is ook beter voor het terrein onder diverse
weersomstandigheden.
200

205

210

Vernieuwing wedstrijdsport springen:
- Marius Breukink vraagt zich af of er over de nieuwe springrubriek van 30 cm overleg heeft
plaatsgevonden met de parcoursbouwers? Dit is amper te bouwen! Theo van der Meulen: Dat is
een aanname en ja, het is overlegd. Michiel Zelvelder: Je hoeft het niet uit te schrijven.
Maarten Schutte ziet meer problemen bij het losrijden, dan in de ring.
Het Sportforum houdt het in de gaten en neemt feedback mee.
- Michiel: De 1.40 m wordt straks gezien als extra rubriek. Juryleden worden betaald conform de
vrijwilligersregeling. Parcoursbouwers mogen echter vragen wat ze willen. Dit is krom! Plus: Wil je
de 1.40 m uitschrijven, dan heb je ook een parcoursbouwer nodig die dat mag bouwen. E.e.a.
staat in de huidige breedtesport niet in verhouding als je kijkt naar de extra kosten die dit
meebrengt voor een organisatie. Dionne Kraaij: Parcoursbouwers die tot 1.35 m mogen bouwen,
moeten ook opgeleid worden voor de 1.40 m. nu het een breedtesportrubriek is geworden.
Conclusie: Organisaties moeten zelf een afweging maken: Als er meer M/Z/ZZ-ruiters inschrijven
die ook komen voor de rubriek 1.40 m, dan kan de extra parcoursbouwer wellicht wel uit.

215

220

225

WBTR:
Janet Limpers vindt de +/- € 565,00 voor een statutenwijziging een fors bedrag. Theo van der Meulen:
Eens, maar hier kunnen we niets aan doen, dit komt vanuit de wetgeving. De
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan de KNHS wel mee helpen middels een collectief. Meer
nieuws hierover volgt zodra beschikbaar.
Els Angenent: Er komt een startpasabonnement. Wordt er ook rekening gehouden met ruiters die geen B
meer mogen rijden (na 2x ZZ)? Zij rijden nu B-HC, maar hebben hiervoor wel een startpas nodig. Het kost
hen veel geld, het levert niks op, maar het is voor de opleiding van de paarden wel goed. Theo van der
Meulen: Ja, dit wordt meegenomen. Het plan is nog volop in ontwikkeling, dus er is nog weinig over te
zeggen.

230

10.

Rondvraag
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Ilona heeft een mail ontvangen van Kring De Oude IJssel. Inge Santman-Berends (voorzitter Kring De
Oude IJssel) geeft een toelichting op het eerste punt: de toezichthouder dressuur. Wat zijn de
ervaringen binnen andere kringen? Heeft het toegevoegde waarde op kleine wedstrijden met één
ring? Kan het uit qua kosten? Werkt iedereen eenduidig en wat zijn de ervaringen in het aanspreken
van ruiters? Michiel Zelvelder: Bij het online proeven rijden mag alles en ons als wedstrijdorganisaties
kost het geld, dus veel verenigingen doen het niet. Marius Breukink: Ik heb I&R-controle gedaan in
Utrecht, daar sprak ik iemand die niet meer op durft te treden na een voorval. Dit is gemeld, maar de
KNHS doet niets en staat dus blijkbaar niet achter hun eigen toezichthouders? Maarten Schutte:
Waarom gaat het bij springen dan wel goed? Corrie Ederveen is van plan dit onderwerp mee te
nemen in het regionale opleidingsplan voor dressuurjuryleden. Ook is zij van plan om een ‘officialcafé’
te organiseren om over dit soort onderwerpen te spreken. Over de uitkomst van de gehouden
enquête: Er zijn 569 reacties binnengekomen. Er is veel vraag naar het opleiden van mensen buiten
de groep juryleden.
Marleen Schipper licht de tweede vraag toe: Het plannen van springwedstrijden binnen onze kring is
lastig, organisaties vissen regelmatig in elkaars vijver, ook buiten de kring. Er is (wat Kring De Oude
IJssel betreft) behoefte aan meer coördinatie vanuit de Regio voor wat betreft de springwedstrijden in
de diverse kringen. Vraag is of er wellicht een overzicht kan komen om de overlap tussen de kringen
(en wellicht andere regio’s om ons heen) te kunnen bepalen voordat de kalender definitief wordt
vastgesteld. Ilona neemt dit mee, wellicht kunnen we een meeting opzetten tussen de kringen om
kijken of we iets kunnen bedenken.
11.

Bestuurswisseling voorzitter

Herman draagt de voorzittersfunctie nu officieel over aan Eric en dankt de aanwezigen voor hun
komst.
260

12.

Sluiting

Eric sluit de vergadering af om 22.34 uur.
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