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Notulen Algemene Ledenvergadering najaar 2022
10

15

Datum
Locatie
Aanvang

: 7 november 2022
: ‘De Vroolijke Frans’, Knoevenoordstraat 51, 6971 LH te Brummen
: 20.00 uur

Bericht van verhindering is ontvangen van:
Pauline van Aalst, Josella Vos-Buytendijk, Yvonne Marskamp-Amptmeijer, Joyce van RooijenHeuitink, Patricia Wolters, George de Jong, J.H. Dijkslag (erelid), Bea Aalbers, Ariën Appeldoorn,
Jan Willem Buyserd, Monica Drohm, Gerrit Klokman, Hilde Nijhof en Francis Jansen.

1. Opening en mededelingen door de voorzitter
20

Eric opent de vergadering om 20.03 uur en heet de aanwezigen welkom. Hij is blij met de opkomst.
Een speciaal welkom aan Marius Breukink (erelid) en Theo van der Meulen, Cindy en Monique van
de KNHS.
25
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Via Conny Renskers-Verink hebben wij bericht ontvangen dat de bronzen speld is uitgereikt aan
mevrouw Carrie Kleine-Harmsen voor haar jarenlange inzet voor RV & PC Gorssel-Zutphen. Wij
feliciteren Carrie met deze mooie onderscheiding!
Wij streven ernaar de ALV-stukken volgend jaar eerder te publiceren op onze website. De website
werd voorheen beheerd door Wim Romijn, maar dit is overgedragen na zijn vertrek bij de Regio. Het
is echter nog even zoeken hoe een en ander werkt, onze oprechte excuses!
2. Vaststellen notulen voorjaarsvergadering d.d. 4 april 2022
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Er zijn geen op- of aanmerkingen, de notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken
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A. Veroniek Pieper over het JSP – Kan er weer een dergelijk traject worden opgezet? De
ervaringen hiermee zijn erg positief. Wellicht kan dit ook opgepakt worden voor volwassenen?
Annalies Harenberg licht toe dat er voor de laatste lessen (nog voor corona) nog maar weinig animo
was. Er bleef bijna niemand over. Ook stopte er iemand binnen de organisatie, waardoor er nog maar
twee personen overbleven. Eén en ander is geëvalueerd, het is lastig om het weer op te starten. Er
zijn ook maar twee mensen geweest die ernaar hebben gevraagd. We zullen dit nog even bespreken
in het bestuur. Veroniek is aanwezig en biedt haar hulp aan.
B. Mieke van As over vragen stellen aan een sportforum – Ik heb in 2019 een mail naar het
dressuurforum gestuurd en nooit meer iets vernomen. Hoe wordt hiermee omgegaan?

50

De mail is naar Corrie Ederveen gestuurd, destijds onze vertegenwoordigster in het dressuurforum.
Volgens Ilona is het niets voor Corrie om niet te reageren, dus ergens is er iets niet goed gegaan. De
mail van Mieke is inmiddels doorgestuurd naar Francis Jansen met het verzoek om contact met
Mieke op te nemen. Het betreft een vraag over het rijden van dressuurproeven zonder neusriem.
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Esther Regelink, onze vertegenwoordigster in het Sportforum Eventing, vraagt of het mogelijk is om
ook een e-mailadres te krijgen via de Regio (@knhsregiogelderland.nl). Bij overdracht van de functie
als forumlid kan de opvolger dan ook de historie inzien, plus het hoeft niet meer via privéadressen te
lopen. Babet Westerink (website en social media) heeft dit al op haar lijstje staan. De
contactgegevens op de website zullen hier dan op aangepast gaan worden, zodat de forumleden
voortaan ook beter te vinden en te bereiken zijn.
4. Begroting 2023
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Gerjan licht de begroting toe. De begroting over 2023 wijkt niet erg af van de begroting over 2022. De
telefoon- en internetkosten zijn iets verhoogd vanwege het feit dat het wedstrijdsecretariaat nu over
meerdere mensen verdeeld is. De automatiseringskosten hangen hier ook mee samen. De
outdoorkampioenschappen worden in 2023 verreden volgens de nieuwe opzet. In de begroting zijn de
baten en lasten nog gelijk aan vorig jaar, over de organisatiekosten moet nog een besluit worden
genomen binnen het Regiobestuur. De bijeenkomsten algemeen onder scholing betreffen de
bijscholingen voor juryleden. Verwacht wordt, dat de afdracht die wij vanuit de KNHS ontvangen, iets
toeneemt. Al met al komen we onderaan de streep uit op een negatief resultaat van € 3.405,00.
Verzoek vanuit de zaal: Het is lastig te volgen op het scherm, kan de begroting volgend jaar op papier
rondgedeeld worden, zodat de aanwezigen beter mee kunnen lezen? Dit nemen we mee.
5. Statutenwijziging Regio, kringen en verenigingen – statusupdate

80

85

90

95

100

105

110

Ilona geeft een korte toelichting. Een jaar geleden hebben we het gehad over de statutenwijziging die
plaats moet vinden in het kader van de WBTR. Alle regio’s, kringen en verenigingen moeten hun
statuten binnen vijf jaar wijzigen om weer aan te sluiten op de nieuwe wet- en regelgeving. De KNHS
heeft hiervoor modelstatuten opgesteld. Ook kunnen wij gebruik maken van de diensten van de
notaris van de KNHS. Dit kost zo’n € 565,00 per akte. Wij hebben binnen onze Regio een notaris
bereid gevonden om dit collectief te doen voor € 200,00 (incl. BTW) per akte. Dit scheelt nogal...
(Voorwaarde is natuurlijk wel dat de notaris er ook niet teveel werk aan moet hebben, dus het
passeren zal mogelijk op een vooraf geprikte datum plaatsvinden voor iedereen die deelneemt.)
Vanuit Kring West-Veluwe hebben wij als bestuur een vraag ontvangen over het houden van digitale
ledenvergaderingen, ook ná corona. Het kan in sommige gevallen een uitkomst zijn voor
verenigingen. Nu is dit mogelijk onder een noodwet, maar wat als deze noodwet straks vervalt? Wij
hebben deze vraag uitgezet bij de juridische afdeling van de KNHS en inmiddels een reactie
ontvangen. Het is mogelijk om een aanpassing te doen aan de modelstatuten en een passage toe te
voegen over online vergaderen, daar zijn wij vrij in. Het Regiobestuur zal hier aankomende
bestuursvergadering (eind november) een knoop over doorhakken. Begin 2023 zullen wij u allen (via
de kringen) informeren over de hele procedure die gevolgd moet gaan worden. U kunt aan de hand
van deze informatie vervolgens een keuze maken of u met uw vereniging mee wilt doen aan het
Regiocollectief, of dat u het toch zelf regelt. Belangrijk is wel dat de statutenwijziging via de Algemene
Ledenvergadering loopt, de leden moeten goedkeuring geven voor het passeren van nieuwe
statuten. Doet u met ons mee, dan dient de statutenwijziging op de agenda van de
voorjaarsledenvergadering 2023 gezet te worden. Indien de leden akkoord gaan, dan ontvangen wij
graag de benodigde gegevens voor de notaris van u. Het streven is, om rond juni 2023 een eerste
ronde nieuwe statuten te laten passeren. Afhankelijk van de interesse zal er mogelijk een tweede
ronde volgen. We hebben nog voldoende tijd, maar het is goed om het nu wel in gang te gaan zetten.
Kortom: De details volgen nog.
Marina Burger: Moet het verslag waarin staat dat de vergadering akkoord gaat met de
statutenwijziging niet ook eerst goedgekeurd zijn? Dat dit dus pas kan ná de
najaarsledenvergadering? Conny Renskers: Nee, dat de vergadering akkoord gaat is voldoende.
Ab Rooks: In de notulen van de vorige ALV werd gesproken over een artikel waarin staat dat je jezelf
niet negatief mag uitlaten over de KNHS (regel 127), wordt hier ook een aanpassing op gedaan?
Antwoord: Nee, we hebben puur gekeken naar het toevoegen van een passage over online
vergaderen. De betreffende vraag op de ALV lag ook iets anders. Als je niet met de
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vertrouwenspersoon van de KNHS wilt spreken, zijn er nu nog drie andere mensen waarmee je dat
kunt doen. Dat is dus al aangepast/verbeterd.
115

6. Bestuursverkiezing
▪
120

125

Periodiek aftredend en herkiesbaar:
➢ Kring Rivierengebied
➢ Kring Rivierengebied
➢ Kring Achterhoek-Oost
➢ Kring De Oude IJssel
➢ Algemeen secretaris

: Mw. M. Burger
: Mw. P. van Aalst
: Dhr. G. Klokman
: Mw. M. Drohm
: Mw. I. van Roekel

Alle hierboven genoemde bestuursleden worden herkozen. Een kleine toelichting: Ilona heeft op de
voorjaars-ALV aangekondigd het Regiobestuur te willen verlaten. Er is echter nog geen opvolger
gevonden. Ilona heeft aangeboden de functie nog een half jaar langer te willen uitvoeren, mede
omdat er nog wat zaken lopen die zij graag af wil maken. In het voorjaar van 2023 zal zij wel echt
afscheid nemen als algemeen secretaris.
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▪
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Na een woord van dank nemen wij afscheid van Jos Ruiter en Astrid Grosman. Jos verlaat het
Regiobestuur na negen jaar en krijgt de zilveren speld uitgereikt. Astrid heeft na zes jaar besloten
haar functie neer te leggen.
▪

140

145

155

160

165

: Mw. B. Dinkelman-van Loon

Afscheid Dhr. W. Romijn

Op de outdoorkampioenschappen 2022 in Brummen is er ook al even aandacht aan besteed: Wim
Romijn heeft afscheid genomen als wedstrijdsecretaris van de Regio na zeer veel jaren trouwe dienst.
Eric mag Wim hiervoor de zilveren speld uitreiken. Bedankt voor alles, Wim én Joke!
Wim wordt opgevolgd door Magda Roesink (springen) en Diane Stuart (dressuur). Net voor de
vergadering heeft Annalies Harenberg aangegeven het secretariaat voor de verenigingen en
afdelingen wel op te willen pakken, waarvoor dank! Het wedstrijdsecretariaat zal worden ondersteund
door de commissie ‘Regiokampioenschappen’, waarin ook enkele bestuursleden zitting zullen
hebben. De aankomende periode zal dit meer vorm gaan krijgen qua taken en
verantwoordelijkheden. Bekeken wordt of ook de taken van de algemeen secretaris omtrent de
wedstrijdkalenders ondergebracht zullen gaan worden in deze commissie.
Voor wat betreft de openstaande vacatures: Er zijn wat ‘opstartproblemen’ met de overdracht van de
website van de Regio, hierdoor zijn de vacatures nog niet online gezet. Wij proberen dit zo spoedig
mogelijk in orde te maken. Naast een algemeen secretaris zijn wij o.a. ook op zoek naar een
Portefeuillehouder Recreatie en een Jeugdbestuurslid. Wil je in de tussentijd meer informatie? Stuur
dan even een mail naar Ilona.
7.
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Vacature Kring Achterhoek-Oost:
➢ Als kandidaat wordt voorgesteld

Helaas hebben wij de kandidaat voor Kring Achterhoek-Oost niet tijdig langs de
vertrouwenscommissie gekregen. Brenda Dinkelman-van Loon zal om die reden officieel aangesteld
worden op de voorjaars-ALV van 2023. Tot die tijd zal zij wel de bestuursvergaderingen bijwonen.
Voor Kring West-Veluwe is nog geen kandidaat bekend. Ilona van Roekel, algemeen secretaris, is lid
van Kring West-Veluwe. Zij zal de vrijgekomen plek waarnemen tot aan de volgende ALV.
▪
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Periodiek aftredend en niet herkiesbaar:
➢ Kring West Veluwe
: Mw. J. Ruiter
➢ Kring Achterhoek-Oost
: Mw. A. Grosman-Bomers

Kampioenschappen 2022-2023
▪

Regiokampioenschappen Eventing:
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De data en locatie(s) worden bekend gemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering voorjaar 2023.
▪

INDOOR kampioenschappen 2022-2023:

175

Paarden dressuur
Pony’s dressuur
Pony’s springen

180

Paarden springen

185

: 20 en 21 januari 2023
Dronten / Hierden
: 28 januari 2023
Nunspeet / Vaassen / Wezep
: 3 en 4 februari 2023
Bergharen
: 10 en 11 februari 2023
Brummen

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

▪

OUTDOOR kampioenschappen 2023:

Verenigingen
190

Afdelingen
Paarden en pony’s springen
Paarden en pony’s dressuur

195

: 1 juli 2023
Ruurlo
: 2 juli 2023
Ruurlo
: 6, 7 en 8 juli 2023
Nijkerkerveen
: 13, 14 en 15 juli 2023
Lunteren

De overige informatie is te vinden op de website: www.knhsregiogelderland.nl/outdoor-kampioenschap.
200

Aanvulling: De informatie op de website over de kampioenschappen moet ook nog verder bijgewerkt
worden, dit heeft onze aandacht!
8.
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KNHS – bijpraten (presentatie door Theo van der Meulen)

Patrice Assendelft is per 1 september de nieuwe algemeen directeur van de KNHS. Hij is een
zeer ervaren sportbestuurder en woonachtig in Gelderland.
De Hippiade is geëvalueerd en er is een enquête gehouden onder deelnemers en officials.
Belangrijk is dat er drie weken tussen de diverse Regiokampioenschappen en de Hippiade zit
om alles beter voor te kunnen bereiden. Wim Romijn: Ik was verbaasd over de indeling/de
volgorde in het programma van de verenigingskampioenschappen, dit was niet logisch. Hij
geeft de KNHS hierover een tip mee. Els Angenent: Is er al meer bekend over de afvaardiging
bij het springen (pony’s)? Antwoord: Nee, nog niet. Het programma voor de KNHS
Indoorkampioenschappen wordt een dezer dagen gepubliceerd op de website. Theo toont een
voorlopige indeling.
Het springabonnement lijkt een blijvertje te worden. Er zijn nu bijna 1.000
abonnementhouders. Er is een tussentijdse enquête gehouden onder de abonnementhouders,
zij geven het abonnement een mooie 8,3 als cijfer. De verbeterpunten worden aangepakt.
Het Bixie-programma is vernieuwd, dit heet nu Bixie & Friends. Ambitie: Een groei doormaken
tot 10.000 deelnemende kinderen.
KNHS on tour: De afdeling Wedstrijdzaken van de KNHS maakt een rondje langs de regio’s
om kennis te maken, maar vooral ook kennis te delen. Ilona meldt dat zij een verzoek heeft
gehad uit Regio Overijssel, bij hen was er weinig animo voor. De vraag was, of de
geïnteresseerden uit Overijssel, aan mogen sluiten in Gelderland als wij besluiten ook een
dergelijke meeting te organiseren. Dit zal verder besproken worden binnen het Regiobestuur.
Paardenwelzijn is ook komend jaar een belangrijk speerpunt. 80% van de officials is al eens
actief geweest als toezichthouder, het gaat best goed. De opleiding toezichthouder (voor nietofficials) zat eerder vol dan de sluitingsdatum. Vraag vanuit de zaal: Komt er een vervolg?
Theo: Die komt er zeker. Er zijn nu tachtig mensen in opleiding. Inge Santman: Bij ons in de
Regio zou ik niet willen zeggen dat het goed gaat. De urgentie om een toezichthouder te
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regelen lijkt af te nemen, want ‘er wordt door hen toch niet opgetreden/gehandhaafd’. Els
Angenent verwacht dat het beter gaat als er meer mensen opgeleid zijn. Zij kiezen ervoor om
dit te doen, de huidige juryleden niet altijd, zij zijn wellicht minder gemotiveerd. Nu zeggen
verenigingen vaak: ‘We konden niemand vinden.’. Theo: We moeten even volhouden met
elkaar, we zijn net begonnen.
De KNHS is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website, welke opgeleverd moet gaan
worden in het eerste kwartaal van 2023. De nieuwe website wordt steeds verder uitgebouwd
voor diverse doelgroepen (bijv. officials).
De (K)NHS bestaat volgend jaar 100 jaar. Het hele jaar door zal hier aandacht aan besteed
gaan worden.
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Een vraag over het springabonnement: Hoe ga je dat doen als je op de
verenigingskampioenschappen ook dressuur wilt rijden? Antwoord: Je moet dan een dagpas voor de
dressuur aanschaffen, je kunt geen dressuur starten op je springabonnement. Verzoek: Leg dit goed
vast in het kampioenschapsreglement, zodat mensen hier niet de fout mee ingaan. Leg vast aan
welke voorwaarden je moet voldoen om mee te mogen doen. Wim Romijn: Ik heb dit nooit kunnen
controleren, want de dagpas zie je pas op de dag zelf verschijnen in MijnKNHS. Tijdens het
kampioenschap ging ik echt niet iedereen nog even checken.
Annalies Harenberg heeft een opmerking: De laatste vijf ROP-bijeenkomsten zijn erg laat uibetaald
aan de accommodaties, dit is niet netjes! Theo: Er heeft een grote wisseling plaatsgevonden op de
afdeling, dit heeft achterstanden veroorzaakt in de uitbetalingen. Janet Limpers heeft dezelfde
ervaring met een declaratie van januari die nu net uitbetaald is (in oktober). Inge Santman heeft de
klachten ook gehoord, het gaat vaak maar om een schijntje van een bedrag, maar het kost enorm
veel moeite om het geld binnen te krijgen. Dit signaal moet serieus genomen worden! Theo geeft aan
dat de problemen opgelost zijn, maar volgens diverse aanwezigen is dit niet zo. Heb je een
voorbeeld: Mail Theo, hij zoekt het na.
Marius Breukink heeft een klacht over het behalen van licentiepunten met online bijscholingen, dit
gaat niet goed. Hij heeft al meerdere keren deelgenomen, maar het lijkt niet goedgekeurd te worden.
Hij zag een datum van behalen staan, plus een bevestiging van deelname, maar alsnog gebeurt er
niets. Contact krijgen met de afdeling Opleidingen lukt ook maar niet.
Inge Santman: We zijn kritisch richting de KNHS, maar laten we ook noemen wat wél goed gaat, bijv.
de afdeling Wedstrijdzaken. Wij moesten een selectie verplaatsen en de wijzigingen zijn supergoed
en snel doorgevoerd. Els Angenent heeft ook een leuke bijeenkomst gehad met de dames van
Wedstrijdzaken omtrent de Regiokampioenschappen.
9.
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Janet Limpers: Ik heb een vraag aan het Springforum. Het aanvragen van vraagprogramma’s is nog
steeds een drama. Hier zou naar gekeken gaan worden, maar er is nog niets veranderd. Als je iets
wijzigen wilt, duurt het veel te lang.
Marleen Schipper vraagt zich af hoe de uitnodiging voor deze ALV verstuurd is, zij heeft niets
ontvangen. Ilona: Dit is via een KNHS-mailing naar alle leden gegaan. Heb je de mail niet ontvangen:
Laat het Ilona even weten, zij laat dit vervolgens uitzoeken.
Esther Regelink: Op 14 december zal er een vergadering over Eventing georganiseerd worden bij de
KNHS met een educatief programma. Tevens de vraag: Welke organisatie wil in 2023 de
eventingkampioenschappen voor Regio Gelderland / Flevoland organiseren? Het afgelopen jaar
waren er wat problemen bij de C-pony’s, zij moesten een kort parcours springen en dit werd vaak niet
georganiseerd, dus konden ze niet meedoen. Hier is men mee bezig in het Sportforum.
10.
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Rondvraag

Sluiting

Eric sluit de vergadering om 21.29 uur.
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