KNHS REGIO GELDERLAND / FLEVOLAND
Algemeen secretariaat:
I. van Roekel
T 06 - 23 92 14 26
E secretaris@knhsregiogelderland.nl
W www.knhsregiogelderland.nl

5

Notulen Algemene Ledenvergadering voorjaar 2022
10

15

Datum
Locatie
Aanvang

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

Bericht van verhindering is ontvangen van:
Pauline van Aalst, Jet van Osch, PSV Het Veluws Ros, Hans Olthuis (KNHS Regioconsulent
Gelderland Oost), Hippisch Hattem, Liesbeth Bronkhorst, Cyntia Feije-van der Mark, Astrid
Grosman-Bomers en PSV Semper Fidelis.

1. Opening en mededelingen door de voorzitter
20

Eric opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
25

30

35

Passeren nieuwe statuten Regio, kringen en verenigingen in het kader van de Wet
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) - aanbieding via de Regio voor € 200,00
incl. BTW (collectief regelen voorjaar 2022)

Al eerder is gesproken over het passeren van nieuwe statuten voor de Regio, de kringen en de
verenigingen in het kader van de WBTR. De KNHS heeft hiervoor modelstatuten opgesteld. Voor het
collectief via de KNHS werd een prijs genoemd van € 565,00 per akte. Het bestuur van de Regio
heeft een notaris bereid gevonden dit te doen voor € 200,00 per akte. Dat scheelt aanzienlijk! Ilona
gaat de kringen hierover mailen, zodat zij de bij hen aangesloten verenigingen in kunnen lichten over
de te ondernemen acties.
Michiel Zelvelder: Om een statutenwijziging te kunnen doen moet een meerderheid van je leden
(75%) voor stemmen. Lukt dat niet, dan moet je nog een bijzondere ALV uitschrijven. Kijk goed hoe
dit in je huidige statuten opgenomen is, anders is het straks niet rechtsgeldig. Vraag vanuit de zaal:
Moet dit op korte termijn geregeld worden? Antwoord: Binnen 5 jaar, dus niet direct, maar laten we nu
wel actie ondernemen. Meer informatie volgt dus nog!
2. Vaststellen notulen najaarsvergadering d.d. 1 november 2021

40

Els Olieslagers: Is er al iemand die de rubriek 30 cm pony’s heeft uitgeschreven op een
springwedstrijd? Wat is hiermee de ervaring? Vanuit de zaal komen diverse reacties. De conclusie is
dat het wel te doen is. Je bent niet verplicht de rubriek uit te schrijven, het is een optie.
45

De notulen worden goedgekeurd, er zijn geen op- of aanmerkingen.
3. Ingekomen stukken

50

De heer Blonk heeft specifieke vragen gesteld over de ruiterroutes in de omgeving van Ermelo. Zijn
mail is doorgestuurd naar de KNHS, het antwoord zal aan hem worden teruggekoppeld.
Irene Ahne, voorzitter van RV/PC/MC Voorwaarts, heeft een mail gestuurd over afmeldingen van
leden die geen regiokampioenschappen meer op gras willen rijden en daarom overstappen naar
verenigingen in een andere regio. Irene is er vanavond zelf niet bij om e.e.a. toe te lichten. Aangezien
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55

60

65

het onderwerp ‘Regiokampioenschappen outdoor op gras en/of zand’ al op de agenda van deze
vergadering staat, wordt dit punt i.o.m. Irene als mededeling aan de vergadering meegenomen.
Het derde stuk is een ingezonden brief van zo’n negentig ruiters/amazones en trainers die graag
zouden zien dat we in 2022 de outdoorkampioenschappen al op zand gaan organiseren. De reactie
van het Regiobestuur: We gaan dit niet meer veranderen, het besluit is al een tijd geleden genomen.
De outdoorkampioenschappen 2022 vinden plaats in Brummen. Briefschrijfster Berlinde Middelbrink
geeft aan dat er uit de groep mensen die de brief hebben ondertekend, wel degelijk hulp aangeboden
wordt. Jos Ruiter: Er is nooit gesproken over 2022 al op zand, 2023 is continu genoemd als
ingangsdatum. Eric: Het signaal is duidelijk, we willen allemaal naar zand en we zijn bezig met de
switch, maar dat kost nou eenmaal wat tijd.
4. Financieel verslag 2021

70

75

Gerjan geeft een toelichting op de jaarcijfers 2021. De vergaderkosten zijn lager dan begroot, omdat
we een aantal keer digitaal hebben vergaderd vanwege COVID-19. De kampioenskosten zijn lager,
omdat we geen indoorkampioenschappen hebben kunnen houden. Van het JSP (Jeugd Stimulerings
Plan) hebben we voorlopig afscheid genomen. De structuur van de bijdrage van de KNHS is
gewijzigd. Voorheen was dit gebaseerd op het aantal leden, nu meer op de omzet van de KNHS. We
ontvangen nu een basisafdracht voor de vaste kosten van de Regio (o.a. vergaderingen) en een
overig deel. Resultaat: € 6.500 positief. Er is een overlopende factuur opgenomen voor de KNHSbijdrage, deze is ontvangen in 2022.
5. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie

80

Fred Schoenman geeft een toelichting. De kascommissie verleent decharge. Fred mag nog een
jaartje blijven zitten, Ger Huijer treedt toe. Magda Roesink is de nieuwe reserve voor de
kascommissie.
6. Bestuursverkiezing

85

▪

Periodiek aftredend en niet herkiesbaar:
➢ Kring West-Veluwe

: Dhr. Michiel Zelvelder

Michiel Zelvelder krijgt de zilveren speld uitgereikt. Eric bedankt Michiel voor zijn inzet.
90

Mededeling: Wim Romijn (wedstrijdsecretaris) en Ilona van Roekel (algemeen secretaris) hebben
aangegeven hun functie te willen neerleggen. Inge Santman-Berends vraagt of de functie van Ilona
nog opgedeeld gaat worden. Hier gaat het bestuur zich nog over buigen.
95

100

▪

: Dhr. Ariën Appeldoorn

Per abuis is het bestuur vergeten Ariën aan te melden bij de vertrouwenscommissie. De commissie
kan om deze reden geen advies uitbrengen aan de vergadering. Besloten wordt om dit voor nu te
accepteren. Ariën wordt door de vergadering verkozen tot het Regiobestuur.
▪

105

Vacature Kring West-Veluwe:
➢ Als kandidaat wordt voorgesteld

Mededeling: De heer Dirkjan Mosselman zal in het Sportforum Eventing vervangen
worden door mevrouw Esther Regelink.

7. KNHS – bijpraten
Theo van der Meulen heeft een presentatie meegenomen over de reglementswijzigingen in het
springen.

110

Er wordt o.a. gesproken over de pilot met een maandabonnement voor springruiters.
Esther Regelink: Wals je dressuur rijdt en springt met hetzelfde paard? Theo: Met het
springabonnement kun je geen dressuur rijden, je hebt dan een normale startpas nodig. Dit is een
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pilot voor een specifieke doelgroep. Els Angenent: Hebben jullie in beeld hoeveel ruiters er nu
meedoen aan de pilot? Theo: Dit zijn er ongeveer 100.
115

Inge Santman-Berends: Ik ben benieuwd naar de pilot ‘leeftijdsgericht sportaanbod’, hoe staat het
daarmee? Theo: Dit loopt nog, maar staat op laag pitje, de focus lag er even niet op. Inge: Wij hebben
dit een keer geprobeerd als deelnemer (dressuur) en het was best leuk. Theo denkt dat deze pilot op
een later moment nog een impuls gaat krijgen.
120

125

130

Michiel Zelvelder: Theo, doen jullie ook wat met ongewenst gedrag-meldingen? Ik ken een voorbeeld
van een bondscoach met zijn/haar pupillen. Theo: Ja, als het gemeld wordt zeker, er komt ook een
campagne aan. Michiel: In dit geval maakt de vertrouwenspersoon van de KNHS deel uit van
dezelfde club als waar commentaar op is. Op de website van de KNHS staat slechts één persoon
genoemd bij ‘vertrouwenscommissie’. Theo: Dit moet inmiddels geüpdatet zijn, er is een externe partij
bijgekomen, zodat er meerdere kanalen zijn. Michiel: Kijk ook eens kritisch naar de
deelnemersovereenkomst → een deelnemer mag geen uitingen doen die schadelijk zijn voor de
KNHS. De machtsverhouding klopt nu niet. Babet Westerink heeft ook ervaring met fysiek geweld en
melding doen waar vervolgens niets mee gebeurd. Els Angenent: Als je te maken krijgt met de
tuchtcommissie, dan mag je een vertrouwenspersoon raadplegen met het verzoek jou in de
procedure bij te staan.
De Hippiade zal volgend jaar zoveel mogelijk op zand verreden worden.

135

Annalies Harenberg: Hoe staat het met de opleiding van toezichthouders? Ik heb gehoord dat er ook
iets komt voor mensen die dat willen doen, maar geen jurylid zijn? Theo: Ik heb de definitieve
uitkomst hierover nog niet gehoord. Jos Ruiter: De pilot ‘toezichthouders dressuur’ is klaar? Theo: Ja,
dit is afgerond.

140

Dirkjan Mosselman: Stel, je wilt een eventingwedstrijd organiseren en je wilt de inschrijving via de
KNHS regelen, moet je dan een licentie hebben? Er zijn diverse opties qua rechtspersoonlijkheid.
Theo zoekt het na en komt erop terug.
Pauze (indien gewenst)

145

8. Mededelingen Ledenraad, Fora Dressuur, Springen, Eventing, Recreatiesport (Buiten
Rijden) en het Platform Hippische Ondernemers
Er speelt niet zoveel in de Ledenraad op het moment.
150

Corrie Ederveen is ernstig ziek, zij wordt in het Sportforum Dressuur (voorlopig) vervangen door JanWillem Buyserd.

155

160

165

170

Gerrit Klokman heeft namens het Sportforum Springen een presentatie meegenomen over de
vernieuwing van de wedstrijdsport en de reglementswijzigingen per 1 april 2022. Een deel hiervan is
al besproken door Theo van der Meulen. Men wil een lagere instap creëren, daarom is vernieuwing
nodig. De B tot en met het ZZ verdwijnt, springen gaat voortaan op hoogte. De pilot flexibel springen
is door corona in het water gevallen, hopelijk krijgt het nog een kans.
Opmerking vanuit de zaal: het invoeren van een vraagprogramma is nu echt een crime, ik ben een
paar uur bezig geweest. Gerrit: Dit signaal is ook al doorgekomen bij het forum.
Marius Breukink: Ik ben in vele provincies geweest, niemand is blij met het 30/40 cm springen, alleen
de FNRS-bedrijven. Gerrit: Je hoeft het niet uit te schrijven, het is een optie. Men wil hiermee de
KNHS en de FNRS dichter bij elkaar brengen. Jos Ruiter: Wij moeten dit in de kring wel allemaal
registeren, het zijn allemaal extra kolommen in de wedstrijdkalender voor al die hoogtes. Els
Angenent: Gewoon alle wedstrijden aan laten vragen via MijnKNHS, dan hoef je niet alles aan te
vinken.
Michiel Zelvelder: Dubbelsprongen in het parcours komen amper meer voor, het niveau gaat hiermee
omlaag. Dit heeft te maken met de lagere klasses bij de pony’s, het is niet internationaal, dus wordt
niet nodig geacht. (De C-pony’s hebben max. 1 dubbel.)
Aalt van de Kamp: Welke registratie heb je nu nodig om eventing te mogen starten? Eerder was dit B
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175

180

185

190

met winstpunten. Esther Regelink: Het is nu voor A/B 60 cm, voor C/D/E 80 cm en voor paarden 90
cm.
Michiel Zelvelder: D-pony’s springen nu 1.30 m? Reactie: Ja, dat klopt, de internationale hoogte wordt
nu ook nationaal gesprongen.
Berlinde Middelbrink: De rijstijl-puntentelling is soms niet goed te volgen en lastig uit te leggen aan
jonge kinderen. Kan er niet een instructievideo komen? Dat zegt hen veel meer. Houding en zit,
tempo e.d. Een simpele uitleg, spelenderwijs. Gerrit: Het protocol voor het B-springen wordt ook
opnieuw bekeken, zodat ruiters er meer aan hebben. Het moet alleen snel in te vullen zijn, de
volgende ruiter is altijd zo weer in de ring. Els Angenent: Er is wel een protocol waarop duidelijk staat
wat er verwacht wordt. Michiel Zelvelder: Hebben jullie het in het forum ook weleens over ruiters die
NIET kunnen rijden? Het is soms echt gevaarlijk. Vooral bij kleine kinderen wordt het al snel ‘gegund’
i.p.v. een keer een onvoldoende te geven. Jos: Dit wordt alleen maar erger nu er geen
dressuurwinstpunt meer nodig is.
De eventing is wel bij de oude klasseindeling gebleven (B-ZZ). Wel is men aan het kijken naar Bixieeventing. De A/B-pony’s krijgen een kort crossparcours aangeboden. De C-pony’s kunnen zelf kiezen
voor kort of lang. Leeftijdsgericht sportaanbod is heel lastig binnen de eventing, er komt wel een
pilotwedstrijd aan. De opleidingen binnen de eventing zijn inmiddels weer opgestart. Men is ook bezig
met richtlijnen voor het parcours in de diverse klasses. De parcoursbouwer kan hier wel vanaf wijken
als bijv. de locatie daarom vraagt.
Er is geen inbreng vanuit de recreatiesport en het Platform Hippische Ondernemers.
9.

Kampioenschappen 2022-2023

195

▪

OUTDOOR kampioenschappen dressuur, springen, verenigingswedstrijd en vier/zestallen i.s.m. PSV De IJsselruiters uit Brummen.
Pony’s en paarden op 29 en 30 juli 2022.
Overige informatie is te vinden op de website www.knhsregiogelderland.nl/outdoorkampioenschap.

▪

Regiokampioenschappen Eventing:

200

Pony’s klasse B t/m Z en paarden klasse B t/m Z in het weekend van 22 en 23 oktober
2022 i.s.m. Ruitersportvereniging Barchem uit Barchem.

205

▪

210

215

INDOOR kampioenschappen 2022-2023:
- Paarden dressuur : 20/21 januari 2023
- Pony’s dressuur
: 27/28 januari 2023
- Pony’s springen
: 3/4 februari 2023
- Paarden springen : 10/11 februari 2023

Verenigingen die in aanmerking willen komen voor de organisatie van de INDOOR
kampioenschappen 2022-2023 kunnen zich tot 1 mei 2022 aanmelden bij het wedstrijdsecretariaat
van de Regio (kampioenschap@knhsregiogelderland.nl).
▪

220

225

Voortgang toekomst outdoorkampioenschappen – update door werkgroep

Er is een vraag gesteld aan het sportforum of we bij de verenigingskampioenschappen niet van vier
ruiters naar drie ruiters per team kunnen gaan. Deze vraag komt niet vanuit de vorige ALV, maar hier
wordt naar gekeken, omdat je dan mogelijk minder tijd kwijt bent voor dit kampioenschap. Gevolg kan
zijn dat er dan mogelijk wel meer verenigingen zijn die dan mee willen doen, dus dan ‘win’ je er
alsnog niets mee. Wordt vervolgd!
Accommodaties voor de outdoorkampioenschappen 2023 worden nog niet genoemd, er moeten er
nog een paar bezocht worden. Er zijn ongeveer vier accommodaties die geschikt zijn voor de
dressuur - waarvan we weten - in heel Gelderland. De verenigings- en afdelingskampioenschappen
zijn straks als eerste aan de beurt, om de kringen meer tijd te geven de selecties af te ronden. De
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230

235

240

245

heer Schutte is positief over het voornemen om voor de vakanties uit te blijven. Het organiseren op
zondag komt ook weer langs, hier is al veel over gediscussieerd. Janet Limpers: In Ermelo wordt het
NK ook op zondag georganiseerd, mogelijk kunnen je de geselecteerde ruiters dan niet eens
afvaardigen als ze niet op zondag willen rijden. Er is al eerder een keuze gemaakt om de zondag niet
als optie te nemen, daar blijven we dus bij. Michiel Zelvelder: We hebben als werkgroep niet specifiek
gekeken naar rijden op zondag of niet, maar naar lukt het in twee dagen of moet het toch in drie? De
heer Schutte: Zijn de opgaves ontvangen van verenigingen of van commerciële partijen? Antwoord:
Van beide. Jos Ruiter: Er zijn ook geschikte accommodaties die zich níet aangemeld worden. Magda:
Kun je ook in een bepaalde kring de rubrieken spreiden over meerdere locaties, dat de kring de
kampioenschappen organiseert i.p.v. een bepaalde vereniging of accommodatie? Antwoord: Nee,
daar gaan we niet aan beginnen. Els Angenent voegt toe: Outdoor gaat het om meer combinaties, dat
is nog moeilijker te plannen. Berlinde Middelbrink: Is het een optie dat een paar verenigingen samen
het kampioenschap organiseren op een commerciële accommodatie? Antwoord: Ja, dat kan. De heer
Schutte: Gaan verenigingen voor op commerciële partijen? Els Angenent: Nee, dat kan niet meer nu
de KNHS en de FNRS meer samenwerken. Jos Ruiter verwacht een explosie aan combinaties in de
rubrieken met een vrije inschrijving. De werkgroep gaat binnenkort een voorstel aan het bestuur doen
en het bestuur zal dan vervolgens een besluit nemen over de toekenning van de
outdoorkampioenschappen 2023.
10.

250

255

Rondvraag

Marius Breukink: Kan de selectie niet wat zwaarder gemaakt worden? Dan vaardig je wellicht én
beter ruiters af én het zijn er mogelijk wat minder. Reactie vanuit de zaal: Sommige kringen zijn
kleiner dan de anderen, dan vaardig je ook al heel anders af. Noortje Fransen: Gaat Gelderland ook
kijken naar opheffing van de kringen? Of anders: het aantal kringen terugbrengen van zeven naar
bijv. drie? Dat brengt ook een ander selectiemodel met zich mee. Els Angenent: Je kunt ook
regionaal wedstrijden aanwijzen waarop je selecteert. Michiel: Wat als de wedstrijd dan vol zit en je
als ruiter niet meer mee kan doen? Kortom: Er zitten overal haken en ogen aan, we blijven hier
kritisch naar kijken en over nadenken.
11.

Sluiting

260

Eric sluit de vergadering om 22.46 uur
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