Notulen Algemene Voorjaars Ledenvergadering

MvG/29-03-2018

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 29 maart 2018
Plaats: Vergadercentrum ’t Draaiboompje, Hild 1, 5566 CL te
Moergestel.
(Deze notulen zijn een aanvulling op de presentatie van de heer
Jacques van der Harst en zullen samen met de notulen en het
jaarverslag op de website geplaatst worden).
Opening
De voorzitter, de heer Jacques van der Harst opent de vergadering en heet iedereen
van harte welkom en benoemt speciaal de heer Cees Roozemond – voorzitter van de
KNHS, mevrouw Marleen Ras en de heer Maarten van der Heijden.
Jacques toont wederom de slide waarop de visie van KNHS Regio Noord-Brabant staat
vermeld: Wij staan als KNHS Regio Noord-Brabant voor een passend sportaanbod voor
zowel de recreatieve als de wedstrijdgerichte paardensporter.
Vervolgens een slide met kerncijfers van begin 2018 waarbij met name opvalt dat het
percentage mannen duidelijk in de minderheid is tov de vrouwen voor zowel de
leeftijdscategorie jonger dan 21 en ouder dan 21 jaar.
Het aantal wedstrijden in 2017 kerncijfers (toelichting op deze slide)
1.146 wedstrijden aangevraagd (groei met name door de deregulering). Coördinatie
onderling moet wel degelijk beter. Eigenlijk zijn 1.146 wedstrijden voor onze regio
zo’n 300 te veel.
Agendapunt 2
Notulen Najaarsvergadering 2 november 2017:
Notulen worden besproken als volgt:
pagina 1: geen opmerkingen
pagina 2: geen opmerkingen
pagina 3: geen opmerkingen
Pagina 4: geen opmerkingen
Pagina 5: geen opmerkingen
Pagina 6: geen opmerkingen
Pagina 7: geen opmerkingen
Pagina 8: geen opmerkingen
Notulen hierbij goedgekeurd!
Agendapunt 3:
Jaarverslag 2017; dit jaarverslag wordt voorgelezen door de heer Peter Timmers en is
terug te vinden op de website van KNHS Regio Noord-Brabant.
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Agendapunt 4. Balans en jaarrekening 2017
Toelichting op slide 9: Negatief resultaat van ruim € 16 K terwijl er ruim € 11 K
begroot was. Dit heeft een aantal oorzaken, waarbij onderstaande drie oorzaken
worden uitgelicht:
•
•
•

Kringafdracht groter dan begroot (€ 1.25 tov € 1.75)
Afschrijving van de materiaalkosten nooit opgenomen in de balans
Kampioenschappen 2017 hebben veel meer gekost als begroot.

Vraag uit de zaal: wat valt er onder de kosten Recreatie:
Antwoord: dit zijn bijeenkomsten die geweest zijn om de recreanten meer te
betrekken bij de sport ruiters, accommodatie gehuurd, trainers gekomen, prijsvraag
met als hoofdprijs een Go Pro uitgezet.
Trainingen KNHS selectie: inkomsten van uitgaven aftrekken.
Balans en Jaarrekening (slide 11)
•
•

Debet
Nog te ontvangen is de bijdrage van de provincie Zeeland aan de
Jurybijscholingscursus (€ 1.150)
Credit
Overlopende posten: geld wat we gekregen hebben van de trainingen die we in
2018 gaan uitgeven.

Slide 12: Verslag van de kascontrole commissie (Fons Nabuurs, Guido Aarts, Jan
Menssen), wordt voorgelezen door Guido Aarts:
Op 14 maart kascontrole gedaan bij John Dielissen thuis. In de boekhouding gemelde
saldi van de uitgaven en inkomsten komen overeen met wat gemeld is, boekhouding
zag er netjes uit. We verlenen de penningmeester decharge.
Nieuwe kascommissie wordt te zijner tijd uitgenodigd bij John voor het nieuwe
boekjaar.
Jacques vult nog aan dat we echt scherp kijken naar inkomsten en uitgaven. We
hoeven geen geld te verdienen, maar we moeten wel kostendekkend zijn.
Agendapunt 6: presentielijst
Totaal 33 mensen aanwezig, 52 stemgerechtigden.
Er hebben zich 12 verenigingen en 13 personen afgemeld
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Bestuur bestaat op dit moment uit 9 leden, waarbij de functie van bestuurslid met
portefeuille Recreatie vacant is.
Bastian van der Ende stelt zich voor als kandidaat bestuurslid recreatie. Voor hem is
al digitaal gestemd. Hij geeft een korte introductie over hemzelf!
Agendapunt 8: Presentatie door de heer Roel van Wamel | ZOOM Advocatuur
Presentatie gaat over het kopen van een paard. Gemiddeld zo’n 60 uitspraken door
een rechter per jaar over een geschil bij het kopen van een paard. Wellicht komt niet
alles tot een rechtszaak, maar worden geschillen van tevoren opgelost.
De definitie van een vraagprijs is eigenlijk een uitnodiging tot het doen van een
aanbod.
Roel van Wamel stelt de vraag aan de zaal wie er ooit een contract gemaakt heeft bij
de aankoop van een paard. Een aantal mensen steekt de hand op.
Waarom zou je het eigenlijk op papier zetten?
Bewijs, doel van het paard vermelden (non conformiteit).
Filmpje ter verduidelijking: met welk doel heb ik het paard gekocht??
Jacques bedankt bij deze nog voor de sponsoring van Zoom Advocatuur voor de
Beloftetraining.
Ondertussen zijn de stemmen geteld en volgt als agendapunt 9: de uitslag van de
bestuursverkiezing:
51 voor, 0 tegen en 1 blanco. Daarmee blijft Ton van Overbeek in het bestuur!
1.000 mensen digitaal gestemd op Bastian van der Ende. 86,1% voor gestemd.
Agendapunt 10:
Stand van zaken KNHS bestuurswisseling en Topsport Beleid door Maarten van der
Heijden.
Jacques geeft een update over de recente bestuurswisseling binnen de KNHS en stelt
de heer Cees Roozemond als nieuwe voorzitter van de KNHS voor:
De ledenraad van de KNHS heeft in haar vergadering van 19 maart de in Bergen (NH)
woonachtige Cees Roozemond (geb. 1959) benoemd als nieuwe voorzitter. Hij volgt
Theo Ploegmakers op. Cees Roozemond was vele jaren voorzitter van de Koninklijke
Vereniging het Friesch Paarden Stamboek (KFPS). Daar trad hij aan in een uitermate
roerige tijd en wist in zeer korte tijd deze organisatie de rust terug te brengen. Een
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andere verandering is de komst van mevrouw Aukje Kroondijk als opvolgster van Max
Bentum.
Jacques spreekt het vertrouwen uit dat met de komst van Cees en Aukje de roerige
periode binnen het KNHS Bestuur hopelijk tot het verleden behoort.
Presentatie door Maarten van der Heijden; Technisch Directeur en geeft daarmee
leiding aan alle 15 bondscoaches. Ongeveer 27 kampioenschapen per jaar.
Volgend jaar drie EK’s in Rotterdam, allergrootste paardensportevenement sinds
1994!
Vraag vanuit de zaal: juiste rolmodellen neerzetten. KNHS Talententeam bijna alleen
maar dames. Maar in de topsport veel heren.
Graag meer eventing Wedstrijden
Wereldruiterspelen North Carolina is hét kwalificatiemoment voor de Olympische
Spelen in 2020 in Tokyo.
Agendapunt 12; Status Fora: Springen, Dressuur, Eventing en Recreatie
Nicole Vergouwen doet het woord namens het Forum Eventing in afwezigheid van
René vd Loo:
Regiotraining eventing groot succes, ondanks dat de oefencross verplaatst was naar
een week later in verband met slechte weersomstandigheden.
Er komt een nieuwe eventing wedstrijd in Leende en Jacques meldt dat er ook in
Grave mogelijkheden zijn.
Forum update dressuur door Cindy Heijligers:
Belangrijk focuspunt: BIXIE
Oudere kinderen: ruiteropleidingen
Onderzoek naar Leeftijdsgericht sportaanbod. Erg veel aanpassingen voor nodig, met
name ICT-technisch.
Nu eerst onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en starten met het maken van
schaduwlijsten van bijvoorbeeld een Brabants Kampioenschap.
Leden erbij betrekken!!! Hoe zien de pony-ouders en kinderen dit?
Onderzoekende fase!! Komt later meer communicatie.
Toezicht houden op voorterrein. Nu pilot houden. Er wordt een jurylid aangewezen
die als toezichthouder gaat optreden. Insteek: preventieve werking!!
Vraag van Carla Buijs: er zijn nieuwe proeven gekomen, maar gaan de Bixie proeven
ook veranderen? Aanpassing van Bixie-proeven wordt bekeken. Over 2 jaar worden de
reguliere dressuurproeven weer herzien en ook de Bixie-proeven worden dan
meegenomen.
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Officieel mag je starten met het rijden van Bixie proeven vanaf 6 jaar, maar nu wil
het dressuur-forum terug naar de leeftijdscategorie van 4-7 jaar. De reden is dat er
vraag naar is en het dressuurforum wil het faciliteren.
Waarom krijgen we niet gecommuniceerd dat er blijkbaar jongere kinderen dan 6 jaar
mogen deelnemen aan Bixie? Er moet een inhaalslag gemaakt worden op de
communicatie vult Jacques aan. We nemen het mee en komen erop terug.
Verder wordt er gevraagd of men kan kijken of de attributen bij de AA-proeven van
de Bixie wat beperkter kunnen worden zodat er niet door de organiserende
verenigingen allerlei spullen moeten worden aangeschaft.
Marc Jansen manege Thielen: leeftijdsgericht beoordelen? Goede aansluiting met
FNRS proeven. Er zit een afgevaardigde van een FNRS bedrijf als toehoorder in het
forum maar wel met een adviserende rol in de werkgroep.
Springen door Jacques van der Harst
Springen forumlid sinds 5 maart 2018 Marius Bens. Parcoursbouwer tot 1.40 meter.
Marius neemt het stokje over van Teun vd Broek die er te weinig tijd voor had.
Mededelingen
Toelichting op slide 48: Train de Trainer; er hebben zich al ca. 45 trainers aangemeld
voor deze bijeenkomst(en).
Slide 52: KNHS Regio Pony spring competitie 2018. Er zijn hier goede ideeën voor, ook
van Anky van Grunsven. Echter we kunnen nog geen naam aan de competitie geven,
omdat er nog geen sponsor hiervoor gevonden is.
Mevrouw Marleen Ras presenteert slide 53-54-55
Slide 53: VOG - Verklaring Omtrent Gedrag
Deze verklaring is officieel en wordt dan ook justitieel getoetst. Mevrouw Ras zegt dat
zij op de site hebben staan dat als deze verklaring via NOC/NSF wordt aangevraagd,
dit kostenloos is.
Slide 54 en 55: PRIMEUR!!! Bedrijf gevonden die stappenplan voor verenigingen heeft
gemaakt. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen:
1. Verenigingen met eigen accommodatie
2. Verenigingen zonder eigen accommodatie
3. Kleine verenigingen
Jacques bedankt Marleen Ras en maakt van de gelegenheid gebruik om de sponsoren
te benoemen en te benadrukken dat zonder hun financiële steun we niet de
initiatieven kunnen ontplooien en kampioenschappen kunnen organiseren op een
manier zoals we nu doen en waar vanuit de ruiters behoefte aan is.
Agendapunt 14: Rondvraag
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Frans Baten: ik las in de slide van Maarten vd Heijden dat we 17 miljoen buitenritten
hebben. Er wordt nauwelijks over Recreatie gesproken op deze vergadering. Kunnen
we in alle kringvergaderingen RECREATIE als eerste op de agenda zetten i.p.v. iedere
keer als sluitstuk. Pleidooi voor willen doen.
Carla Buijs heeft een vraag over het aantal wedstrijden en met name dat er zoveel
wedstrijden worden afgelast door te weinig deelname. Ze stelt voor om dit “terug te
ketsen” naar de KNHS. Jacques legt uit dat daarom kring overschrijdend overleg
gewenst en noodzakelijk is.
Maarten van der Heijden: deregulering heeft te maken met Europees recht. Vanwege
dit Europees Recht moet de KNHS de agenda opengooien. Terugkaatsen kan niet.
Kan alleen maar met onderling overleg!!!!
Opmerking uit de zaal:
Is het interessant om sanctie op te leggen als er vaak wedstrijden worden afgelast?
Hierbij is dan wel van belang wat de reden van de afgelasting is.
Dit is wellicht een mogelijkheid. Er wordt hier nu niet op ingegaan.
De Voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit hiermee de
Vergadering!

Goedgekeurd op 1 november 2018 te Moergestel tijdens de Najaar ALV.
Jacques van der Harst
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