Notulen Algemene Voorjaars Ledenvergadering

MvG/24-04-2019

Notulen van de Algemene Voorjaars Ledenvergadering KNHS Regio
Noord-Brabant van 24 april 2019
Plaats: Gemeenschapshuis Den Domp | Dorpsstraat | Haaren
(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 in het nieuwe onderkomen hier in Haaren. Bijzonder welkom aan de
heer Maarten van der Heijden als vertegenwoordiger van de KNHS.
Agenda wordt doorlopen en wederom de mission statement van KNHS genoemd: “wij
staan als KNHS Regio Noord-Brabant voor een passend sportaanbod voor zowel de
recreatieve als wedstrijdgerichte paardensporter”.
Agendapunt 2
Notulen Najaarsvergadering 1 november 2018:
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
Notulen hierbij goedgekeurd!
Notulen ALV najaar 2018: vraag over Bixie rijden
Zie slide 6; geen leeftijdslimiet om lid te worden van de KNHS. Kinderen onder de 6
mogen deelnemen, mits aangelijnd.
Vraag Rene vd Loo: mag wel van de KNHS, maar zijn ze bij de clubs ook welkom?
Start/stempelkaart Bixie krijg je als je lid wordt van de KNHS.
Opmerking Maarten vd Heijden: let wel tussen de 4 en 6: spelenderwijs!!
Jaarverslag 2018
Door secretaris Peter Timmers
Wordt op de website geplaatst.
Balans- en jaarrekening 2018
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Vraag vanuit de zaal: begroting 2018 recreatie € 1.000 is volgens hem meer wat we
van de KNHS krijgen: € 2.154 ? John Dielissen vraagt dit na. Na presentatie Bastian
vertelt de penningmeester dat voor 2019 we hier een budget van € 2.000 voor hebben
staan.
Verslag kascontrole commissie
•
•
•

Guido Aarts
Jeanne van Dijck i.p.v. Jan Menssen
Ria Mulders

Verslag door Guido Aarts: uitgaven en betaalde bedragen stemden overeen met de
boeken, inkomsten verantwoord. Bedragen op de bank klopten. Administratie zag er
netjes en verzorgd uit.
Vaststellen balans en jaarrekening 2018: Op advies van de kascommissie wordt
decharge verleend door de vergadering.
Nieuwe kascontrole commissie in 2019:
•
•
•

Kring De Baronie
Kring Helmond
Kring Hart van Brabant

Stand van zaken meerjarenbeleidskader: eigenlijk onze ambities (zie slide 19).
Presentielijst, maar eerst compliment aan mevrouw Jeanne van Dijck, zij ontving de
zilveren speld van de KNHS voor 50 jaar trouwe dienst.
•
•
•

51 leden
26 verenigingen
7 verenigingen afgemeld

Samenstelling Regio Bestuur; men hoeft niet noodzakelijk een kring te
vertegenwoordigen, maar stukje expertise kunnen inbrengen.
Bestuursverkiezing (deze heeft eigenlijk al digitaal plaatsgevonden): aftredend en
herkiesbaar: Jacques van der Harst.
Uitslag bestuursverkiezing:
Aantal stemmen: stemmen)
Voor: 93,2%
Tegen: 6,8%
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Daarmee is Jacques van der Harst opnieuw gekozen tot Voorzitter KNHS Regio NoordBrabant; van harte proficiat!
Lopende zaken KNHS door Maarten van der Heijden.
Frankrijk by far grootste federatie van recreatieruiters.
Statuten KNHS ontstaan in 2002 toen er nog een aantal grote en wat kleinere bonden
bestonden (in totaal 16).
Evaluatie KNHS Brabantse Indoorkampioenschappen in Schijndel; goede samenwerking
Naar aanleiding presentatie Nicole Vergouwen m.b.t. Diploma Rijden
Vraag uit de zaal: ga je na de diploma’s verder naar het Ruiterbewijs? Dit kan bij de
FNRS wel. Ardy: voorheen A, B, C inwisselen voor Ruiterbewijs. Waarom is dit
afgeschaft? Maarten vd Heijden gaat dit uitzoeken.
14. Status Fora, Springen, Dressuur en Eventing
Update Forum Eventing: toelichting door René vd Loo.
In het verleden veel ruiters, maar weinig wedstrijden in Noord-Brabant. In Leende is
de eventing wedstrijd vorig jaar niet helemaal goed gegaan, maar nu zijn zij toch
weer zover dat ze dit jaar weer een wedstrijd gaan organiseren (Ronald van Noesel is
hier druk doende mee).
Eventing Forum Komt naar je toe: regio Zuid (Zeeland, Brabant, Limburg)
8 mei: familie Snepvangers en 22 mei in de Peelbergen.
Veel initiatieven in de regio, zoals bijvoorbeeld de Jumpcross in Helvoirt recentelijk.
René vd Loo roept vrijwilligers op zich te melden om te helpen bij de cross in Leende.
Update Forum Dressuur: Cindy Heijligers
Er is een pilot gestart leeftijdsgericht sportaanbod wat heel enthousiast ontvangen is.
Echter, de eerste twee leeftijdsgroepen aangepast. A.s. zaterdag in Leende al van
start met de aangepaste leeftijdsgroepen.
Voor de wedstrijd op 5 mei 2019 in Panningen zijn er al147 aanmeldingen voor 1
proef!!
Tussen 1 juni en half september geven wij verenigingen de mogelijkheid om
leeftijdsgericht sportaanbod wedstrijden te kunnen organiseren.
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Toezichthouder voorterrein. Vorig jaar gestart met random toezichthouder aan te
wijzen op wedstrijden. Goed verlopen. Mensen ervaren het als positief. Geen
scheidsrechter-functie, maar deze vervult een preventieve rol.
Kleine wijzigingen in het harnachement.
KNHS Landelijk: Kerncijfers van begin 2019
Vraag vanuit de zaal: is er een sanctie op te leggen voor verenigingen die veel
wedstrijden aanvragen en op het laatste moment toch cancelen?
Jacques van der Harst zegt dat we dit helaas niet kunnen reguleren!
Opmerking van Maarten van der Heijden hierop: mag niet volgens het Europees Recht.
Andere opmerking uit de zaal: sanctie opleggen niet om vereniging op de neus te
tikken maar om competitief te blijven.
Derde weekend maart Chaam en eerste weekend april in Etten-Leur.
Vraag Jeanne van Dijck: komt er ook een bijscholingscursus voor juryleden van het
afdelingsdressuur? Antwoord: komende winterseizoen dit erbij doen.
Vraag vanuit de zaal: ik ben carrousel-jury. Zijn er ook opleidingen voor
afdelingsdressuurjurylid?
Echt organiseren om op te leiden voor 4-tallen. Veel oude juryleden.
Breedtesport mag niet op zondag gaat uit de nieuwe statuten (slide 85)
Rondvraag: niemand wil gebruik maken van de rondvraag.
Dank jullie allen voor de aandacht. Vergadering sluit om 22.14 uur
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