Op 24 april 2019 Goedgekeurde notulen Algemene najaar Ledenvergadering van 01-11-2018 KNHS Regio NoordBrabant

Goedgekeurde Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 1
november 2018
Plaats: Vergadercentrum ’t Draaiboompje, Hild 1, 5566 CL te
Moergestel.
Opening
De voorzitter, de heer Jacques van der Harst opent de vergadering en heet iedereen
van harte welkom op de Algemene LedenVergadering najaar 2018 van KNHS Regio
Noord-Brabant. Agenda gewijzigd ivm het grote aantal Nederlandse kampioenen
Indoor en Outdoor 2018: totaal 47 waaronder veel jeugdigen. Cees Roozemond
voorzitter van de KNHS zal ook aanwezig zijn, maar is enigszins verlaat door
verkeersdrukte. Hij wordt tegen 20.30 uur verwacht.
Agendapunt 2
Huldiging en uitreiking aandenken Hippiade Kampioenen. Een overzicht van alle
kampioenen vindt u in de presentatie ALV najaar 2018 die ook op deze website staat
gepubliceerd.
Na de uitreiking van het aandenken voor het Nederlands Kampioensteam Eventing
Klasse L Equipe Noord-Brabant, neemt René vd Loo het woord. Hij benadrukt het
teamgevoel van dit kampioensteam en vermeldt dat uit iedere provincie 6
combinaties mogen deelnemen en daardoor de dressuur over 2 dagen wordt verdeeld.
Degene die op zaterdag moesten dressuren, kwamen vrijdag toch op en neer gereden
om gezamenlijk de cross te lopen!
Ondertussen is Dhr. Roozemond binnengekomen en hij wordt van harte welkom
geheten.
Agendapunt 3
Notulen Najaarsvergadering 29 maart 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
Pagina 6: geen opmerkingen
Notulen hierbij goedgekeurd!
Evaluatie Outdoor Kampioenschappen 2018
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Zeer prettige samenwerking. Teamwork! Hitte en aanpassing programma goed
verlopen. Enthousiaste reacties van deelnemers en bezoekers. Nadeel was dat het
programma eerder afgelopen was.
Terrein was super en zelfs groen wat op heel veel plaatsen niet meer het geval was.
Mooi podium. Directeur KNHS Dhr. Theo Flederus was aanwezig en hij was ook zeer
positief.
In de klasse DE-B en DE-L1 geen kampioen -> was jammer, maar er is gekozen om
zoveel mogelijk ruiters te laten starten. Uiteindelijk kregen de winnaars van de 2
ringen DE-B en DE-L1 toch een deken uitgereikt.
Conclusie: mooi kampioenschap, tevreden. Organisatie aanwezig in de zaal is het er
mee eens!
Presentielijst
Totaal 47 personen aanwezig.
Er hebben zich 6 verenigingen en 9 personen afgemeld.
Bastiaan van de Ende regioconsulent Recreatie geeft een presentatie waarbij hij o.a.
enkele feiten op een rij zet, de rolverdeling van de portefeuillehouder (Bastian zelf)
en de regioconsulenten uiteenzet alsook deze consulenten voorstelt.
Vervolgens neemt Nicole Vergouwen het woord over de plannen voor Jeugd Ruiter
Begeleiding.
Bixie; puntensysteem bij Bixie is nu ingewikkeld. Er wordt gekeken hoe dit te
veranderen. Bedoeling kids laten kennismaken met ponyrijden en dit niet als een
competitie te zien.
Diploma rijden: dit wordt fanatiek gedaan in Kring Hart van Brabant, voor andere
kringen moeilijk.
Toelichting Dhr. Roozemond: plan is om Jong KNHS weer in het leven te roepen. Heel
belangrijk dat de jeugd meedenkt in dingen die we besluiten. Gedachte geopperd om
als de vereniging JONG KNHS er is , hen mee te laten stemmen in de Ledenraad.
Vanuit Ermelo wordt er veel aandacht aan besteed.
Vraag van mevrouw uit de zaal: leeftijd voor Bixie ruitertjes is van 6 naar 4 jaar
gegaan. Voor de 6-jarigen is dit al moeilijk genoeg. Dhr. Roozemond gaat dit
uitzoeken en terugkoppelen.
Bijval uit de zaal (Rene van de Loo): je kunt met 4 jaar wel Bixie rijden, maar geen
lid worden van een KNHS club. De leeftijd van 4 jaar is gekomen omdat commerciële
aanbieders deze groep toelaten, je schiet zo het doel van de Bixie voorbij. Dhr.
Roozemond checkt de KNHS site en zegt dat daar nog de leeftijd van 6 jaar op staat:
dit is oud nieuws! Verder merkt Nicole op dat er een proef loopt over leeftijdsgericht
sportaanbod.
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Actiepunten Voorjaarsvergadering:
Er wordt te weinig over recreatie gesproken op vergaderingen als deze; vanaf nu niet
meer zoals blijkt uit de presentatie van Bastian van de Ende.
Carola Buijs: geen maatregelen tegen de deregulering. Juryleden die B/L jureren,
worden helemaal niet meer gevraagd omdat er per klasse een paar ruiters zijn en dan
moet er maar 1 jurylid komen die ook M/Z mogen jureren.
Vraag vanuit de zaal: hoeveel procent afgelast? Antwoord ca. 20 % door te weinig
deelname.
Toelichting Peter Timmers: voor 1 december krijg ik van 6 kringen de aanvragen voor
de wedstrijden. Zijn verzoek: mensen kijk aub naar de kalender, kijk naar
verenigingen in de buurt. Grijp je kans en ga in gesprek met elkaar.
Meneer uit de zaal (Dhr.Peter Voorn): steeds meer invloed van commerciële
bedrijven, ik vind dat de KNHS moet ingrijpen. Peter zegt: dat kan de KNHS niet.
Sanctie: heel weinig machtsmiddelen om daar een sanctie voor op te leggen.
Machtsmiddel dat de kringen wel hebben: geen selecties toekennen aan verenigingen
die vaak wedstrijden afgelasten. De opmerkingen werd gemaakt door een mevrouw
uit de zaal.
BK viertallen kür op muziek 9 februari: vrije inschrijving.
KNHS Noord-Brabant indoorkampioenschappen: dankzij sponsoren worden er voor alle
weekenden Indoor geen entreegeld gevraagd. Vraag uit de zaal: wordt hier
ruchtbaarheid aan gegeven? Antwoord ja.
Para-dressuur; toelichting op de verschillende grades:
Grade 1: zwaarste handicap: alleen stap
Grade 2: draf erbij
Grade 3: beetje galop erbij (L2)
Grade 4: ongeveer M-proef
Grade 5: ongeveer Z1 proef
Financiële plaatje met toelichting door penningmeester John Dielessen.
Enkele opmerkingen daarbij:
• Afschrijving gestegen omdat we meer apparatuur hebben aangeschaft
• Dit jaar geen dekensponsor Indoor en Outdoor
Vraag uit de zaal:
Kosten recreatie en activiteiten recreatie, waarom twee keer vermeld? Antwoord
John: nu als activiteiten opgenomen en niet meer boven in de begroting.
Begroting wordt met hoofdelijke stemmen goedgekeurd door de zaal
Mededelingen en Jaarplan
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Speerpunten in de regio:
• Stimuleren Para dressuursport
• Belofte, Regio en Eventing trainingen
• Deelname aan selectiewedstrijden bevorderen
• Juryleden bijscholingen
• Recreatie focus
• 4-tallen promotie
• Train de trainers
• Jeugd Ruiter begeleiding en Bixie
Regiotraining: Rosmalen springen Regio training wordt Asten
Kennismaking Eventing: Laura: tot en met 3 november 2018 inschrijven.
Selectiewedstrijden: dit weekend wordt in Schijndel een voorbeeld van
kringoverschrijdende selectiewedstrijd springen gegeven. Uit de zaal: voor onze kring
een selectiewedstrijd, maar als je te laat inschrijft, kom je op de reservelijst door de
vele deelname. Dit late inschrijven “is te doen gebruikelijk” voor springruiters.
Jacques/Peter: harde leerschool, maar ze moeten op tijd inschrijven.
Jurybijscholing: doel is om uniformiteit te krijgen in het beoordelen van
dressuurproeven. Uit de zaal: hele goede opzet; zelf ook deze deelgenomen aan
jurybijscholingscursus.
Hij oppert om op moment van grote afwijkingen met coach tijdens jurybijscholing:
juryleden laten terugkomen. Jacques: helemaal gelijk, er moet een meetpunt zijn.
Maar het is géén examen en er zit geen consequentie aan vast. In het nieuwe
licentiereglement komt er terug dat je een praktisch examen moet doen.
Laura: als je toch mee wil doen aan een jurybijscholingscursus en je zit binnen de 2
weken voor aanvang van de wedstrijd, kun je niet meer inschrijven via mijnKNHS. Je
mag dan altijd naar het wedstrijdsecretariaat mailen, dan zet Laura je op de
wachtlijst.
Train de Trainer: doel: Meer niveau, meer kwaliteit, meer expertise
Tot slot worden nog de sponsoren benoemd, zonder hen was er heel veel niet
mogelijk van bovenstaande initiatieven, waarvoor hartelijk dank!!
➢ PAVO en Zoom voor de belofte trainingen
➢ Team Jos Heeren BV; heeft de mooie herinnering standaarden van vanavond
mede gesponsord en blijft ook mede sponsor voor de indoor
kampioenschappen.
➢ Wildkamp.
Rondvraag: Geen vragen.
Dank u voor uw aanwezigheid. Jacques sluit de vergadering om 21.40 uur.
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Goedgekeurd op 24 april 2019 tijdens ALV te Haaren
J. van der Harst Voorzitter
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