Antwoorden op de vragen gesteld naar aanleiding van de Digitale ALV KNHS regio NoordBrabant op 26 augustus 2020
Vraag1 van Jacqueline Klaasen:
Vraag voor de vertrouwenscommissie. Kunt u een indicatie geven over het aantal zaken wat door de commissie
op jaarbasis wordt behandeld?
Antwoord:
In de afgelopen 5 jaar dat ik voorzitter ben zijn er geen zaken als klachten door de vertrouwenscommissie
behandeld. De vertrouwenscommissie heeft alleen interviews gehad met en advies gegeven over kandidaten
voor bestuursfuncties.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vraag 2 van Johan Castelijns:
Een van mijn vragen is niet beantwoord! Hoeveel Startpashouders zijn er in de regio Brabant en Hoeveel
startpassen zijn er? Door alleen de ledenaantallen te noemen tijdens de beantwoording zien we het verschil niet
tussen. Actieve sporters in de regio en overige leden.
Antwoord:
Per 31-12-2019 waren er 8.027 leden. Daarvan waren 4.828 actieve sporters (dus startpashouders). Er waren
8.407 startpassen in Noord-Brabant, dus er zijn meerdere startpassen mogelijk per sporter. Het aantal
startpassen en actieve sporters varieert constant. De overige leden zijn o.a. leden die wel lid zijn maar niet
direct wedstrijden rijden, veel officials, steunende leden van verenigingen, recreatie etc.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vraag 3 van Jacqueline Klaasen:
Outdoor selectie is minder interessant omdat kampioenschap altijd midden in de zomervakantie wordt gepland.
Antwoord:
De regio heeft sinds vorig jaar de strategie om de Regionale zomerkampioenschappen uiterlijk in het eerste
weekend van de schoolvakantie te organiseren. Hierdoor heeft eenieder daarna de gelegenheid om op vakantie
te gaan. In 2021 is dit een weekend voor de schoolvakanties.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vraag 4 van Peter Voorn & Marloes de Haas (de Rooise ruiters):
Graag reageren we op de toelichting die is gegeven op het ingezonden stuk van onze vereniging (RRPR)
betreffende de organisatie van de indoorkampioenschappen. De argumentatie verrast ons.
Samenvattend is het eerste argument dat de sponsor van de Regio niet mee wilde gaan in de verdeling van het
evenement over 2 locaties en dat de kosten bij ons te hoog zouden zijn. Deze argumentatie is niet op deze
wijze aan ons voorgelegd, zoals ook blijkt uit de mailwisseling. Graag nodigen wij jullie wederom uit voor een
afspraak.
Antwoord:
Het financiële aspect was in ons antwoord op jullie mail wel besproken (zie de presentatie). Maar uiteraard
willen wij graag nog een keer komen uitleggen en zullen volgende week een afspraak met jullie maken.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vraag 5 van Peter Voorn & Marloes de Haas (de Rooise ruiters):
Graag nodigen we jullie uit om de ALV in het najaar te organiseren in Manege de Pijnhorst, afhankelijk van de
COVID maatregelen is het mogelijk daar voldoende afstand te houden.
Antwoord:
Wij zullen dat zeker overwegen voor de ALV van 28 oktober. Wel rekening houdend met het aantal verwachte
deelnemers die in de ruimte moeten passen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik wil iedereen hartelijk danken voor het stellen van de vragen en hopelijk zijn de antwoorden tevredenstellend.
Deze antwoorden komen ook op de Regio website.
Met hartelijke groeten,
Jacques van der Harst, Voorzitter KNHS Regio Noord-Brabant

