Notulen Algemene Najaars Ledenvergadering

MvG/30-10-2019

Notulen van de Algemene Najaar Ledenvergadering KNHS Regio
Noord-Brabant van 30 oktober 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 op de
website geplaatst worden).
Opening
De voorzitter, de heer Jacques van der Harst opent de vergadering en heet iedereen
van harte welkom. Bijzonder welkom aan mevrouw Marleen Ras en de heer Theo van
der Meulen als vertegenwoordiger van de KNHS. Er worden in totaal 48 aandenken aan
de Hippiade kampioenen uitgereikt, 1 meer dan vorig jaar.
Agenda wordt doorlopen en wederom de mission statement van de KNHS genoemd als
start van de vergadering: “wij staan als KNHS Regio Noord-Brabant voor een passend
sportaanbod voor zowel de recreatieve als wedstrijdgerichte paardensporter”.
2. Uitreiking aandenken Hippiade Kampioenen – klein foutje in de email met de
uitnodiging waarop stond dat de kampioenen zich om 20.30 uur moesten melden.
Agendapunt 2
Notulen Najaarsvergadering 24 april 2019:
Notulen worden besproken als volgt:
pagina 1: geen opmerkingen
pagina 2: geen opmerkingen
pagina 3: geen opmerkingen
Pagina 4: geen opmerkingen
Notulen hierbij goedgekeurd!
•
•
•

57 aangemeld
8 leden
6 verenigingen afgemeld 48|49|50|51|52

Evaluatie KNHS BK Outdoor; zie slides.
•
•

Bedoeling om 4- en 6-tal rijden te stimuleren, daarom minimaal 1 selectie te
rijden en 60% te halen
Geldt ook voor Kür op Muziek en teams

!! Kringen bepalen selectiewedstrijden binnen hun eigen kring, dit geldt ook voor de
kringkampioenschappen.
• Z en ZZ springen; aantrekkelijkheid vergroten door vrije inschrijving.
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Starten met meerdere paarden/pony’s mogelijk te maken.
o Wordt verder besproken bij het Kringen overleg.

Bestuursverkiezing; aftredend en herkiesbaar: Ad Mulders. Ad geeft nog even een
korte introductie over zichzelf. Ad is herkiesbaar en stelt zich ook weer beschikbaar.
Stemcommissie (spontaan) samengesteld uit: Marleen Ras, Adriaan Timmermans en
René van der Loo.
Uitslag verkiezing: 56 voor, 1 blanco; Ad Mulders gefeliciteerd!
Recreatie Noord-Brabant 2019-2020 door Bastian vd Ende; slides 59-64
• Mensen verzamelen en vandaaruit verder bouwen, inzetten op bereik
▪ Hoofddoelen: subsidiëring ruiterpaden.
Marleen Ras vult Bastian aan: “Weet hier iemand wat “Adopteer je Route” is? Wij
mogen alle ruiterpaden blijven benutten, maar wij moeten ze zelf wél schoon
houden. Je kunt als bedrijf, vereniging etc. een gedeelte van zo’n route adopteren.
Als je geïnteresseerd bent, meld je aan bij Bastian of mij!”
Actiepunten n.a.v. voorjaarsvergadering 2019
1. Mbt budget voor recreatie NBR.
We hebben stand gekregen van Dutch Masters waar we ons als KNHS op de kaart
kunnen zetten.
2. Zie slide
3. Sancties opleggen als wedstrijden worden afgelast: niet mogelijk met oog op
Europees Recht.
a. Vraag vanuit de zaal: zijn er dan andere oplossingen om zo’n vereniging
te “straffen”.
Toelatingseisen voor viertallen jury; vraag uit de zaal: moet je aan al die eisen
voldoen? Antwoord Jacques: ja.
Maarten Aarts: eisen absurd hoog, vooral 10 x per jaar jureren.
Toelichting op de uitgaven 2020 (Begroting 2020):
Hoge kosten aan audio- & video equipment.
Vraag Pien (Maren-Kessel): waarom zijn de trainingskosten – KNHS selectie –
begroting 2018 zoveel verschillend met de realisatie 2018.
Reden: minder deelnemers. En lagere kwaliteit, daardoor meer deelnemers
naar de Regiotraining gegaan ivm Beloftetraining.
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Jury-bijeenkomsten: dressuur en springen? Antwoord: nee alleen dressuur, nu
nog pilot. Wordt aan bijscholing springen gewerkt.
Vraag m.b.t. ICT: huren we dat of kopen we dat in? Wordt gehuurd, voor dat
geld kunnen we het zelf niet onderhouden of aanschaffen.
Vraag m.b.t. bijdrage KNHS i.v.m. recreatie.
Regio-consulent West-Brabant: “hell of a job” om natuurgebieden en –paden te
behouden.
Wij kunnen als Regio zelf een bedrag bepalen wat aan recreatie uitgegeven
mag worden. Wij hebben als Regio dit bedrag gebaseerd op € 1.000.
Als je met goede onderbouwde plannen komt en wij keuren dit als
Regiobestuur goed, dan bestaat er een mogelijkheid om dit bedrag te
verhogen.
Commentaar uit de zaal: kijk eens wat er al is!
Begroting 2020; door penningmeester John Dielissen; slides 73-78
Volgend jaar hogere begroting voor kampioenschappen heeft te maken met
ICT, officials, altijd een vraag of we de dekens gesponsord kunnen krijgen.
Waarom doe je Indoor gratis en Outdoor niet? Indoor organiseren wij zelf –
moeten wel sponsors hebben. Outdoor; organisatie heeft geld nodig voor het
organiseren van deze kampioenschappen en dan ook entreegelden keihard
nodig. Regio draagt hier zelf ook aan bij.
Rubriek 1.40; is hier extra geld voor begroot? Nee, prijzengeld wordt
grotendeels gecompenseerd door inschrijfgeld. Rubrieksponsors hebben we ook
nodig. Je geeft een podium voor een extra sponsor.
Inkomsten 2020
KNHS bijdrage zal dalen door de afnemende ledenaantallen.
Sponsor regio zijn alle rubrieksponsors, dekensponsors.
Vraag: kan de vergadering goedkeuring verlenen voor volgend jaar: antwoord
is: JA!
Jaarplan KNHS Regio Noord-Brabant
Startlijsten op mobiele website duidelijker zichtbaar? Antwoord Ad: wordt aan
gewerkt.
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Theo vd Meulen licht toe Slide KNHS digitaal.
Betaalfunctionaliteit in mijn KHNS gebouwd. Bestaat mogelijkheid om digitaal
inschrijfgeld te betalen, dus niet contant op de wedstrijddag. Kost 10% per
combinatie aan de vereniging. Maar dan hoeft geen wedstrijdafdracht te
worden betaald.
▪ Pien vraagt of hier onderzoek naar gedaan is. Theo vertelt dat er
een enquête is geweest en dat er wel degelijk interesse voor
bestaat anders zou dit niet gebouwd zijn.
KNHS Concoursprogramma ontwikkeld als opvolger van Concours 3.5 omdat Concours
3.5 op enige tijd niet meer gaat werken in de steeds veranderende Windows
omgeving. Techniek van dit 20-jaar oude systeem communiceert op enig moment niet
meer met Windows.
Hoe groot is de kans dat de inschrijfgelden via de KNHS gaan lopen?
Is er kans dat de KNHS op zo’n manier verenigingen buiten spel zet? Nee, dat kan
nooit de bedoeling zijn!!
Vraag uit de zaal: kosten voor Beloftetraining best prijzig. Jacques antwoordt dat er
als alternatief een Regiotraining wordt aangeboden. We zijn niet voor de aantallen
gegaan maar voor de kwaliteit.
Vraag vanuit de zaal (mevrouw Kimmenai): geen leuke ervaring in die groep. Volgens
haar werd er niet in de mappen gekeken. Jacques zegt dat er rechtstreeks met hem
gesproken moet worden. De ervaring was van enige jaren geleden.
Bestuur Regio NB
Mirjam van Lanen (Vice-Voorzitter) en Peter Timmers (Secretaris) moeten helaas
aftreden. Selectieprocedures worden begin januari opgestart.
Wedstrijdsport onderzoek: meest voorkomende commentaren worden getoond in de
presentatie.
Vraag uit de zaal: waarom kun je bij de dressuur veel sneller winstpunten vergaren
dan bij springen? Waarom lanceren we dan niet weer een caprilli proef?!
Zodra eerste kalender binnen is, gaan we toch proberen om met de kringen samen te
zitten om wedstrijden beter te structureren (slide 94).
Kringen bepalen zelf waar de selectiewedstrijden plaatsvinden.
Hippiade
2020: laatste gemeenschappelijke vakantieweek (12 t/m 15 augustus). Hoeveelheid
deelnemers vergroten.
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Vraag: waarom mag je op de BK met 3 ponies starten, waarom dan op het NK niet?
Antwoord: op dit moment is het programma in Ermelo overvol. Wellicht in de
toekomst meer ruimte hiervoor.
Mogelijkheid om op zondag ook te rijden in Ermelo? Dit is in ontwikkeling, er wordt
namelijk een wijziging aangebracht in de statuten en één van de onderwerpen is om
de zondag vrij te krijgen voor het organiseren van wedstrijden.
Website begin van het jaar klaar.
Slide: Amateur en professional: moet er verschil komen?
Zou het interessant zijn om hier een pilot voor te ontwikkelen? De bedoeling is om de
amateur ruiter weer in de wedstrijdring te krijgen.
DE SPONSOREN WORDEN BEDANKT!!!!
Rondvraag
Carlo Reijnders, Deurne
Waarom over de kringgrenzen gaan selecteren. Er zijn toch genoeg verenigingen die
willen organiseren.
Antwoord Jacques: Door de geringe deelname op de selectiewedstrijden was het
amper lonend voor een vereniging om een wedstrijd te organiseren. Daarom is
besloten meer deelnemers aan te trekken door over de kringgrenzen gezamenlijk
selecties gaan doen Dit is al goed bevallen en prima ervaren met veel deelnemers.
1.40 meter rubrieken op de kampioenschappen worden nu georganiseerd op de BK,
maar springforum was er niet bij. Dit is geen kampioenschap, maar we kunnen wel de
rubriek uitschrijven. Volgens Jacques is het springforum wel geïnformeerd.
Volgens deze meneer gaan deze ruiters niet meer ZZ springen. Volgens Jacques is dat
juist om te stimuleren dat ruiters dan meerdere paarden meenemen.
Kringen zijn verantwoordelijk om de selecties uit te voeren voor de BK. Is niet
statutair, maar wel in goede afstemming met elkaar.
Co-ordineer je wedstrijden!!!
Vraag uit de zaal (ponyclub Sint-Lambertus, Gemonde): er wordt alleen maar over
ruiters gepraat. Hoe staat het met dieren welzijn?
Antwoord: we zijn bezig met uitrollen van toezichthouding op ALLE wedstrijden.
Vraag: hoe is het afgelopen met de pilot van het leeftijdsgericht sportaanbod?
Antwoord: nog niet geëvalueerd.
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Goedgekeurd op de online uitgestelde voorjaar ALV op 26 augustus 2020.
Jacques van der Harst Voorzitter KNHS regio Noord-Brabant.
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