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Concept notulen van de Algemene (Uitgestelde) Voorjaars (Online)
Ledenvergadering KNHS Regio Noord-Brabant | 26 august 2020
(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 en legt uit hoe mensen online vragen kunnen stellen door een formulier in te
vullen wat online gevonden kan worden via een link op de site van KNHS Regio Noord-Brabant.
2. Concept Notulen Najaarsvergadering 2019 (ter goedkeuring)
Geen op- en/of aanmerkingen, daardoor notulen hierbij goedgekeurd!
Kort door de agenda gegaan.
Opleidingen en trainingen; erg belangrijk voor onze Regio, immers de jeugd heeft de
toekomst!
5 weken fantastische indoor kampioenschappen gehad in Schijndel, hopelijk begin volgend
jaar weer.
3. Jaarverslag; opgesteld en voorgelezen door Secretaris Peter Timmers. Jaarverslag vindt u
terug op de website van onze Regio.
4. Balans en jaarrekening 2019
• Toelichting door de penningmeester dhr. John Dielissen
o Kampioenschappen meer kosten dan begroot
o Nieuwe website meer geld gekost dan begroot
o Trainingen en jurybijscholingen minder gekost
o Vergoedingen bestuur minder gekost
o Recreatiekosten staan nog niet op de juiste plaats
•

Verklaring van de kascontrolecommissie; commissie adviseert om deze goed te keuren.
Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 2020; deze bestaat uit penningmeester Kring
HvB, Helmond, Eindhoven de Kempen.

Vraag: afdracht KNHS voor recreatie. Wij hebben alleen een basisbedrag van € 2.154
ontvangen van alle individuele leden, dit zijn leden die geen lid zijn via een vereniging. Hier
zitten ook leden in die niet onder recreatieleden vallen. We hebben geen recht op extra
vergoeding van € 0,10 per lid omdat we niet boven het aantal van 5.000 leden komen. Niet
apart zichtbaar in het financieel overzicht. Willen niet te uitgebreid maken, maar is wel door
kascontrolecommissie gecontroleerd.
Vraag opbouw afdracht vanuit KNHS over 8.027 verenigingsleden; ontvangen basisbedrag en
vergoeding per lid omdat het aantal groter is dan 5.000.
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Bij recreatie is € 2.000 begroot, maar niets gerealiseerd. Opgenomen debet en creditkant.
Maar geen activiteiten plaatsgevonden in 2019
Diverse zaken, voor specificatie zie jaarverslag recreatie.
Vraag: bezuinigingen mogelijk kampioenschappen? Laatste jaren bezig om de kosten in balans
te krijgen. Doel is echter dat wij een mooi kampioenschap willen neerzetten en geen afbreuk
doen aan het kampioenschap.
•
•

Vaststelling balans en jaarrekening 2019
Voorstel tot het verlenen van decharge aan de Regiobestuurders voor het door
hen in afgelopen jaar gevoerde financiële beleid (ter goedkeuring)

5. Beantwoorden eerder ingekomen vragen
Er zijn al vragen al beantwoord door John Dielissen tijdens de presentatie.
Nog 1 vraag die beantwoord wordt door de Voorzitter:
Vraag Rooijse Ruiters uit Sint-Oedenrode over toewijzing kampioenschap 2021. Als Regio
besloten om alle wedstrijden weer in Schijndel te houden na goed overleg met de Rooijse
Ruiters, prettig gesprek gehad. Dressuurgedeelte moeilijker in Sint-Oedenrode, maar in het
verleden hebben de kampioenschappen eigenlijk te veel geld gekost. We hebben nu sponsors
gekregen voor 5 weekenden en daardoor in staat geweest om voor kleine kosten de
kampioenschappen weer in Schijndel te houden. Kampioenschappen in Sint-Oedenrode eerder
super georganiseerd. Praktische en financiële redenen spelen mee.
We bekijken het ieder jaar opnieuw!
6. Bestuur verkiezing najaar 2020
Helaas door bereiken van maximale termijn van 9 jaar in het bestuur moeten we nieuwe
kandidaten kiezen voor de secretaris Peter Timmers en vice-voorzitter Mirjam van Lanen en
voor bestuurslid Nicole Vergouwen die er geen tijd meer voor heeft. Gelukkig hebben we
goede kandidaten waar we nog verdere gesprekken mee gaan voeren.
Verder dient er ook minimaal één nieuw lid voor de Vertrouwenscommissie gekozen te
worden, 2 is wenselijk.
7. Recreatie presentatie door de Hr. Bastian van den Ende; zie slides 25 t/m 31
8.Opleidingen en trainingen in de regio Lopende zaken KNHS: door de voorzitter
Regiotraining: selectiedag 21 oktober in Uden (in de herfstvakantie)
Eventing-training; erg leuke training om kennis te maken met de eventing-sport. Twee
enthousiaste trainers, René van der Loo en Renske Kroeze. Wordt heel goed ontvangen ieder
jaar.
Jury-bijscholingen liggen beetje stil ivm Corona. We zijn nu aan het kijken hoe we dat kunnen
invullen met eventueel grotere ruimte om toch meer éénheid te krijgen binnen het jureren.
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De licentieperiode wordt wellicht anders ingevuld omdat er minder kansen voorbij komen
deze winter.
Train de Trainer in goede samenwerking met Academy Bartels; komen bij elkaar op 21
september a.s.

9.Evaluatie K.N.H.S. Brabantse Indoor Kampioenschappen 2020 te Schijndel
Wij hadden:
•233 pony’s in dressuur (was 229 in 2019)
•276 pony’s in het springen (was 277 in 2019)
•208 paarden in dressuur (was 212 in 2019)
•236 paarden in het springen (was 274 in 2019)
•10 Para combinaties
•18viertallen Kür op muziek (was 8 in 2019)
•14 teams voor het team kampioenschap (was 17 in 2019); we willen toch proberen om dit
meer te promoten, zo stimulerend voor de jeugd.
10.Vooruitzicht naar de Brabantse In en Outdoor Kampioenschappen 2021
Helaas in 2020 Outdoor Kampioenschappen in Udenhout niet door kunnen gaan, voor 2021
beetje zelfde planning, data iets veranderd:
De datums voor de Outdoor Kampioenschappen te Udenhout zijn:
•Zaterdag 17 juli 2021: Kampioenschappen voor pony’s.
•Zondag 18 juli 2021: Kampioenschappen voor paarden.
•Zondag 18 juli 2021:Zuid-Nederlands Kampioenschappen Para (lichamelijk gehandicapte)
ruiters dressuur. Dit kampioenschap staat open voor deelnemers uit Zeeland, Noord-Brabant
en Limburg. Tevens staat deze Para wedstrijd open voor inschrijving uit de rest van
Nederland.
•Wedstrijd voor 4 tallen Kür op muziek (datum nog niet vastgelegd)

11.Status Fora, Springen, Dressuur en Eventing
Heleboel belangrijke projecten die we vanuit de Regio ondersteunen!
Belangstelling selectiewedstrijden in 2019; cijfers laten zien dat indoor kampioenschappen
aantrekkelijker lijken dan de outdoor wedstrijden waar de deelname in alle disciplines
terugliep.
Aantal wedstrijden te veel; 30,6 per week!! Zien we aan aantal deelnemers en aantal
annuleringen van wedstrijden. We gaan daarom samen zitten met verenigingen en
organisatoren om op kringniveau afspraken te maken over wedstrijddata.
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12.Mededelingen
De kringselectie wedstrijden kunnen vallen onder de Corona regels van de lokale overheid.
Hou dit in de gaten en overleg eventueel met je kring.

•Het Regio bestuur is géén voorstander van het online winstpunten halen via paardrijden.nl
direct bij de KNHS. Als training prima bruikbaar maar niet voor winstpunten.
Redenen:
-Dierenwelzijn door onvoldoende toezicht bij het losrijden en tijdens de proef.
-In onze ogen een onjuiste concurrentie voor de verenigingen.
-De wedstrijden met competitie en meerdere deelnemers zijn de manier om te zien waar je
staat en om jezelf te verbeteren.
De KNHS moet niet het werk van de organisatoren overnemen.
13.Vragen? Klik op de link op de website, schroom niet! We willen jullie belangen zo goed
mogelijk behartigen.
14.Sluiting
Goedgekeurd op de ALV van28 oktober 2020
Getekend Voorzitter KNHS Noord-Brabant J van der Harst
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