Mendistrict Oost
secretariaat@knhsmendistrictoost.nl

Verslag van de Algemene Ledenvergadering Mendistrict Oost op 18 november 2013 ten kantore
van de KNHS te Ermelo
Aanwezigen:

Afwezig:

1.

Bestuursleden Wim Veldboom (voorzitter), Vincent Boland (penningmeester),
Mark Jan Vink (secretariaat wedstrijdzaken), Hanneke Adam (secretariaat algemeen
en notulen), Paul Sueters (bestuurslid algemeen)
Volgens presentielijst: 55 personen van 32 verenigingen
Itz Grijpstra

Opening
De voorzitter heet om 20.00 uur de aanwezigen welkom. Speciaal welkom voor de heer Sjef
van Roovert, die later tijdens deze vergadering een presentatie zal verzorgen vanuit de KNHS.
Itz Grijpstra is helaas ziek en is daarom deze avond niet aanwezig.
Er is bericht van verhindering van de Hamelandse Menners, van Menvereniging Waal &
Linge en Menvereniging De Eschruiters.

2.

Notulen Algemene Ledenvergadering Mendistrict Oost van 8 april 2013
Tekstueel:
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Er zijn geen op- of aanmerkingen.

3.

Ingekomen/uitgaande stukken
- Brief Menvereniging De Vjenneruiters:
De Vjenneruiters wil onder de aandacht brengen dat er te veel samengestelde wedstrijden te
dicht op elkaar gepland worden, zowel qua datum als qua locatie. Mede daardoor zijn
wedstrijden soms niet vol (genoeg) te krijgen. Doel van de brief is het plannen van de
wedstrijden meer aandacht te geven.
- Brief Menvereniging Onder de Zweppe:
Door een aantal in de brief genoemde verenigingen wordt voorgesteld meer
selectiewedstrijden dressuur en vaardigheid te organiseren voor de Hippiade. Reden voor dit
initiatief is dat deze verenigingen hun ledenaantal zien teruglopen. Drie van deze verenigingen
willen graag een selectiewedstrijd dressuur en vaardigheid organiseren om zo meer
deelnemers te krijgen naar deze wedstrijden. Het bestuur merkt op dat er in het verleden door
alle mendistricten gekozen is voor één selectiewedstrijd voor de Hippiade. Het is niet mogelijk
dit nu op te lossen, maar het bestuur zal dit bespreken in de aanstaande bestuursvergadering in
december a.s. en komt er na deze vergadering op terug bij de heer Heins Andringa.

4.

Verslag van de penningmeester
- begroting 2014
De penningmeester geeft aan dat de begroting gemaakt is op een moment waarop er heel veel
onzekerheden zijn. De begroting is opgemaakt op basis van de gegevens, zoals die nu nog van
toepassing zijn. Het resultaat is nu negatief, hetgeen in kan houden dat er meer inkomsten
zouden moeten komen of dat er minder uitgegeven zou moeten worden.
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Kampioenschappen zijn voor het Mendistrict extra kosten. Alles wat een vereniging meer uit
moet geven vergeleken met een normale wedstrijd komt voor rekening van het Mendistrict.
Verder zijn er extra promotiekosten gemaakt, zoals de Kür op Muziek.
Opgemerkt wordt dat boekjaar en kalenderjaar gelijk lopen.
Arie Dibbits reageert met de opmerking een negatieve begroting momenteel geen ramp te
vinden. Hij meent dat het bestuur moet kunnen doen wat ze momenteel doet, maar daarbij wel
op de kleintjes moet letten. Dus wel doorgaan met alle activiteiten.
De leden zien liever een actief Mendistrict die voor activiteiten geld uitgeeft, dan een
Mendistrict die niets doet en geld overhoudt.
De aanwezigen stemmen hier volmondig mee in.
Het bestuur wordt geadviseerd te werken met planningen. Ook zou gekeken kunnen worden
naar de locaties van de vergaderingen. Waarom zou een ALV bij de KNHS moeten; wellicht
is het ook mogelijk meer te spreiden door het district heen.
De voorzitter vraagt de leden daarop te komen met suggesties of aanbiedingen met betrekking
tot locaties.
De aanwezigen geven aan akkoord te zijn met de begroting.
5.

Mededelingen vanuit het bestuur
Wim Veldboom:
Het huidige Menplatform is samengesteld uit 2 personen per district. Dat betekent 4 x 2
personen en bovendien 2 personen vanuit de Belangenvereniging (klasse 4-rijders). De
voorzitter is iemand vanuit het KNHS-bestuur.
De belangenvereniging gaat het 5e district worden.
Menplatform gaat het Menforum worden.
Er vindt discussie plaats over de op handen zijnde veranderingen.
Vincent Boland:
Sinds 1 januari 2013 valt Mendurance onder het Mendistrict. Afgelopen jaar waren er helaas
nog weinig inschrijvingen. De menners moeten de weg naar de Mendurance nog vinden.
Opnieuw wordt er opgemerkt dat een Mendurance-wedstrijd goed te combineren is met een
samengestelde wedstrijd. Het vergt niet veel meer organisatie.
Mark Jan:
De data van de komende kampioenschappen 2014 worden gepresenteerd.
Het Districtskampioenschap Dressuur/Vaardigheid outdoor 2014 gaat waarschijnlijk naar
Haaksbergen. Overleggen vinden momenteel plaats.
Het Districtskampioenschap Samengesteld 2014 vindt plaats in Kootwijkerbroek op 16 en 17
mei 2014.
Jumping Amsterdam: momenteel hanteert Mendistrict Oost één selectiewedstrijd voor
Jumping Amsterdam. Er is wel eens over gedacht hier 3 selectiewedstrijden voor te houden.
De aanwezigen geven aan dat één selectiewedstrijd goed is.
Kaarten voor Jumping Amsterdam zijn te bestellen via de website van Jumping zelf.
De wedstrijdkalender van Mendistrict Oost verloopt prima. Als er vragen over zijn hoort het
bestuur dat graag.
De kalender voor de samengestelde wedstrijden 2014 ligt momenteel ter beoordeling bij de
KNHS. Als de KNHS akkoord is wordt hij voorgelegd aan het Menplatform.
Het Nederlands Kampioenschap Samengesteld Mennen 2015 zal plaats gaan vinden in ons
district. Ieder jaar vindt het in een ander district plaats.
Mark Jan roept de aanwezigen op hun wedstrijd ter beschikking te stellen voor dit Nederlands
Kampioenschap.
Ank Wickel over de Jeugdmendag:
Ter vergadering zijn flyers voor de Jeugdmendag rond gedeeld. Deze zijn ook te downloaden
van de website van het Mendistrict.
Op 22 februari 2014 is de eerste Jeugdmendag, georganiseerd door Mendistrict Oost. Deze
vindt plaats op de locatie van Menvereniging Het Gouden Span in Putten.
De dag moet gezien worden als een instructiedag, waarbij les gegeven wordt in dressuur,
vaardigheid en een inleiding in het rijden van hindernissen.
Tussen de middag worden er pannenkoeken gebakken en iedere deelnemer krijgt een foto mee
als aandenken.
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Als extra attractie komt Dirk Pries die dag met een tandem. De kinderen mogen het rijden met
een tandem een keer proberen.
Menners van 8 tot en met 16 jaar kunnen zich opgeven.
De deelnemers moeten wel lid zijn van een vereniging en komen met een eigen aanspanning.
De Jeugdmendag is een begin. Het Mendistrict Oost wil in de toekomst meer aandacht
schenken aan Jeugdzaken. Alle vragen of suggesties kunnen gemaild worden aan Ank Wickel
of Cornelie de Geijter (mailadressen op de website van Mendistrict Oost).
De aanwezigen geven een applaus voor dit initiatief.
Steven van de Veen over de selectiewedstrijden:
Steven vraagt alle organiserende verenigingen de uitslagen van de wedstrijden zo snel
mogelijk aan hem door te mailen zodat ze verwerkt kunnen worden.
Na het seizoen 2013/2014 zal de huidige procedure geëvalueerd worden.
Vanuit de aanwezigen wordt opgemerkt dat gekeken kan worden naar een andere dagindeling
van de wedstrijden, zoals nu reeds plaatsvindt bij Menclub De Lange Boom in Nijkerk. Daar
vindt eerst de dressuur paarden plaats, gevolgd door de vaardigheid voor paarden en pony’s en
daarna de dressuur pony’s. Een volgende wedstrijd is de dressuur omgedraaid, dus eerst de
pony’s en na de vaardigheid de paarden.
Hanneke Adam namens Itz Grijpstra:
Kür op Muziek: de nieuwe datum voor een Kür op Muziek is 22 maart 2014. Deze vindt plaats
bij Menvereniging De Willaerruiters in Scherpenzeel. Afgesproken is dat de Kür op Muziek
indoor plaatsvindt in een rijbaan van 20 bij 60 meter voor alle aanspanningen.
Mocht een vereniging geïnteresseerd zijn in het organiseren van een Kür op Muziek in 2015
en daartoe de benodigde faciliteiten hebben dan hoort Itz dat graag.
Verenigingen die zelf een Kür op Muziek willen houden kunnen gebruik maken van de
protocollen en de informatie hierover, die te vinden zijn op de website van Mendistrict Oost.
Omdat de Kür op Muziek nog in een beginnende fase is zou het bestuur graag vernemen hoe
een en ander verlopen is en tegen welke problemen men aangelopen is.
Paul Sueters:
De verhuur van de materiaalwagen verloopt goed. Er zit veel werk aan vast. Daarom wordt
verenigingen gevraagd de wagen compleet, netjes en schoon weer in te leveren.
Door de bril van de jury:
De aankondiging van de clinic staat op de website van het Mendistrict. De reacties zijn zeer
gering: er zijn 15 aanmeldingen en er is nu 1 filmpje aangeleverd.
Daarom zijn er nu 3 verenigingen benaderd met de vraag of zij samen met het Mendistrict
deze clinic willen organiseren.
Reactie uit de zaal is dat men zich niet opgeeft voor iets waar nog geen datum van bekend is.
Suggestie is niet een filmpje van een proef in te laten sturen, maar tijdens de clinic zelf iemand
te laten rijden en dat gelijk op te laten nemen.
Paul neemt de opmerkingen van de zaal mee.
Positie van de groom tijdens de vaardigheid:
Dit onderwerp staat momenteel ter discussie in het kader van veiligheid. Paul laat enige foto’s
zien in zijn presentatie. Hij vraagt de aanwezigen eventuele suggesties naar hem te mailen.
Hanneke Adam:
Commissie Communicatie:
Geattendeerd wordt op de actieve rol van Karen Stork, die alle Districtskampioenschappen
verslaat en er foto’s bij maakt. Rapportages worden op de website geplaatst en gezonden aan
de diverse media.
De huidige website gaat vervangen worden. De gebruikte software is te onbekend, waardoor
er te weinig mensen zijn die de website kunnen beheren. Al verschillende keren is in een ALV
een oproep gedaan voor ondersteuning, maar dit heeft niets opgeleverd. De nieuwe website zal
gebouwd worden door een professioneel bedrijf, die ook voor ondersteuning gaan zorgen.
Er wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van facebook. Het bestuur neemt er nog een
beslissing over.
De workshop Besturen met een visie is door enkele bestuursleden gevolgd. Het uiteindelijke
doel is om met de geleverde handgrepen een beleidsplan te kunnen opstellen.
Het bestuur heeft tijdens deze workshop gekozen voor een stip aan de horizon, nl.:
Het stimuleren en ontwikkelen van de mensport, waarbij sfeer, plezier, prestatie en
paardenwelzijn samen gaan.
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6.

Huldiging Districtskampioenen 2013 outdoor
De kampioenen van de Districtskampioenschappen in Haaksbergen, Geesteren en Deil worden
gehuldigd en zij krijgen een polo uitgereikt met het logo van het Mendistrict er op.
Koffiepauze en gelegenheid voor het inleveren van vragen voor de Rondvraag

7.

Highlights vanuit KNHS
De heer Sjef van Roovert, accountmanager bij de KNHS, geeft een presentatie over de
volgende onderwerpen:
Herstructurering KNHS – organisatie
Recreatiesport bij de verenigingen
Ledenbehoud & ledenwerving samen doen
Nationaal Hippisch Centrum
ICT
Veilig Sportklimaat / Sportief Besturen

8.

Rondvraag
Vraag 1: Verzoek is om het Nederlands Kampioenschap klasse 3 en 4 niet meer gelijk te laten
vallen met bijvoorbeeld Ysselsteyn en Breda.
Antwoord 1: Sjef van Roovert neemt dit mee naar de KNHS.
Vraag 2: Vraag is om een volgende keer meer tijd te plannen tussen een Nederlands
Kampioenschap Mennen en de Hippiade, zodat de paarden voldoende hersteld kunnen zijn.
Antwoord 2: Tot op heden zijn hier geen negatieve reacties op gekomen. Een paard met een
goede conditie zou hier geen problemen mee moeten hebben.
Vraag 3: Vraag is of het “nieuwe” systeem van de vaardigheid geëvalueerd wordt nadat het
ongeveer 2 jaar van kracht is.
Antwoord 3: Paul zal deze vraag mee nemen naar het Menplatform.
Vraag 4: Voorstel is om slechts 1 uitslag van een vaardigheidsproef mee te laten tellen voor
de selectie, omdat een tweede (zelfde) proef meestal een betere uitslag geeft.
Antwoord 4: Besloten wordt de tweede proef wel mee te laten tellen voor de selectie omdat dit
voorstel geen bijval krijgt vanuit de zaal.
Vraag 5: De vraagsteller pleit voor meer duidelijkheid over het al dan niet vóór een
dressuurproef mogen rijden van een verkenningsronde door de rijbaan. Het wordt momenteel
door verenigingen steeds wisselend toegestaan danwel niet toegestaan.
Antwoord 5: Op dit moment kunnen hierover vooraf afspraken gemaakt worden met de
ringmeester door de organiserende vereniging voor B- en L-dressuur rijders. Vanaf de Mdressuur moeten de aanspanningen direct beginnen met de proef. Bij de dressuurproeven
tijdens samengestelde menwedstrijden is het niet toegestaan een verkenningsronde te rijden.
Paul neemt dit mee naar het Menplatform.
Vraag 6: Waarom vindt het Districtskampioenschap Samengesteld en het
Districtskampioenschap Indoormarathon plaats zonder selectie vooraf?
Antwoord 6: Mark Jan vraagt om hem een voorstel hierover via de mail toe te zenden.
Vraag 7: Enkele leden van de Helderse Voerluu hebben hun prijzen van het
Districtskampioenschap Dressuur/Vaardigheid in Geesteren nog niet ontvangen.
Antwoord 7: Mark Jan vraagt om de betreffende namen via de mail aan hem door te geven.
Vraag 8: Opgemerkt wordt dat de L-vaardigheid te pittig gevonden wordt door menners die
B- en L-dressuur rijden.
Antwoord 8: Paul neemt dit mee naar het Menplatform.
Vraag 9: Vraag is of er een aparte categorie zou moeten komen voor tweewielige menwagens.
Antwoord 9: Het bestuur neemt dit mee ter overweging.
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Vraag 10: Tijdens een samengestelde menwedstrijd dit jaar heeft dopingcontrole
plaatsgevonden. Daarbij is er een combinatie positief bevonden. De organiserende vereniging
heeft hier van de KNHS niets over vernomen. Vraag aan de KNHS is om dit te melden aan de
organiserende vereniging.
Antwoord 10: Sjef van Roovert neemt dit mee naar de KNHS.
Reactie van de KNHS (handhaving): Nee, de organiserende vereniging wordt niet
geïnformeerd, behalve wanneer er sprake is van gewonnen prijzen welke ingenomen moeten
worden. In dat geval vervallen de prijzen aan de organisatie en wordt ook de organisatie
daarvan in kennis gesteld.
Vraag 11: De website van de KNHS wordt als slecht informatief ervaren en is niet prettig in
het gebruik. Deze vraag krijgt luid bijval vanuit de zaal.
Antwoord 11: Sjef van Roovert neemt dit mee ter bespreking in de KNHS en bekeken zal
worden of er verbeteringen aangebracht kunnen worden.
Reactie van de KNHS: De KNHS heeft deze geluiden meer gehoord en neemt deze serieus.
Via social media en de website is er een oproep gedaan aan gebruikers om mee te denken over
een andere invulling van de website om deze duidelijker te maken en er voor te zorgen dat
mensen dingen beter kunnen vinden. Op 7 november is er een bijeenkomst geweest met de
groep mensen die gehoor heeft gegeven aan deze oproep. Op dit moment wordt het resultaat
van deze avond uitgewerkt en zal de KNHS wederom aan deze groep mensen het nieuwe
voorstel voorleggen. Mensen uit het mendistrict Oost zijn van harte welkom om zich aan te
sluiten aan de gebruikersgroep, ze kunnen zich bij de KNHS melden als ze interesse hebben.
In de eerste helft van januari wordt de aangepaste website in gebruik genomen.
9.

Sluiting
Alvorens de voorzitter de vergadering kan sluiten vraagt Arie Dibbits het woord. Hij geeft aan
de vergadering als bijzonder prettig en informatief te ervaren. En hij spreekt zijn waardering
uit voor het werk en de inzet van de bestuursleden van het Mendistrict.
Vanuit de zaal wordt gereageerd met een luid applaus.
De voorzitter sluit de vergadering.
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