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   Mendistrict Oost 

secretariaat@knhsmendistrictoost.nl 

 

 

  

Verslag van de Algemene Ledenvergadering Mendistrict Oost op 14 april 2014 ten kantore van 

de KNHS te Ermelo 

 

Aanwezigen:  Bestuursleden Wim Veldboom (voorzitter), Paul Sueters (bestuurslid algemeen en 

penningmeester a.i.), Mark Jan Vink (secretariaat wedstrijdzaken), Hanneke Adam 

(secretariaat algemeen en notulen), Itz Grijpstra (bestuurslid algemeen) 

  Volgens presentielijst:  54 personen van 28 verenigingen 

 

 

 
 

1. Opening en mededelingen 
 
De voorzitter heet om 20.00 uur de aanwezigen welkom. 
Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen. 
 
De voorzitter somt wat punten op: 
* Het indoorseizoen is voor Mendistrict Oost goed verlopen. 
* De clinic “Door de bril van de jury” in Eefde/Gorssel was een groot succes. Er was een 
grote opkomst. De voorzitter bedankt Paul voor deze avond. 
* Ook Jumping Amsterdam was een groot succes. Na een zeer spannende wedstrijd kon 
Mendistrict Oost uiteindelijk als winnaar worden gehuldigd. De menners van Oost hebben het 
super gedaan en de voorzitter bedankt hen daarvoor. 
* De Jeugdmendag in Putten, georganiseerd door Ank Wickel en Cornelie de Geijter, kreeg 
heel veel waardering en zal zeker een vervolg krijgen. 
* De Districtskampioenschappen Dressuur en Vaardigheid, gehouden in Scherpenzeel voor de 
paarden en in Nijkerk voor de pony’s leverden een mooie strijd op en waardige kampioenen, 
die vanavond nog eens gehuldigd zullen worden. 
* Ook de Kür op Muziek werd in Scherpenzeel gehouden in de prachtige nieuwe 
accommodatie van de Willaerruiters. Dit mooie onderdeel verdient meer deelnemers en 
belangstellenden! 
* Deze winter is de website geheel vernieuwd en is ook facebook in de lucht gegaan.  
Al met al meent het bestuur dat er terug gekeken kan worden op een mooi indoorseizoen! 
 
Mededelingen: 
Bestuurslid en penningmeester Vincent Boland heeft om hem moverende redenen zijn functie 
neergelegd. 
Paul Sueters zal tijdelijk als penningmeester ad interim optreden. 
Hans Ouwersloot is gevraagd om een periode als commissielid mee te draaien. Als het van 
beide kanten bevalt zal het bestuur hem tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering 
voordragen als nieuw bestuurslid. Hans heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de functie 
van penningmeester. 
 
Itz is er door rugproblemen deze winter een periode uit geweest. Hierdoor zijn er een aantal 
geplande zaken blijven liggen. 
 
Met de invoering van de fora bij de KNHS komen er voor Mendistrict Oost 6.300 
koetsiersbewijshouders bij. Om deze reden is het bestuur op zoek naar 2 nieuwe 
bestuurskandidaten, die de groep recreanten kunnen gaan vertegenwoordigen. Het bestuur 
heeft een gesprek gehad met Bert Veld. Bert heeft een zeer ruime ervaring in de recreatiesport. 
Zo is hij ook regioconsulent voor Gelderland. Bert ambieert geen bestuursfunctie maar heeft 
aangegeven wel als adviseur richting het bestuur op te willen treden. 
Het Menplatform wordt Menforum en het gaat van een adviserende rol naar een besluitende 
rol. 
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2. Notulen Algemene Ledenvergadering Mendistrict Oost van 18 november 2013 
 
Tekstueel: 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van: 
- pagina 1, agendapunt 3, 2e alinea: op het voorstel om meer selectiewedstrijden te houden 
voor de Hippiade wordt niet ingegaan. Het blijft één selectiewedstrijd, namelijk het 
Districtskampioenschap. 
 
- pagina 4, agendapunt 8, 3e alinea: de evaluatie van de vaardigheid staat op de agenda van het 
Menplatform. 
 
- pagina 4, agendapunt 8, laatste alinea: het eventueel invoeren van een aparte categorie voor 
tweewielige menwagens staat op de agenda van het Menplatform. 
 
 

3. Ingekomen/uitgaande stukken 
 
Er zijn geen ingekomen of uitgegane stukken. 
 
 

4. Verslag van de penningmeester 
- Jaarrekening 2014 
 
Paul heeft kort geleden de administratie van de penningmeester overgenomen. Hij heeft 
getracht de administratie overzichtelijker op te zetten en heeft de voorgaande periode 
doorgenomen. Besloten is nu tot een verbeterde opzet en een beter declaratiesysteem. 
 
Paul geeft een uitleg over de verschillende posten van de jaarrekening. 
 
N.a.v. een vraag over sponsoring: 
In 2013 waren er enkele sponsoren voor de Kür op Muziek. 
In 2014 is er de mogelijkheid om de sponsoren te noemen in de rechterkolom van de website. 
 
N.a.v. de vraag hoe het negatief saldo over 2013 op te lossen: 
Het bestuur is volop bezig op de kleintjes te letten. 
De kosten voor de nieuwe website waren éénmalig en komen dus niet meer voor op de 
jaarrekening 2014. 
 
N.a.v. een vraag over de materiaalwagen: 
De materiaalwagen is niet winstgevend. Dat hoeft ook niet, omdat hij ter beschikking is van 
de leden. De kosten, die nu op de jaarrekening voorkomen, waren voor de bestikkering en 
voor de verzekering. 
Vanuit de vergadering komt de suggestie de materiaalwagen ook ter beschikking te stellen aan 
verenigingen van buiten het district.  
 
Arie Dibbits en Hettie Nawijn hebben de kascontrole uitgevoerd. Beide hebben kunnen 
constateren dat de administratie van Vincent Boland wat rommelig was. Er zijn geen posten 
tussen het wal en het schip terecht gekomen. Paul heeft aangegeven al enkele zaken 
administratief veranderd te hebben voor het nieuwe jaar. 
De penningmeester is gedechargeerd. Hem wordt geadviseerd door te gaan met de 
reorganisatie van de administratie. 
 
Kascommissie 2014: Arie Dibbits en Wim te Winkel. Als reserve is beschikbaar Kees van 
Tuyl. 
 
 

5. Mededelingen vanuit het bestuur 
 
Wim Veldboom: 
Wim heeft de bokalen (de prijs voor de winnaar en de wisselbokaal) van Jumping Amsterdam 
meegenomen. Zij staan op de tafel naast de bestuurstafel. 
De presentielijsten liggen daar ook en hij verzoekt de aanwezigen deze in te vullen. 
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De donderdag na deze Algemene Ledenvergadering is de laatste vergadering van het huidige 
Menplatform gepland. Daarna wordt het het Menforum. 
Eén van de belangrijkste veranderingen is dat de rol van het Menforum niet meer adviserend 
is maar besluitend. 
 
Hanneke Adam: 
De Commissie Communicatie wordt bemand door Karen Stork (website en media) en Carina 
Jansen (facebook). In 2013 is de nieuwe website gekocht en deze is begin 2014 in de lucht 
gegaan. Gelijktijdig is ook de facebookpagina de lucht in gegaan. Deze wordt beheerd door 
Paul Sueters en Carina Jansen. 
De nieuwe website is zeer positief ontvangen en biedt veel meer mogelijkheden dan de oude 
website. Bovendien is er nu professionele ondersteuning, wat door de beheerders erg plezierig 
wordt ervaren. 
 
De Commissie Kür op Muziek heeft weer een wedstrijd georganiseerd, namelijk in 
Scherpenzeel. Helaas was de deelname in 2014 minder dan in 2013, maar de kwaliteit was erg 
hoog en de sfeer was optimaal.  
Binnenkort vindt er een eerste bijeenkomst plaats van vertegenwoordigers vanuit de vier 
districten over de Kür op Muziek. 
 
Mark Jan Vink: 
Mark Jan attendeert nogmaals op de beide bokalen, gewonnen tijdens Jumping Amsterdam. 
 
De Districtskampioenschappen dressuur en vaardigheid indoor zijn goed verlopen. Hulde aan 
Steven van de Veen, die alle selectiewedstrijden verwerkt heeft voor de selectie hiervan. 
Op de vraag vanuit de vergadering waarom er niet meer rijders waren geselecteerd voor de B- 
en L-dressuur, antwoordt Mark Jan dat dit een overweging geweest is van het bestuur. 
Het voorstel om niet 4 wedstrijden mee te laten tellen voor de selectie maar 3 wedstrijden, 
maar dan wellicht met een hoger percentage, wordt meegenomen. 
 
Tijdens de Hippiade en Mennen in Mokum (Jumping Amsterdam) zijn er voor de districten 
geldbedragen te winnen. In 2013 is het bedrag, gewonnen tijdens Mennen in Mokum, verdeeld 
onder de rijders. Mark Jan stelt voor om deze bedragen in een aparte pot te doen zodat hier 
door het Mendistrict een speciaal evenement van georganiseerd kan worden. 
Omdat hier vanuit de vergadering verdeeld op gereageerd wordt neemt Mark Jan dit terug naar 
het bestuur. 
 
Vanuit de organisatie van Mennen in Mokum is aangegeven dat het nog niet zeker is of dit 
evenement in 2015 weer gehouden gaat worden. 
 
Mark Jan doet een oproep aan alle verenigingen voor het organiseren van: 
* een indoor minimarathon 
* een Districtskampioenschap Dressuur/Vaardigheid paarden indoor 
* een Districtskampioenschap Dressuur/Vaardigheid pony’s indoor 
* een Districtskampioenschap Samengesteld 2015. 
 
Daarnaast mag Mendistrict Oost de organisatie van het Nederlands Kampioenschap 
Samengesteld 2015 verzorgen. Ook hiervoor worden verenigingen verzocht zich op te geven! 
 
Mark Jan geeft Heins Andringa (Menvereniging Onder de Zweppe) het woord: 
Heins geeft aan dat een aantal Menverenigingen in de Achterhoek zijn gaan samenwerken om 
de twee-onderdelen wedstrijden beter bezocht te krijgen. Hiertoe is een competitie in het leven 
geroepen, waarin gestreden kan worden voor de Achterhoekbokaal. Het gaat om 3 wedstrijden 
in Westendorp, Geesteren en Barchem. De winnaar in de dressuur krijgt de Achterhoekbokaal 
en een wisselbeker. Opgave kan via het emailadres: achterhoekbokaal@gmail.com . 
 
Vervolgens geeft Mark Jan het woord aan Ank Wickel: 
Op 22 februari jl. was de jeugdmendag. Het was een enorm succes. 
Er kwamen 25 jeugdmenners naar Putten. Zij hebben instructie gekregen in dressuur, 
vaardigheid en het rijden van een hindernis. De locatie was Vereniging Het Gouden Span in 
Putten. 
Er werden pannenkoeken gebakken en alle deelnemers kregen een mooie foto van zichzelf 
mee. 
 
Er zijn al plannen voor het volgende jaar. Helaas valt hier nu nog niets over te zeggen omdat 
er nog onderhandeling plaatsvindt. 
 
Mochten verenigingen zelf ook een Jeugdmendag willen organiseren, dan zijn Ank en 
Cornelie de Geijter altijd beschikbaar voor advies. 
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Paul Sueters: 
De materiaalwagen is in 2013 bestikkerd met het logo van het Mendistrict. Hij is in 2013 8 
keer verhuurd. 
Ook in 2014 is hij al voor diverse evenementen gereserveerd. Maar er zijn nog genoeg 
mogelijkheden voor verenigingen, die hem zouden willen gebruiken. De kalender staat op de 
website. 
 
De organisatie van de clinic “door de bril van de jury” verliep in eerste instantie vrij 
moeizaam. Uiteindelijk is de menvereniging in Eefde/Gorssel bereid gevonden de clinic te 
houden op hun locatie. Toen de datum en de locatie bekend werd van de clinic liep het opeens 
storm. Er moest zelfs gewerkt worden met een wachtlijst. 
De clinic begint met een theoriedeel (een powerpoint-presentatie en filmmateriaal) en eindigt 
met een praktijkdeel, waarbij de deelnemers een combinatie die een dressuurproef rijdt kan 
beoordelen. De proef wordt vervolgens gezamenlijk besproken. 
Paul is bereid de ingeslagen weg van deze clinic willen voortzetten. Als een vereniging 
geïnteresseerd is kan er contact opgenomen worden met Paul. 
 
Op 10 januari 2014 is de facebookpagina de lucht in gegaan. Om de nieuwsitems op facebook 
te bekijken hoef je niet “vrienden” te worden. Men kan volstaan met het klikken op het 
facebookikoontje van de website (rechts onderin).  
De pagina wordt beheerd door Paul, samen met Carina Jansen. 
 
Door de invoering van de nieuwe website is het mogelijk reclame te maken voor sponsors van 
het Mendistrict. In de rechter kolom kunnen de logo’s van bedrijven geplaatst worden, 
eventueel met een korte slogan. Sponsoring op de website én op facebook is mogelijk voor 
een bedrag van € 150,= op jaarbasis. 
 
Verzekeringsmaatschappij Meeus is een samenwerking aangegaan met de KNHS. Het is 
mogelijk een goede evenementenverzekering via hen af te sluiten. Informatie hierover komt 
op de website en op facebook. 
 
 

6. Huldiging Districtskampioenen 2014 indoor 
 
De kampioenen van de Districtskampioenschappen in Nijkerk en Scherpenzeel 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 
 
Arjen Coppoolse houdt een presentatie, waarin hij de reglementswijzigingen toelicht. 
De voorzitter bedankt Arjen voor zijn toelichting. 
 
 
Presentatie Ewoud Boom 
 
Ewoud Boom houdt een zeer leerzame presentatie over zijn voorbereidingen voor een groot 
kampioenschap, zoals het Wereldkampioenschap in Peau afgelopen najaar. 
De voorzitter bedankt Ewoud voor zijn interessante verhaal. 
 
 

8. Rondvraag 
 
Vraag 1: 
Al eerder is opgemerkt dat de vergaderkosten bij de KNHS behoorlijk hoog zijn. Vorig jaar is 
aangeboden de bestuursvergaderingen te houden in Nijkerk. Waarom is het bestuur hier nog 
niet op ingegaan? 
 
Antwoord 1:  
In Nijkerk moet voor consumpties betaald worden. Bij de KNHS ook. Dat ontloopt elkaar niet 
zo veel. Daarnaast is er gekeken naar de reiskosten van de diverse bestuursleden. Gebleken is 
dat het dan praktischer is toch bij de KNHS te vergaderen. 
Ook is het niet mogelijk gebleken de kosten voor het houden van een Algemene 
Ledenvergadering te drukken.  
 
Vraag 2: 
Zijn hulpleidsels bij kinderen vanaf 8 jaar toegestaan bij het rijden van een proef? 
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Antwoord 2: 
In de reglementen staat dat het niet toegestaan is. Wel in de jeugdrubrieken.  
 
Vraag 3: 
Hoe kan het dat er moeilijk aan kaarten voor Mennen in Mokum te komen was, terwijl de 
tribunes toch halfvol waren? 
 
Antwoord 3: 
De kaartverkoop voor Mennen in Mokum was volledig in handen van Jumping Amsterdam. 
De Mendistricten hadden hier totaal geen bemoeienis mee. 
 
Vraag 4: 
Waarom geen selectieprocedure voor de zomer? Als je nu toevallig niet kunt, gaat de selectie 
aan je neus voorbij. 
Voorstel: zomerselectie gelijk aan winterselectie. 
 
Antwoord 4: 
Deze vraag is eerder in deze vergadering besproken. Het bestuur heeft besloten vast te houden 
aan één selectiewedstrijd voor de Hippiade, namelijk het Districtskampioenschap. 
 
Vraag 5: 
Wanneer zullen de nieuwe dressuurproeven ingevoerd worden? 
 
Antwoord 5: 
Dit wordt besproken in de eerstvolgende vergadering van het Menplatform/Menforum. In 
ieder geval zullen ze dit jaar nog niet ingevoerd gaan worden. 
 
 

9. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 


