Mendistrict Oost
secretariaat@knhsmendistrictoost.nl

Verslag van de Algemene Ledenvergadering Mendistrict Oost op 10 november 2014 ten kantore
van de KNHS te Ermelo
Aanwezigen:

1.

Bestuursleden Wim Veldboom (voorzitter), Paul Sueters (bestuurslid algemeen en
penningmeester a.i.), Mark Jan Vink (secretariaat wedstrijdzaken), Hanneke Adam
(secretariaat algemeen en notulen)
Volgens presentielijst: 51 personen van 31 verenigingen

Opening en mededelingen
De voorzitter heet om 19.30 uur de aanwezigen hartelijk welkom.
Itz Grijpstra kan vanavond niet aanwezig zijn omdat zij elders op dit terrein les staat te geven
aan een groep aankomend meninstructeurs.
Er zijn afmeldingen ontvangen van Henk Oosterink, en van de verenigingen: Denekamp, In ’t
Tuug, De Vjenneruiters en Onder de Zweppe.
De afgelopen periode is er veel gebeurd en hebben de rijders van Mendistrict Oost erg goed
gepresteerd. De voorzitter geeft aan erg trots te zijn op de rijders.
Het Districtskampioenschap Samengesteld Mennen heeft plaatsgevonden in Kootwijkerbroek.
Alles is hierbij prima verlopen!
Het Districtskampioenschap Dressuur/Vaardigheid heeft plaatsgevonden in Haaksbergen.
Ondanks het vele water wat uit de hemel kwam kort vóór de wedstrijd heeft de organisatie het
terrein goed toegankelijk weten te houden. Alles was heel goed georganiseerd!
De voorzitter bedankt beide verenigingen.
Tijdens het Nederlands Kampioenschap in Wouterswoude hebben de menners van Mendistrict
Oost ook super gepresteerd.
De Hippiade 2014 is voor Oost zó goed uitgepakt dat de Hatro Cup 2014 met zeer ruime
voorsprong voor Oost was.
Het kon haast niet beter.
Deze vergadering zal vrij kort zijn omdat er na de pauze een presentatie is over Hippisch
Recht.

2.

Notulen Algemene Ledenvergadering van 14 april 2014
Tekstueel:
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Er zijn geen op- of aanmerkingen naar aanleiding van de notulen.

3.

Ingekomen stukken
Brief van MSV Denekamp met 2 onderwerpen:
- betere afstemming van de wedstrijden binnen een bepaald gebied. Wellicht door middel van
planningsbijeenkomsten.
- het jeugdmennen zou meer op de kaart gebracht moeten worden.
Later tijdens deze vergadering komen deze onderwerpen aan de orde.

4.

Mededelingen vanuit het Bestuur
Wim Veldboom
Er zijn diverse fora waar bestuursleden van Mendistrict Oost zitting in hebben. De
taakverdeling is als volgt:
Hetty Nawijn – Herschrijving reglementen
Recreatieforum – Paul Sueters en Hanneke Adam
Menforum – Paul Sueters en Wim Veldboom
Ledenraad – Wim Veldboom namens alle mendistricten.
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Itz Grijpstra heeft aangegeven te willen stoppen met haar bestuurswerkzaamheden met april
2015 (einde zittingsperiode).
Anita Schottink is bereid gevonden zich in te gaan werken voor deze functie. Zij gaat mee
draaien en zal wellicht in april 2015 verkiesbaar zijn voor een bestuursfunctie.
Paul Sueters
Begroting 2015
Paul presenteert de begroting 2015 en geeft een korte uitleg.
Er zijn momenteel 1251 startpashouders in Mendistrict Oost.
En er zijn 6301 koetsiersbewijshouders in Mendistrict Oost. In 2014 is er € 2.600 beschikbaar
gekomen voor de recreatie. Dit bedrag is nog niet besteed, maar staat apart om extra te
besteden in 2015.
Paul heeft samen met Carina Jansen facebook ingericht. Hij vraagt iedereen de berichten op
facebook te gaan “delen” en de activiteiten te promoten.
Verder is het mogelijk om zaken aan te leveren voor plaatsing op facebook. Teksten graag in
Word, foto’s in jpg-formaat en films op Youtube.
De informatie op facebook moet wel van de verenigingen zelf komen!
Hanneke
Recreatiesportforum:
Dit jaar is het recreatiesportforum ingericht. Namens Mendistrict Oost hebben Hanneke en
Paul hier zitting in genomen. Bedoeling is dat er eerst een korte termijn plan ontwikkeld
wordt, evenals een lange termijn plan. De forumleden zijn zich aan het inwerken.
Website en communicatie:
De website draait nu bijna een jaar. Het programma waarmee de site onderhouden wordt is
een prettig programma. Voor het werk aan de website en voor de communicatie is Karen Stork
bereid gevonden het bestuur te ondersteunen.
Kür op Muziek:
De invoering van de discipline Kür op Muziek voor menners is besproken in het Menforum.
Een afvaardiging van alle districten heeft zitting genomen in een werkgroep die inventariseert
wat er nog nodig is om de discipline officieel te maken. De eerstvolgende vergadering van het
Menforum zal dit onderwerp weer besproken worden waarmee een volgende stap gezet wordt
tot het invoeren van de Kür op Muziek per 1 april a.s.
Mark Jan Vink
Wedstrijdkalender:
De nieuwe wedstrijdkalender 2015 begint al aardig gestalte te krijgen. Wekelijks zal er een
nieuwe versie op de website geplaatst gaan worden.
Het Districtskampioenschap Dressuur/Vaardigheid outdoor zal plaatsvinden in Beesd op 20
juni 2015.
De Hippiade vindt vroeger plaats dan anders, namelijk op 22 augustus 2015.
Strijd der Districten:
Op 1 februari 2015 is de Strijd der Districten in Ermelo. Vanuit ieder district zijn/worden per
klasse 2 menners geselecteerd, die namens het District hun beste beentje voor zullen gaan
zetten. Binnenkort komt er informatie over het bestellen van kaarten voor dit evenement.
Jeugdmendag:
Ank Wickel legt de aanwezigen uit hoe de jeugdmendag op 3 april 2015 in Putten eruit zal
gaan zien. In de zaal zijn flyers neergelegd die meegenomen kunnen worden om op te hangen
in de vereniging.
In Haaksbergen heeft een Workshop Concoursprogramma 3.5 plaatsgevonden. Er waren 12
mensen aanwezig, die meer wilden weten over het werken met dit programma. Onder andere
omdat er op korte termijn ook voor de menners digitaal ingeschreven kan worden.
Guusta van Ommeren kan gratis een workshop geven bij een aantal deelnemers van minimaal
10. Verenigingen die een dergelijke workshop ook willen organiseren kunnen zich bij het
secretariaat van Mendistrict Oost melden.
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5.

Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn Mark Jan Vink en Wim Veldboom. Iedereen stemt in met een
nieuwe zittingsperiode van beide bestuursleden.
Hans Ouwersloot wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid. Alle aanwezigen stemmen er mee
in dat Hans toe gaat treden tot het Bestuur. Bedoeling is dat hij de functie van penningmeester
op zich gaat nemen.

6.

Huldiging Districtskampioenen
De kampioenen van de Districtskampioenschappen in Kootwijkerbroek en Haaksbergen
worden vanavond gehuldigd. Zij ontvangen allemaal een nieuwe pet met het logo van
Mendistrict Oost erop.

7.

Highlights vanuit de KNHS
Arjen Coppoolse geeft aan dat er momenteel een aantal zaken in voorbereiding zijn, nl.:
- Reglementswijzigingen. Namens Mendistrict Oost is Hetty Nawijn hiermee bezig. Bedoeling
is dat het nieuwe reglement ingaat op 1 april 2015.
- Nieuwe dressuurproeven. Doel is dat de nieuwe proeven ingaan op 1 april 2015. Er komt een
introductie van de nieuwe proeven.

8.

Rondvraag
* Vermelding instructeurs op KNHS-site.
Vraag:
Op dit moment moet men eerst naar Mijn KNHS om de namen en gegevens van instructeurs te
vinden. Daarvoor moet je eerst inloggen. Voor menners, die geen lid zijn van de KNHS en
niet inloggen is het niet mogelijk deze gegevens te vinden. Gevraagd wordt of dit misschien
anders kan.
Antwoord:
Arjen Coppoolse neemt dit mee.
* Aanscherping reglement t.b.v. hobbyklasse.
Vraag:
Op dit moment kan iedereen zich opgeven voor de hobbyklasse. Deze klasse is echter altijd
bedoeld geweest voor beginnende menners. Nu zitten de beginnende menners vaak in één
klasse met gevorderde menners (soms met een beginnend paard). Dit wordt niet gezien als een
stimulans voor de beginnende menner omdat een gevorderde menner dan vaak winnaar wordt
in deze klasse.
Antwoord:
Het is organiserende verenigingen vrij de gevorderde menners buiten het klassement te
houden.
* Ingekomen brief Gerard Schut.
Vraag:
Gerard Schut heeft aangegeven het op prijs te stellen als er een betere planning komt voor de
wedstrijden in een bepaald gebied.
Antwoord:
Het Bestuur meent dat verenigingen in een bepaald gebied zelf onderling moeten kunnen
overleggen over de planning van hun wedstrijden.
* Jeugdmendag (jeugdmendagen.nl).
Vraag:
Vanuit de vergadering komt de vraag om het jeugdmennen in de toekomst naar een hoger plan
te tillen.
Antwoord:
Dit heeft meer en meer de aandacht van het Bestuur. Het Bestuur is nog op zoek naar een
nieuw commissielid Jeugdzaken. Mark Jan is in overleg met iemand.

9.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Voor de aanwezigen is er een hapje en een drankje.
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Na de pauze vond er een presentatie Hippisch Recht plaats door Femke de Reus.
Mevrouw De Reus schrijft onder andere een column voor startlijsten.nl over aansprakelijkheid in de
hippische wereld op basis van jurisprudentie.
De aansprakelijkheid in de hippische wereld is zeer complex. In zijn algemeenheid kan worden gesteld
dat de eigenaar van een paard aansprakelijk is, maar hierop zijn weer een aantal uitzonderingen. Er
werd binnen de mogelijkheden van de ALV nader op ingegaan.
Verwacht wordt dat verzekeraars in de toekomst niet automatisch huisdieren (paarden) onder de
afgesloten WA laten vallen, maar dat hiervoor een aanvullende verzekering moet worden afgesloten.
Daarnaast is het voor de eigenaar van een paard, maar ook de verenigingen of staleigenaren, raadzaam
eens kritisch te kijken naar hun verzekeringspolis om narigheid achteraf te voorkomen.
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