Mendistrict Oost
secretariaat@knhsmendistrictoost.nl

Verslag van de Algemene Ledenvergadering Mendistrict Oost op 13 april 2015 ten kantore van
de KNHS te Ermelo
Aanwezigen:

1.

Bestuursleden Wim Veldboom (voorzitter), Hans Ouwersloot (penningmeester),
Hanneke Adam (secretariaat algemeen en notulen), Mark Jan Vink (secretariaat
wedstrijdzaken), Paul Sueters (bestuurslid algemeen) en Itz Grijpstra (bestuurslid
algemeen)
Volgens presentielijst: 46 aanwezigen van 25 verenigingen

Opening en mededelingen
De voorzitter heet om 20.00 uur de aanwezigen hartelijk welkom.
Er zijn afmeldingen ontvangen van de verenigingen: In ’t Tuug, Heeten, Lekzoomruiters, De
Nieuwe Heuvel en Flevoland.
De voorzitter heet Arjen Coppoolse en Guusta van Ommeren welkom. Zij verzorgen de
presentatie van Highlights vanuit KNHS.

2.

Notulen Algemene Ledenvergadering van 10 november 2014
Tekstueel:
Bij de afwezige verenigingen zal Menvereniging De Vjenneruiters opgenomen worden.
Verder worden de notulen ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Er zijn geen op- of aanmerkingen naar aanleiding van de notulen.

3.

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

4.

Mededelingen vanuit het Bestuur
Wim Veldboom:
Wim somt een aantal punten op die besproken worden in het Menforum.
In de Ledenraad is vooral gesproken over de statutenwijziging en de wijziging van de
reglementen.
Paul Sueters:
Paul was in 2014 penningmeester. Vandaar dat hij de afrekening verzorgd heeft en die nu ook
toelicht. Inmiddels is het penningmeesterschap overgedragen aan Hans Ouwersloot.
De inkomsten van de KNHS zijn opgesplitst in een bedrag gebaseerd op het aantal
wedstrijdmenners in het district en een bedrag ten behoeve van de recreanten.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar overbodige kosten geprobeerd te beperken omdat de
gelden besteed moeten worden ten behoeve van de menners.
De Kascommissie, bestaande uit Wim te Winkel en Kees van Tuijl, geeft aan dat alles klopt en
naar behoren is. De Kascommissie geeft dan ook décharge en de vergadering is daarmee
akkoord.
De nieuwe Kascommissie bestaat uit de volgende personen:
Wim te Winkel
Kees van Tuijl
Hetty Nawijn (reserve)
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Facebook:
Paul beheert samen met Carina Jansen de facebookpagina. Deze pagina is heel erg actueel en
snel en voor iedereen in te zien. De beheerders hebben er erg veel werk aan om informatie te
bemachtigen, daarom doet Paul een oproep aan iedereen om informatie ten behoeve van
facebook snel aan hen toe te sturen.
Recreatieforum:
Tot op heden is nog niet geheel duidelijk wat het Recreatieforum allemaal zal gaan doen.
Hopelijk komt er de komende tijd meer duidelijkheid hierover. Via het bestand van het
Koetsiersbewijs zijn de naw-gegevens van recreanten beschikbaar.
Paul doet een oproep: er is dringend behoefte aan een recreatieforumlid! Iedereen die
geïnteresseerd is kan zich aanmelden via het secretariaat of een bestuurslid benaderen om
informatie.
Menbewijs:
Het Menbewijs is kort geleden geïntroduceerd als vervanging van het Koetsiersbewijs.
De opleiding voor het Menbewijs is een langere opleiding dan voor het Koetsiersbewijs en
verdeeld in meer segmenten. Instructeurs zullen de komende periode instructie gaan geven
voor het Menbewijs.
Vanuit de zaal komt de opmerking dat er nu o.a. huifkarren verhuurd worden aan mensen, die
geen licentie hebben. Vraag is of het Mendistrict hier iets tegen wil gaan doen.
Paul geeft aan dat hierin wellicht een taak ligt voor de verzekeraars.
Hanneke:
Website:
Opnieuw wordt de aandacht gevraagd voor het contactformulier op de website.
Ter verduidelijking: besloten is om op de website alle districtgerelateerde zaken te plaatsen en
evenementen, verenigingsnieuws etc. op facebook.
Kür op Muziek:
Op 7 maart jl. heeft er een wedstrijd Kür op Muziek plaatsgevonden in Nijkerk bij Menclub
De Lange Boom, in samenwerking met het Mendistrict. De avond is een enorm succes
geweest. De winnaar van de wedstrijd heeft een les gewonnen van Adelinde Cornelissen.
Tijdens deze avond hebben ook 5 viertallen een demonstratie gegeven.
Omdat de Kür op Muziek als discipline op korte termijn officieel wordt is het alle
verenigingen vrij een wedstrijd uit te schrijven. Mendistrict Oost heeft overlegd met de KNHS
en daar worden nu de laatste voorbereidingen getroffen voor het officieel maken.
Mark Jan Vink:
Wedstrijden:
Er kan nog ingeschreven worden voor het Districtskampioenschap Dressuur/Vaardigheid op
20 juni a.s. in Beesd.
Het Districtskampioenschap Samengesteld in Nijkerkerveen op 27 juni a.s. is volgeboekt. Er
is zelfs een wachtlijst.
Er is een nieuwe datum vastgesteld voor een volgende Strijd der Districten, namelijk 31
januari 2016 in Ermelo.
Mark Jan attendeert erop dat mensen zelf in de gaten moeten houden dat ze niet over hun
winstpunten heen gaan bij een Districtskampioenschap. Zorg dat je nog wat winstpunten te
rijden hebt alvorens je over moet stappen naar een hogere klasse voor het rijden van een DK.
In het nieuwe reglement staat dat overgang naar de L-dressuur mogelijk is voor menners die in
de klasse B minimaal 10 winstpunten hebben. Zij moeten over bij 30 winstpunten. Het
komende jaar zal er op de Hippiade ook B-dressuur gestart worden. Dit om de instroom van
nieuwe menners te stimuleren.
Oproep: Verenigingen gezocht die een Districtskampioenschap Dressuur/Vaardigheid indoor
in maart 2016 willen organiseren!
Jeugdmendag:
Cornelie de Geijter en Ank Wickel hebben de Jeugdmendag georganiseerd. Het was een super
fijne dag en de kinderen hebben enorm genoten. Er waren bijna 30 deelnemers!
Het Mendistrict is zich aan het beraden over nog enkele dingen die voor de jeugd gedaan
kunnen worden. Zelfs een EK voor jeugdmenners is een overweging.
Het ledenaantal bij de verenigingen loopt terug. Des te meer reden om ook als vereniging
extra aandacht te schenken aan de jeugd, maar ook aan de recreanten.
Oproep: ideeën voor leuke dingen voor de jeugd melden aan Mark Jan Vink.
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5.

Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is Itz Grijpstra. De voorzitter overhandigt haar een mooi boeket
bloemen en bedankt Itz voor haar inzet tijdens haar aanwezigheid als bestuurslid.
Anita Schottink zou haar op kunnen gaan volgen. Omdat zij nog niet veel bestuurswerk heeft
kunnen doen is besloten haar nu nog niet voor te dragen voor een bestuursfunctie.
De voorzitter bedankt hierbij tevens Steven van de Veen voor het vele werk dat hij verzet
heeft gedurende het indoorseizoen. Alle resultaten van de selectiewedstrijden zijn door hem in
een systeem ingevoerd en hij heeft gezorgd voor een duidelijk en overzichtelijke selectie voor
de DK’s Dressuur/Vaardigheid indoor. Guusta van Ommeren gaat hem opvolgen.
Tenslotte bedankt de voorzitter ook Hetty Nawijn. Zij heeft voor Mendistrict Oost zitting
gehad in de Commissie Menreglementen. Doel van de Commissie was de reglementen meer
op één lijn te brengen met de reglementen van de FEI en om de regelgeving te
vereenvoudigen.

6.

Statutenwijziging
De voorzitter legt uit dat de KNHS haar statuten gewijzigd is en dat daarmee ook de statuten
van de Mendistricten gewijzigd moesten worden.
De leden wordt gevraagd in te stemmen met deze statutenwijziging.
Unaniem wordt ingestemd met deze wijziging.
De voorzitter en de secretaris ondertekenen ter vergadering de benodigde stukken.

7.

Huldiging Districtskampioenen
Alle menners, die kampioen geworden zijn tijdens het afgelopen indoorseizoen hebben een
uitnodiging ontvangen om tijdens deze vergadering aanwezig te zijn.
De kampioenen worden gehuldigd.

8.

Highlights vanuit de KNHS
Arjen Coppoolse geeft een toelichting op een aantal verschillen in de oude en de nieuwe
reglementen.
Guusta van Ommeren geeft een presentatie over het digitaal inschrijven voor wedstrijden.
Voor alle verenigingen is zij beschikbaar voor ondersteuning van het Concoursprogramma en
van het digitaal inschrijven voor wedstrijden.

9.

Rondvraag
Vraag 1:
Voorstel is om op Districtskampioenschappen bij de vaardigheid ook te werken met 2
juryleden.
Antwoord 1:
Geantwoord wordt dat de mogelijkheid er is en dat het bestuur van het Mendistrict hierover
beslist. Het bestuur zal dit in overweging nemen.
Vraag 2:
Voorstel is om op wedstrijden niet te wachten met uitdelen van de protocollen tot na de
prijsuitreiking maar deze eerder uit te reiken om het deelnemers mogelijk te maken met de dan
nog aanwezige jury te overleggen.
Antwoord 2:
Het Mendistrict gaat hier geen regels voor afspreken. Het is de verenigingen vrij om
protocollen al dan niet eerder aan de rijders te verstrekken.
Vraag 3:
In het nieuwe reglement staat dat jeugd ook tijdens dressuur- en vaardigheidswedstrijden een
protector moeten dragen. Vraag is om dit ruim te communiceren, ook bij de juryopleidingen.
Antwoord 3:
Inderdaad moet jeugd tot 18 jaar een protector dragen als zij rijden in een jeugdrubriek. Dus
niet in een reguliere rubriek. Organisaties moeten dan wel op de protocollen voor de jury
vermelden in welke rubriek er gereden wordt.
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Vraag 4:
Er doen al enige tijd geruchten de ronde dat er nieuwe dressuurproeven aan komen. Vraag is
dit tijdig te communiceren.
Antwoord 4:
Er komen inderdaad nieuwe dressuurproeven aan. Daar wordt al een poosje aan gewerkt. Deze
gaan op zijn vroegst in op 1 oktober 2015.
Vraag 5:
Betekent de statutenwijziging van het Mendistrict dat ook de statuten van de verenigingen
gewijzigd moeten worden?
Antwoord 5:
De statuten van de verenigingen hoeven nu niet gewijzigd te worden.
10.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Voor de aanwezigen is er een hapje en een drankje.
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