Mendistrict Oost
secretariaat@knhsmendistrctoost.nl

Verslag van de Algemene Ledenvergadering Mendistrict Oost op 9 november 2015 in
de foyer van de KNHS te Ermelo

Aanwezigen: Bestuursleden Wim Veldboom ( voorzitter), Hans Ouwersloot
(penningmeester), Mark jan Vink (secretariaat wedstrijdzaken), Paul Sueters ( bestuurslid
algemeen),
Afwezig: wegens ziekte Hanneke Adam (bestuurssecretariaat)
Notulist van deze vergadering: Netty van Middendorp

1. Opening en mededelingen
De voorzitter heet om 20.00 uur de aanwezigen hartelijk welkom.
We kijken terug op een goed seizoen inclusief jeugdmendag, goede wedstrijd in Beesd
en een training ter voorbereiding op de Hippiade. Het resultaat van deze training was
wederom het winnen van de Hatrocup. Ook kunnen we goed terugkijken op een goed
Districtskamapioenschap Samengesteld in Nijkerkerveen. Met dank aan alle vrijwilligers
die, mede door hun inzet, al deze wedstrijden mogelijk maken.
Er is een afmelding ontvangen van Klazien Kleermaker. Zij heeft een ongeluk gehad
tijdens menindoor Nijkerk.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 13 april 2015
Bladzijde 3: Is er nagedacht over het gaan werken met 2 juryleden bij de
Districtskampioenschappen indoor?
De notulen worden goedgekeurd met dank aan de notuliste.
3. Ingekomen stukken
Helaas is een van de menafdelingen van een vereniging binnen Mendistrict Oost door
interne problemen binnen de vereniging gestopt met haar activiteiten en betrokkenheid.
Het blijkt daarmee heel makkelijk om een menafdeling buiten een vereniging te sluiten.
Deze ervaring is bij de KNHS neergelegd om een stuk bewustwording teweeg te brengen
bij de overige menverenigingen. Advies: zorg dat je betrokken bent en blijft bij de hele
vereniging.

4. Mededelingen van het bestuur
Wim
Er is een vertrouwenscommissie samengesteld, bestaande uit Henk Oosterink, Aart Zoet
en Marieke Bunnik. Zij zijn onder andere betrokken bij de aanstelling van een lid voor de
recreatie. De vertrouwenscommissie heeft een positieve aanbeveling over Klazien
gedaan en via digitale weg is door 95% positief gereageerd.
Klazien Kleermaker is daarmee aangesteld als bestuurslid voor de recreatie.
Netty van Middendorp heeft een aantal maanden meegelopen met het bestuur en
besloten zich niet kiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie. Wel is zij bereid enkele
werkzaamheden te verrichten.
Anita
Opleidingen: Anita Schottink is in opdracht van het bestuur actief in het opzetten van een
opleidingsplan. In december 2015 zal er een pilot training starten bij Koets en Keerls in
Ambt Delden als thema “Leren van elkaar”. Jan van den Broek zal deze avond de
instructie gaan verzorgen. Er kunnen 12 menners deelnemen aan deze avond.
Inschrijven kan via Anita Schottink.
Als deze pilot goed verloopt zullen er meer trainingen georganiseerd gaan worden.
Hans
Begroting 2016
Hans Ouwersloot geeft een toelichting op de begroting 2016.
In 2012 en 2013 waren er negatieve resultaten. In 2014 was er een positief resultaat.
2015 wordt naar verwachting ook positief afgesloten.
Er wordt opgemerkt dat er bij de agenda op de site van het Mendistrict Oost een andere
begroting gepubliceerd staat dan de begroting die Hans nu toelicht. Mogelijk is hier iets
niet goed gegaan. Er zal een gecorrigeerde juiste versie gepubliceerd worden op de site.
Paul
Materiaalwagen van het Mendistrict Oost staat bij Paul Sueters in Emst. Er wordt
verwacht dat de materialen schoon en netjes weer afgeleverd worden. Mocht dit niet
gebeuren dan zal hiervoor een bedrag van de borg afgehouden worden.
In de materiaalwagen zitten nu witte palen, deze worden weinig gebruikt en zijn zwaar. Er
wordt besloten deze palen uit de wagen te gaan halen.
Facebook: Paul Sueters en Carina Jansen proberen dagelijks de facebookpagina bij te
werken en actueel te houden. Zijn er vragen of opmerkingen om dit anders te gaan
doen? Geen aanvullingen.

Klankbordgroep sport ontwikkeling: Vanuit het Menforum is er behoefte om op thema’s
meer betrokkenheid en voeding te krijgen. Dit zal middels het raadplegen van een
klankbordgroep gaan gebeuren. Deelnemers zijn Carina Jansen, Mathilde Jutting en
René Schuiling. Zij kunnen gevraagd en gevoed worden met alle onderwerpen die de
sport betreffen.
Mark Jan
Districtskampioenschap dressuur en vaardigheid Beesd 20 juni: mooi kampioenschap,
maar helaas een aantal dingen die niet helemaal naar wens zijn verlopen. Korte
toelichting van Mark Jan Vink. De voorwaarden voor het organiseren van een
districtskampioenschap zijn aangepast en staan op de site. Tevens komt er een
afsprakenlijstje van Guusta ter voorbereiding voor de organiserende verenigingen. Met
deze oplossingen hopen we een volgende keer problemen te voorkomen.
Mark Jan Vink noemt kort de gepasseerde kampioenschappen van het afgelopen
seizoen en de recent gereden selectiewedstrijd in Nijkerk voor Strijd der Districten.
Netty van Middendorp
Korte terugblik op de trainingen die vanuit Mendistrict Oost op 8 augustus jl. aangeboden
zijn aan de geselecteerden voor de Hippiade.
Waren de trainingen ter voorbereiding op de Hippiade waardevol? Ja, en voor herhaling
vatbaar.
Is er behoefte aan spreiding over verschillende dagen of alles op 1 dag? Spreiding wordt
gewenst.
Mark Jan
Komende wedstrijden;
Districtskampioenschap Minimarathon in Wierden op 12 december 2015.
Strijd der Districten op 31 januari in Ermelo bij de KNHS.
Districtskampioenschap dressuur en vaardigheid paarden in Ambt Delden op 5 maart
2016.
Districtskampioenschap dressuur en vaardigheid pony’s in Zoelen op 19 maart 2016.
Er wordt een oproep geplaatst voor het organiseren van Districtskampioenschappen
dressuur en vaardigheid en samengesteld 2016. Reacties kunnen gemaild worden naar
wedstrijden@knhsmendisctrictoost.nl
Binnen het bestuur is er besproken of er voldoende interesse is om een
Districtskampioenschap mini marathon te rijden en/of te organiseren.
Is dit wedstrijdelement nog gewenst of kunnen we dit schrappen? Vanuit de zaal is toch
de wens om door te gaan met dit Districtskampioenschap.

Er worden diverse vragen gesteld over de selectie voor de Strijd der Districten.
Er is overleg geweest met de KNHS over het digitaal aanvragen van wedstrijden.
Deze week ontvangen alle verenigingen de wedstrijdkalender voor het outdoor seizoen
2016. Binnen 2 weken kunnen de wedstrijden aangevraagd worden en zal de totale
wedstrijdkalender opgestuurd worden naar de KNHS. Met Arjen Coppoolse is
afgesproken dat de vraagprogramma’s ook voor januari 2016 aangevraagd kunnen
worden.
5. Huldiging Districtskampioenen 2015 outdoor
Er is 1 afmelding, nl. van Jan Hofmeijer.
Aanwezige kampioenen worden gehuldigd en ontvangen een sjaal met opdruk vanuit het
Mendistrict Oost.
6. Highlights vanuit KNHS
Arjen Coppoolse geeft een toelichting op een aantal ontwikkelingen.
De FNRS en KNHS hebben overeenstemming over de taakverdeling en de
samenwerking.
Er wordt op dit moment gewerkt aan het ontwikkelen van een app waarmee je de KNHSzaken via de app kan bekijken en verwerken.
Er komt per januari 2016 een aanpassing op de contributiestructuur. Er waren 67 soorten
startpassen. Dit wordt teruggebracht naar 7. Alle leden hebben vandaag via de KNHS
een mail hierover ontvangen.
7. Rondvraag
Vraag 1: Waar zijn de proeven voor de Kür op Muziek?
Antwoord 1: De proeven zijn er en zullen beschikbaar gesteld worden. Daarmee kunnen
menners een nieuwe Kür op Muziek gaan schrijven.
Gaat het met geluidsman of cd? De bedoeling is dat dit met een geluidsman zal
plaatsvinden.
Er zal op 20 februari 2016 een Kür op Muziek georganiseerd worden in Nijkerk.
Vraag 2: Waarom mogen rijders van klasse 4 in ander tenue rijden bij bepaalde
wedstrijden?
Antwoord 2: Het is op dat moment aan de organisatie en aan de officials om dit direct
aan te kaarten en te rapporteren.
Vraag 3: Waarom krijgen klasse 4 rijders voorrang op klasse 1, 2 en 3 rijders?
Antwoord 3: Dat is aan de organisatie.

Vraag 4: Is digitaal inschrijven per januari verplicht? Andere disciplines hoeft dit nog niet.
Moeten de menners dat nu wel of niet?
Antwoord 4: Ja, vanaf januari 2016 moeten de menners digitaal inschrijven en niet meer
via inschrijfformulieren.
Vraag 5: Tijdens de vorige vergadering is gezegd dat een menner bij een andere menner
mag groomen maar mag de 1ste menner dan ook de 2de menner groomen?
Antwoord 5: Ja, je mag groomen bij een ander en daarna zelf rijden of andersom.
Vraag 6: Als 2 menners in dezelfde klassen rijden mag er maar 1 menner naar het
Districtskampioenschap. Waarom is dat?
Antwoord 6: Het Districtskampioenschap is de voorbereiding voor de Hippiade en daar
mag een pony ook maar met 1 menner in een klasse uitgebracht worden.
Vraag 7: Mag een paard/pony met 2 menners 2 x starten bij een vaardigheidswedstrijd?
Antwoord 7: Ja dat mag. Het reglement zal hierop aangepast worden.
Vraag 8: Hoe worden de startlijsten van de Hippiade samengesteld? Het valt op dat
meestal de 1ste menner van een klasse een menner uit district Oost is.
Antwoord 8: Het maken van een startlijst is een hele klus, er moet met diverse
onderdelen rekening gehouden worden. Het zal meegenomen worden naar de
organisatie van de Hippiade.
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt eenieder voor zijn/haar aanwezigheid.
Er is nog een hapje en een drankje.
Na de pauze is er een korte presentatie van Hans Gribnau over digitaal inschrijven via Mijn
KNHS. Het is de bedoeling dat alle menners zich vanaf 1 januari 2016 digitaal in gaan
schrijven.
Vervolgens is er een presentatie van Magda Coppoolse over “MENtaal optimaal”.

