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   Mendistrict Oost 

secretariaat@knhsmendistrictoost.nl 

 

 

  

Verslag van de Algemene Ledenvergadering Mendistrict Oost op 11 april 2016 ten kantore van 

de KNHS te Ermelo 

 

Aanwezigen:  Bestuursleden Wim Veldboom (voorzitter), Hans Ouwersloot (penningmeester), 

Hanneke Adam (secretariaat algemeen en notulen), Mark Jan Vink (secretariaat 

wedstrijdzaken), Paul Sueters (bestuurslid algemeen) en Klazien Kleermaker 

(recreatie) 

   

 
 
 
 

1. Opening en mededelingen 
 
De voorzitter heet om 20.00 uur de aanwezigen hartelijk welkom. 
Er zijn afmeldingen ontvangen van de verenigingen: Het Aangespannen Paard Heeten, Waal 
& Linge en De Vjenneruiters 
 
 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 9 november 2015 
 
Tekstueel: 
Er zijn geen tekstuele wijzigingen. 
 
Naar aanleiding van: 
Er zijn geen op- of aanmerkingen naar aanleiding van de notulen. 
 
De voorzitter bedankt Netty van Middendorp voor het maken van de notulen. 
 
 

3. Ingekomen stukken 
 
Omdat alle leden (menners) welkom zijn op de Algemene Ledenvergadering is besloten de 
uitvraag voor deze vergadering te doen via de website en via facebook. Op die manier worden 
de meeste mensen bereikt. Vanaf nu worden de uitnodigingen NIET meer verzonden aan de 
secretariaten van de verenigingen. 
 
 

4. Mededelingen vanuit het Bestuur 
 
Wim Veldboom: 
Menforum/Klankbordgroep: Er is een Klankbordgroep waarin menners zitten die gezamenlijk 
onderwerpen aandragen voor bespreking in het Menforum. De onderwerpen zouden de 
mensport op een hoger plan moeten brengen. 
 
Opleidingen: Anita Schottink heeft lessen georganiseerd bij Koets ’n Keerls en bij de Helderse 
Voerluu, met als thema “leren van elkaar”. 
 
Hans Ouwersloot: 
Jaarrekening 2015: Hans geeft een toelichting op de jaarrekening. Vanuit de zaal zijn er geen 
vragen over. Er heeft kascontrole plaatsgevonden door de Kascommissie, bestaande uit Wim 
te Winkel en Hetty Nawijn. De Kascommissie heeft de jaarrekening goedgekeurd en de 
vergadering verleent het Bestuur en de penningmeester décharge. 
Kascommissie voor volgend jaar: Kees van Tuyl, Hetty Nawijn en Hans Lenderink als 
reserve. 
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Paul Sueters: 
Materiaalwagen: Er zijn wat kleine aanpassingen aangebracht. Verzoek is de wagen schoon en 
compleet terug te brengen. Dat scheelt een boel werk. 
 
Facebook: Paul en Carina Jansen beheren de facebookpagina samen. De informatie hierop  
moet vanuit de leden en de verenigingen komen. Denk er dus aan dat iedereen hier iets voor 
aan kan leveren. Sinds kort is er ook een Youtube-kanaal bij de facebookpagina. 
 
Website: De website gaat vanaf heden beheerd worden door Paul en door Carina Jansen. 
 
Klankbordgroep: Paul presenteert het werk van de Klankbordgroep. 
Mendistrict Oost zal als extra punt opnemen het flexibel starten in de dressuur. 
 
Klazien Kleermaker: 
Recreatieforum: Klazien geeft een korte toelichting over het werk van het Recreatieforum.  
Zij is bezig een Enjoy the Ride-rit ook voor menners te organiseren. 
 
Mark Jan Vink: 
Mark Jan memoreert hetgeen gebeurd is het afgelopen indoorseizoen: het 
Districtskampioenschap minimarathon heeft plaatsgevonden in Wierden, het 
Districtskampioenschap D/V paarden in Ambt Delden en het Districtskampioenschap D/V 
pony’s in Zoelen. 
Het bestuur vindt het jammer dat er zoveel afmeldingen waren voor de wedstrijd in Ambt 
Delden. Vanuit de aanwezigen wordt er kritiek geuit op de locatie Zoelen voor een 
Districtskampioenschap. 
De Strijd der Districten is voor het derde jaar op rij gewonnen door Mendistrict Oost. Er is 
nog geen informatie beschikbaar over de volgende Strijd der Districten. 
 
Op 6 en 7 mei 2016 is het Districtskampioenschap Mennen Samengesteld in Rijssen. De 
wedstrijd zit vol! 
 
Op 2 juli 2016 is het Districtskampioenschap Dressuur/Vaardigheid outdoor in 
Kootwijkerbroek. Dit is tevens de selectiewedstrijd voor de Hippiade. 
Inschrijven kan nog steeds via Mijn KNHS. 
Er zullen 2 vaardigheidsringen zijn: 1 ring voor de paarden en 1 ring voor de pony’s. 
 
Als de selectie voor de Hippiade bekend is zullen er weer trainingen gehouden worden voor 
de Hippiade. Netty van Middendorp heeft aangeboden dit samen met Mark Jan te organiseren. 
 
Op 20 augustus 2016 is de Hippiade. 
 
Er zullen dit jaar 2 Jeugdmendagen georganiseerd worden op verschillende locaties binnen het 
District. 
 
Mark Jan doet een oproep aan alle verenigingen voor het organiseren van 
Districtskampioenschappen Dressuur/Vaardigheid indoor. Zonder verenigingen die dit willen 
organiseren kunnen er geen Districtskampioenschappen zijn…. Opgeven kan via 
wedstrijden@knhsmendistrictoost.nl  
 
Het aanvragen van wedstrijden voor verenigingen gaat veranderen. Mendistrict Oost doet mee 
aan een pilot hierover. Guusta van Ommeren licht toe dat het gedaan kan worden via Mijn 
KNHS. 
 
 

5. Bestuursverkiezing 
 
Anita Schottink wordt gekozen als nieuw bestuurslid. 
Paul Sueters is aftredend en hij stelt zich voorlopig weer voor een jaar beschikbaar. Hij wordt 
door de vergadering opnieuw gekozen. 
Hanneke Adam neemt afscheid als bestuurslid na een zittingsperiode van drie jaar. Wim 
Veldboom houdt een afscheidsspeech en hij memoreert het werk wat Hanneke gedaan heeft in 
deze periode (secretaresse van het Bestuur, de website maken en de Kür op Muziek opzetten). 
Hanneke krijgt een mooie bodywarmer als afscheidscadeau. 
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6. 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. 
Afgemeld zijn: Marcel Hermans, Berrie Komejan, Eugene Mulling, Herman Kroon, Jack van 
de Water, Suzan Roman en Melanie van de Bunt. 
 
 

7. Rondvraag 
 
Vraag 1: 
Indoormarathon Nijkerk is gelijktijdig met Paard & Koets. Daarom is de vraag of er niet meer 
selectiewedstrijden gehouden kunnen worden voor de Strijd der Districten? 
 
Antwoord 1: 
Het is het meest praktisch gebleken indoor Nijkerk als selectiewedstrijd te houden. 
 
Vraag 2: 
Is het een idee om niet alleen de Jeugd te stimuleren maar ook de Junioren? 
 
Antwoord 2: 
Mark Jan zal dit mee nemen. Voor de Jeugd attendeert hij de verenigingen erop dat zij 
wellicht guppenlessen kunnen gaan geven. 
Doel van alles is om te proberen de jonge menners beter te gaan begeleiden. 
 
Vraag 3: 
Wordt er op een Districtskampioenschap en op de Hippiade ook Kür op Muziek gereden? 
 
Vraag 4: 
Als je praat over sportontwikkeling is het dan niet mogelijk om op de Hippiade voor de M, Z 
en ZZ-dressuur (boven 65%) een Kür op Muziek in te voeren? En deze dan ook mee te laten 
tellen voor het Kampioenschap? 
 
Antwoord 3 en 4: 
Arjen Coppoolse neemt dit mee voor overweging. Op dit moment is dat nog niet mogelijk 
maar wellicht in de toekomst wel. 
 
Vraag 5: 
Hoe is de samenwerking momenteel tussen de KNHS en de SRR? 
 
Antwoord 5: 
Arjen Coppoolse licht toe dat de besturen van beide organisaties besloten hebben uit elkaar te 
gaan. 
 
Vraag 6: 
Hoe kan het voor de menner duidelijk gemaakt worden als er na de sluitingsdatum nog wel 
opgegeven kan worden voor de wedstrijd? 
 
Antwoord 6: 
Bij het indienen van het vraagprogramma via mijn KNHS is dat aan te geven. 
 
Vraag 7: 
Waarom rijden er geen tandems mee bij de Strijd der Districten? 
 
Antwoord 7: 
Het bestuur moet hierop het antwoord schuldig blijven omdat deze wedstrijd door anderen 
georganiseerd wordt. 
 
Vraag 8: 
Menvereniging Heeten legt voor dat zij geen wedstrijden meer kunnen organiseren door de 
nieuwe dressuurproeven. Zij hebben geen rijbak van 20 x 60. 
 
Antwoord 8: 
Inderdaad heeft Heeten een kleinere rijbak. Daar kunnen de huidige dressuurproeven niet in 
gereden worden. Het bestuur neemt contact op met Menvereniging Heeten. 
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8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 
Voor de aanwezigen is er een hapje en een drankje. 
 


