Mendistrict Oost
secretariaat@knhsmendistrictoost.nl

Verslag van de Algemene Ledenvergadering Mendistrict Oost op 7
november 2016 ten kantore van de KNHS te Ermelo
Aanwezigen: Bestuursleden Wim Veldboom (voorzitter), Hans Ouwersloot
(penningmeester), Anita Schottink (bestuurslid algemeen), 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.
Hij geeft een korte samenvatting van wat er gebeurd is sinds de laatste
ALV op 11 april 2016.

2.

Notulen Algemene Ledenvergadering van 11 april 2016
Tekstueel:
Er zijn geen tekstuele wijzigingen.
Naar aanleiding van:
Er zijn geen op- of aanmerkingen naar aanleiding van de notulen.
De voorzitter bedankt de notuliste voor het maken van de notulen.

3.

Ingekomen stukken
Er is een ingekomen brief van de Regiomenners in de Achterhoek. De
voorzitter stelt voor deze te bespreken tijdens of na de persentatie van
Arjen Coppoolse omdat dit onderwerp daarbij aan de orde zal komen.

4.

Mededelingen vanuit het Bestuur
Wim Veldboom:
Omdat er nog geen nieuwe secretaris gevonden is is Hanneke Adam
gevraagd vandaag nog een keer de notulen te verzorgen.
De afgelopen periode heeft het bestuur te maken gehad met ziekte van de
bestuursleden zelf en hun familie. Daardoor zijn alleen de meest
noodzakelijke dingen afgehandeld. Wim vraagt de aanwezigen begrip
hiervoor.
Wim bedankt de organisaties van de Districtskampioenschappen voor hun
enorme inzet en flexibiliteit.
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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.
De aangekondigde presentatie “De toekomst van het mennen” door Inga
Wolfram is verzet naar de volgende ALV in april 2017.

Hans Ouwersloot:
Begroting 2017: Hans geeft aan deze keer de posten vereenvoudigd te hebben
zodat er duidelijker inzicht is in de verschillende inkomsten en uitgaven. Hij licht
aan de hand van de sheet in de presentatie de verschillende posten toe.
Klazien Kleermaker:
Kür op Muziek: Op 18 februari 2017 is er weer een wedstrijd Kür op Muziek in
Nijkerk. Deze wedstrijd zal deze keer ook gelden als selectie voor een
Districtskampioenschap Kür op Muziek. Deze zal plaatsvinden op 4 maart 2017 in
Putten na het Districtskampioenschap Dressuur/Vaardigheid daar.
Drive & Run / Drive & Bike: Komend voorjaar gaat er voor het eerst een Drive &
Run of naar keuze een Drive & Bike georganiseerd worden. Deze wordt gehouden
bij Stal Hulkesteijn in Zeewolde. Wito Mink is bereid gevonden mee te werken
aan de organisatie hiervan.
Districtsuitje: er is binnenkort een uitje voor alle menners van Mendistrict Oost.
Helaas wel voor een groep van maximaal 70 personen. De stal van Chardon en
de Koninklijke Stallen zijn bereid gevonden de groep te ontvangen. Nadere
informatie volgt.
Anita Schottink:
Er wordt een Jeugdmendag (indoor) georganiseerd op 12 februari 2017 in
Lonneker. Dit wordt samen met het Algemeen Opleidings Centrum (AOC)
georganiseerd. Nadere informatie volgt.
Paul Sueters:
Materiaalwagen: Er zijn wat kleine aanpassingen aangebracht. Verzoek is de
wagen schoon en compleet terug te brengen. Wordt dit niet gedaan dan kost het
Paul heel erg veel moeite en tijd.Er komen foto’s van het inwendige van de
wagen zodat te zien is hoe de indeling zou moeten zijn.
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. Op de vraag om suggestie voor
de facebookpagina of de website komen er geen reacties vanuit de aanwezigen.
Klankbordgroep: Paul attendeert erop dat alle menners ideeën en suggesties aan
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kunnen leveren aan de leden van de klankbordgroep ter bespreking in hun
overleg.
Mark Jan Vink:
Mark Jan memoreert de wedstrijden die gehouden zijn in de periode na de vorige
ALV.
Voor de komende periode zijn de volgende wedstrijden gepland:
* selectie Districtskampioenschap Kür op Muziek op 18 februari 2017 in Nijkerk.
* Strijd der Districten op 19 februari 2017 in Ermelo.
* Districtskampioenschap Dressuur/Vaardigheid paarden indoor én
Districtskampioenschap Kür op Muziek pony’s en paarden op 4 maart 2017 in
Putten.
* Districtskampioenschap Dressuur/Vaardigheid pony’s indoor op 11 maart 2017
in Ermelo.
* Hippiade Mennen 2017: 16 september 2017.
Er heeft zich nog geen vereniging aangemeld voor het organiseren van een
Districtskampioenschap Minimarathon.
Oproep aan alle verenigingen: meld je aan als je een Districtskampioenschap
wilt/kunt organiseren!!!!
Guusta van Ommeren:
Het verhaal wat Guusta gehouden heeft wordt onderstaand puntsgewijs
weergegeven zodat iedereen het nog eens kan lezen.
* KNHS wedstrijdkalender is als enige kalender compleet en correct.
* Zodra een datum is goedgekeurd staat het vraagprogramma in status
“Concept” en is vanaf
dat moment zichtbaar in de KNHS wedstrijdkalender.
* Organisaties kunnen hier ook hun start- en uitslagenlijsten uploaden.
* Deelnemers hoeven niet meer te surfen tussen startlijsten.nl / hoefnet en als
laatste naar KNHS om daar in te schrijven.
* Elke verandering is even wennen, er is ondersteuning voor organisaties én
deelnemers: wedstrijdprogramma-adviseur g.van.ommeren@knhs.nl
* Berichten aan verenigingen binnen MDO worden geadresseerd volgens de
gegevens zoals deze van uw organisatie in MIJN KNHS geregistreerd staat
* Ook leden doen er goed aan hun E-mail gegevens correct in te voeren. MDO
gebruikt ook hier de mailadressen uit MIJN KNHS.
* Daarnaast bent u ook voor wedstrijdorganisaties bereikbaar.
* Indien uw gegevens niet goed vermeld staan, kunt u deze in de meeste
gevallen zelf aanpassen in MIJN KNHS.

5.

Huldiging Districtskampioenen
Alle menners, die kampioen geworden zijn tijdens het afgelopen
outdoorseizoen hebben een uitnodiging ontvangen om tijdens deze
vergadering aanwezig te zijn.
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De kampioenen worden gehuldigd en natuurlijk ook op de foto gezet.
Tijdens de uitreiking wordt er een mooie collage van foto’s en films van de
kampioenen gepresenteerd op het grote scherm. Deze is gemaakt door
Carina Jansen en een en ander is aangeleverd door Klazien Kleermaker.

6.

Rondvraag
Vraag 1:
De gegevens van instructeurs Mennen zijn nu alleen zichtbaar als je eerst
inlogt in Mijn KNHS. Is het niet mogelijk deze namen voor iedereen ter
inzage te stellen?
Antwoord 1:
Met het oog op de Wet Privacy is dat helaas niet mogelijk.
Vraag 2:
Is het mogelijk om een Nederlands Kampioenschap te organiseren voor de
indoor Minimarathon?
Antwoord 2:
Paul en Wim nemen deze vraag mee naar het Menforum.
Vraag 3:
Is het niet mogelijk dat rijders op meer indoor minimarathons kunnen
rijden voor de selectie van de Strijd der Districten?
Antwoord 3:
Mark Jan geeft aan dat twee andere Mendistricten dit jaar meer indoor
minimarathons laten rijden voor de selectie. Hij zal Wim en Paul vragen dit
mee te nemen naar het Menforum en de andere districten te vragen hoe
hun ervaring hiermee is.

7.

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