Verslag van de Algemene Ledenvergadering Mendistrict Oost op 10 April 2017 ten kantore van de
KNHS te Ermelo
Aanwezigen:

1.

Bestuursleden Wim Veldboom (voorzitter), Hans Ouwersloot (penningmeester), Anita
Schottink (bestuurslid algemeen), Mark Jan Vink (secretariaat wedstrijdzaken), Paul Sueters
(bestuurslid algemeen) en Klazien Kleermaker (recreatie)

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 07-11-2016.

2.

Notulen Algemene Ledenvergadering van 07 november 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
Geen

4.

Mededelingen vanuit het Bestuur
Wim Veldboom:
Omdat er nog geen nieuwe secretaris gevonden is, is Caroline van den Brink gevraagd vandaag de
notulen te verzorgen. Stichting Mensport Winterswijk en Menvereniging Het Aangespannen Paard
Heeten hebben zich afgemeld.
Het district heeft een goed indoorseizoen achter de rug. Voor de 3e keer is de Strijd der Districten
door Oost gewonnen. De livestream is veel bekeken.
Wim bedankt de organisaties van de Districtskampioenschappen voor hun enorme inzet en
flexibiliteit. Het bestuur bedankt Erma Bast voor de verzorging van alle bekers en linten.
Menforum:
De hervorming van de sport is in gang gezet. Aankomend seizoen wordt bekeken hoe alles loopt.
Speerpunten voor het komend jaar zijn: nieuwe dressuurproeven SGW / jeugd / minimarathon en
impuls.
Bestuurszaken:
Anita neemt afscheid van het bestuur. Zij gaat verder bij vereniging Koets ’n Keerls. Anita wordt
hartelijk bedankt met een bos bloemen voor haar inzet.
Er wordt aangegeven dat het bestuur op zoek is naar een goede secretaris. Er wordt een oproep
gedaan richting de aanwezigen.
Hans Ouwersloot:
Financieel verslag: 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. De kascommissie bestaande uit Hetty Nawijn en Hans
Lenderink zeggen geen hiaten te hebben ontdekt, en gaan akkoord.
Er wordt decharge voor de jaarrekening en beleid verleend. In kascommissie komt als 1e reserve
Anjelies van Vliet.
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Paul Sueters:
Materiaalwagen: Er zijn wat kleine aanpassingen aangebracht en is weer up-to-date. Verzoek is de
wagen schoon en compleet terug te brengen zoals op de foto’s staat aangegeven. Wordt dit niet
gedaan dan wordt de borg ingehouden .Er hangen foto’s in de materiaalwagen zodat te zien is hoe de
indeling zou moeten zijn. In de toekomst zal de wagen nog aangevuld worden met een podium.
Facebook: Paul en Carina Jansen beheren de facebookpagina samen. Beiden proberen zo goed
mogelijk al het nieuws hierop te publiceren. De informatie moet vanuit de leden en de verenigingen
komen. Denk er dus aan dat iedereen hier iets voor aan kan leveren. Aanleveren stukjes graag in
juiste bestandsformulier aanleveren. Structurele zaken worden via de website bekend gemaakt.
Klankbordgroep: Hierin hebben zitting Rene Schuiling, Wito Mink, Carina Jansen en Mathilde
Jutting. Ideeën en suggesties kunnen worden doorgegeven aan de leden van de klankbordgroep die
deze zullen bespreken in hun overleg. Kan/wordt meegenomen door Wim Veldboom naar het
Menforum. Verzoek is om eerder terug te koppelen naar de leden van wat er allemaal besproken
wordt.
b.v.: tijdens kampioenschap moet men de FEI proef rijden. Dit is door de technische commissie
besloten. Hier was door het bestuur en menforum niks meer aan te doen.
Hetty Nawijn merkt op dat het beter is de onderwerpen die er spelen voor de vergadering bekend te
maken, niet tijdens de vergadering zelf. We geven het een jaar de kans.
Netty van Middendorp: Gezamenlijk aankopen van hoezen voor de vaardigheid is niet gelukt. Op de
oproep die is gedaan op facebook zijn geen reacties binnengekomen.
Guusta van Ommeren:
Uitnodigingen kunnen beter worden verstuurd via het secretariaat naar de verenigingen.
KNHS wedstrijdkalender is als enige kalender compleet en correct.
En 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 staan.
Wedstrijden voor winterseizoen 2017/2018 dienen voor 30-06-2017 te worden aangemeld.
I.v.m. reglementswijzingen wordt de vaardigheid standaard op 1.28 cm gezet. Bij de rubriek sulky is
deze leeg. Moet rijder zelf invullen.
Deelnemers met een presentatiewagen dienen dit te vermelden + spoorbreedte.
Klazien Kleermaker:
Kür op Muziek: Outdoor Kür op Muziek wordt gehouden tijdens districtkampioenschappen te
Nijkerkerveen op 26 augustus. Tevens roept zij verenigingen op om Kür op Muziek te organiseren.
Ook leuk om dit als afsluiting van een dressuurdag te doen.
Districtsuitje: Het uitje van Mendistrict Oost met een groep van 70 personen is als zeer leuk ervaren.
De stal van Chardon en de Koninklijke Stallen waren bereid gevonden de groep te ontvangen en
rond te leiden. Door Bram Chardon werd een clinic gedaan. Er wordt een leuke film getoond met de
hoogtepunten van de dag d.m.v. foto’s, gemaakt door Evelien Roseboom.
Ride & Run : deze stond gepland voor 2 juni, maar zal vanwege regels van Staatsbosbeheer niet
doorgaan. Er zal een nieuwe datum worden gepland.
Paard & Levendag: staat op de kalender voor 18 juni 2017. Er worden diverse disciplines getoond
met medewerking van Ewoud Boom voor dressuur/vaardigheid en Wito Mink voor de marathon.
Voor deze dag zijn nog veel vrijwilligers nodig, dus meld u aan.
Mark Jan Vink:
25-02: Boeren mini marathon te Kootwijkerbroek was zeer geslaagd en werd door de rijders als heel
gezellig ervaren.
04-03: DK paarden te Putten. Is een kleine maar leuke groep. Wedstrijd is goed verlopen.
11-03: DK pony’s te Ermelo. Een overvol programma met alles op 1 dag. Er zal worden bekeken
hoe dit op te lossen. Vaardigheid op een aparte dag of vrijdagavond gaan starten.
Bij de Sulky-rijders was de deelname beperkt. Kan alleen opgelost worden door te zorgen dat er
meer komen.
Data Outdoor-seizoen:
- 8/9 juli
- 26 augustus
- ?? ??
- 16 september

; DK SGW te Varsseveld
: DK dressuur/vaardigheid paarden/pony’s te Nijkerkerveen
: training geselecteerde Hippiade
: Hippiade

Bestuur van Oost kan/mag geen wedstrijden verbieden. Dus sommige wedstrijden vallen samen
en/of er zit 1 week tussen.
Oproep aan alle verenigingen: meld je aan als je een Districtskampioenschap wilt/kunt
organiseren!!!!
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5.

Update van de KNHS
Arjen Coppoolse geeft aan dat de wijzigingen, zoals ingevoerd per 1-4-2017 ervoor moeten gaan
zorgen om de sport voor de toekomst bestendig te maken. Er zijn 1500 mensen met een startlicentie
voor het mennen. Hiervan starten er ca. 800 SGW. Het is zaak te zorgen voor een goede niveauopbouw. Voor de hoogste klasse wil men een optimale competitie realiseren. Grootste wijzingen
zijn: luchtbanden voor alle klassen; geen schootkleed verplicht; nieuwe indeling klasse t.w. L/M/Z.
In de Z kan men KNHS of FEI proef starten. Bij FEI proef zijn er 3 juryleden. Alles mag worden
voorgelezen. Klasse L in B-traject max. 24 doorgangen. Klasse M max. 6 hindernissen. Klasse Z
max. 8 hindernissen en tijden volgens FEI.
Jaarlijks zal er organisatorisch overleg zijn. Hiermee wil men een laagdrempelige instroom voor
beginners creëren. Klasse L krijgt ook kampioenschap. Meer uitgebalanceerde wedstrijdkalender.

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 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. De volgende menners hadden zich hiervoor afgemeld: Mart
Koerhuis; Gerben vd. Berkt; Susanne Roman; Jan de Boer; Geke Blokland; Yvonne Roman.

7.

Presentatie Inga Wolfram: De toekomst van het mennen.
Tijdens de presentatie wordt er uitleg gegeven over de toekomst van het mennen, waarbij de
speerpunten zijn: contact met de natuur; kansen creëren om buiten te rijden; hippisch toerisme
stimuleren; veilige routes; toegankelijkheid waarborgen.

8.

Rondvraag
Vraag 1: voor Arjan
De hervormingen die nu zijn ingevoerd zorgen er alleen maar voor dat het moeilijker gemaakt wordt
voor o.a. de juryleden , hoofdhindernisrechters, rekenkamer, parcoursbouwers en organisaties. De
belasting wordt zo toch te hoog voor deze vrijwilligers ?
Antwoord 1:
De veranderingen die nu ingevoerd zijn, zijn goed voor welzijn paard en lolbeleving van de menner.
Juryleden en hoofhindernisrechters blijven precies hetzelfde doen; waarnemen en constateren.
Vraag 2: voor Mark-Jan
Waarom zijn de voorwaarden niet goed gehanteerd inzake starten met 2 rijders ?
Antwoord 2:
Mark-Jan geeft aan hierop al vaker geantwoord te hebben en het nu voor het laatst te doen. Starten
met 2 rijders en 1 paard/pony in dezelfde rubriek mag niet. Alleen in verschillende rubrieken.
Bestuur heeft altijd gehandeld in belang van menner en sport.
Vraag 3:voor Arjan
Kampioenschap enkelspan paard klasse Z in Wierden. Waarom wordt hier een gewijzigde proef
gekozen?
Antwoord 3:
Het wijken is uit de proef gehaald om ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde gelijke proef rijdt.

9.

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