Notulen ALV 12 november 2018
Notulen Mendistrict Oost vergadering maandag 12 november 2018 KNHS centrum Ermelo
Afmeldingen: Anita van der Meer (mv. Heeten), Patricia Elsinghorst (mv. Winterswijk), Geke Blokland, Rian van
Arkel, Dirk Neerincx

20.00 u opening vergadering door Wim Veldboom.
District Oost heeft het goed gedaan, alle wedstrijden tussen districten gewonnen (strijd der
districten, jeugdwedstrijd Oirschot en Hatro cup op Hippiade). Klazien verteld dat het reisje naar Vd
Heuvel en Boyd Exell erg geslaagd was.
Opmerkingen Notulen vorige vergadering:
- Decharge van de penningmeester mist in voorgaande notulen, daarom bij deze: Hans
Ouwersloot is wederom verkozen voor volgende termijn als penningmeester.
- Rooster van aftreden: dit is er niet. Officieel is termijn 3 jaar. Echter, door weinig animo voor
bestuursfuncties is er geen rooster van aftreden. Dit zal op de volgende vergadering
besproken gaan worden.
- Huidige kascommissie staat niet goed vermeld in notulen vorige vergadering. Kascommissie
vorig jaar: Hetty Nawijn en Hans Lendering, dit jaar Hans Lendering en Anjelies van Vliet.
- Verder geen opmerkingen over de voorgaande notulen.
Mededelingen:
- Samenstelling bestuur: Karin Lenderink is per acuut gestopt ivm zwangerschap en word
bedankt. Carola Timmer word voorgesteld als nieuwe secretaris. Geen bezwaren. Met
applaus aangenomen.
- Mededelingen van het menforum (Paul Sueters / Wim Veldboom): rekenkamer zou
ophouden te bestaan, maar na gesprekken is besloten dat de rekenkamer toch blijft bestaan.
Aantal mensen zijn op leeftijd en stoppen nu of binnen enkele jaren. Daarom behoefte aan
nieuwe mensen die willen meewerken aan rekenkamer. Als er geen nieuwe mensen zich
aanmelden is de kans er wel dat rekenkamer op termijn stopt te bestaan. Al enkele nieuwe
aanmeldingen. Op facebook of per email is meer informatie te vinden.
- Ledenraad: sfeer is op dit moment goed, na vertrek Rens Plantsoen vorig jaar. Begroting
komt op 0 uit. Contributie KNHS verhoogd naar 25 euro ivm vermindering leden / verhogen
personeelskosten.
- Materiaalwagen: goed verlopen dit jaar, zeker 10x verhuurd (a 100 euro), staat bij fam.
Veldboom in Zeewolde. 58 kegels + hoezen. Wagen gaat binnenkort naar Apeldoorn (midden
district).
Hans Ouwersloot: begroting.
- Begroting is altijd een verwachting. Verwachting is negatief resultaat van 1700 euro.
- Geen vragen.
Klazien Kleermaker:
- Kür op muziek: ong. 8 rijders zijn hierin actief, word nog weinig uitgeschreven terwijl het wel
makkelijk is voor verenigingen. Meeste verenigingen hebben wel een geluidsinstallatie.
Oproep aan verenigingen om het wel te gaan uitschrijven. Januari Putten, 2e paasdag
Haaksbergen.
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Volgende uitje is gepland: 10 januari Frisian Proms in Leeuwarden. Nu ong 28 aanmeldingen,
gaat pas door bij min 50 aanmeldingen. Aanmelden kan nog.

Mark Jan Vink:
- DK samengesteld was in Beesd afgelopen jaar. Goed verlopen.
- DK Haaksbergen dressuur / vaardigheid 28 juli was in Haaksbergen. Warm weer, goed
aanpassingen op gedaan en goed verlopen.
- Jeugdrubriek NK Oirschot 17 / 19 augustus gewonnen door 5 jeugdmenners uit Oost.
- Harich / Gaasterland: KNHS kampioenschap klasse L / M samengesteld
- Hippiade Ermelo: oost heeft wederom de Hatro cup gewonnen.
- Selectie Strijd der districten was bij Indoor Nijkerk. Zie site voor geselecteerden.
- 3 febr is Strijd der districten bij KNHS centrum
- DK Minimarathon bij Voorwaarts in Kootwijkerbroek (9 febr)
- DK dressuur / vaardigheid pony’s is in Ambt Delden, 2 maart
- DK dressuur / vaardigheid paarden in Wenum Wiesel, 16 maart
- DK dressuur en vaardigheid outdoor, DK SGMW en KNHS kampioenschap L / M: verenigingen
kunnen zich aanmelden tot uiterlijk 1 december. 10 dressuurbanen + 2x vaardigheid moet
mogelijk zijn, dus groot terrein nodig. Voor dressuur / vaardigheid en SGMW al wel een
aanmelding gehad. KNHS kampioenschap L/M ook al een aanmelding. Maar als andere
verenigingen dat ook willen, laat het voor 1 dec weten.
In district oost veel dressuur / vaardigheid indoor, andere districten hebben dat veel minder. Selectie
criteria zijn wat aangepast:
- Vaardigheid alleen 1e parcours telt, anders zou je er met 2 wedstrijden al kunnen zijn (2x2
proeven). Je moet winstpuntwaardig gereden hebben.
- Uitzondering: 2 span paard selectie vaardigheid word ruimer bekeken. Hierdoor: tussenstand
tweespannen komt onder ander linkje te staan ivm andere berekening. Wens is om op DK in
Wenum Wiesel toch minimaal 4 tweespannen paard te hebben.
- Opmerking: Petra de Graaf: kosten worden hoger voor rijders omdat er meer wedstrijden
gereden moeten worden. Mn enkelspan paard zijn er ook niet zo veel in de vaardigheid.
Mark Jan: we gaan hier rekening mee houden, we kijken het een jaar aan hoe het nu gaat.
- Zie website voor voorwaarden selectie dressuur / vaardigheid.
Monique Rotman (Bixie Jeugd): in oosten van het land al wat bixie wedstrijdjes op poten gezet,
hopelijk krijgt dit navolging in een groter deel van het district.
11 december kalenderavond voor SGWM organisaties om wedstrijden op elkaar af te stemmen. Ad
Aarts komt wat vertellen en dan word de SGMW kalender ook opgemaakt voor 2019.
Facebook: Carina Jansen / Paul Sueters zijn hiervoor verantwoordelijk.
Guusta van Ommeren laat nieuwe website zien. Vernieuwd ivm AVG / nieuwe wetgeving. Opmerking
Hetty Nawijn: klankbordgroep mist op de website. Antwoord Mark Jan Vink: moet nog over worden
vergaderd. Foto’s en filmpjes (vrij van rechten) voor de website of voor facebook zijn welkom.
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Carina Jansen heeft 2 filmpjes gemaakt over districtkampioenschappen en NK / hippiade. Getoond en
daarna huldiging kampioenen incl presentje / bloemen en fotomomentje.
Presentatie Paul Versluis: De inwerking van Bitten.
Rondvraag: geen vragen.
Afsluiting vergadering.

