Algemene Ledenvergadering Mendistrict Oost

Datum:

8 april 2019

Tijd:

20.00 uur

Locatie:

Foyer KNHS Centrum Ermelo

Aanwezig:

Aanwezige bestuursleden: Mark Jan Vink, Klazien Kleermaker, Wim Veldboom, Hans Ouwersloot,
Carola Timmer. Ondersteuning bestuur: Guusta van Ommeren.

1. Opening, goedkeuring voorgaande notulen en ingezonden brief
Opening door Wim Veldboom. Welkom aan allen.
Vanavond terugblik op afgelopen jaar en vooruitblik naar aankomend jaar.
Notulen voorgaande ALV: geen op of aanmerkingen.
Ingezonden brief Leo Nelis: twee wedstrijden op dezelfde data (16 febr) bij elkaar in de buurt. Dit blijft een
beetje moeilijk punt: waar is de grens qua afstand? Juridisch heeft het ook geen grond. Opmerkingen uit de zaal:
meer sturing is gewenst. Samengestelde wedstrijden: voor elk seizoen een kalenderdag om wedstrijdkalender op
elkaar af te stemmen. Het blijkt toch moeilijk te blijven voor wedstrijdorganisaties om onderling hier uit te
komen. Wim geeft aan dat we het wel eens zijn met elkaar, maar het blijft een moeilijk punt. Voor SGMW
kalenderavond, daar worden de data vastgesteld en besproken. Guusta keurt alleen goed als SGWM datum is
afgesproken op kalenderavond.
Twee onderdelen wedstrijden: >30 km word goedgekeurd, misschien moet deze afstand groter voor
automatische goedkeuring.
Vraag vanuit de zaal: strenger zijn in het goedkeuren van wedstrijden. Ook rekening houden met diverse type
wedstrijden. Dressuur/vaardigheid en minimarathon bijten elkaar ook.
Wim geeft aan: voor samengesteld echt op kalenderdag komen, verder gaan we proberen om er strenger in te
zitten. Maar onderling ook graag rekening met elkaar houden en met elkaar in overleg gaan.
2. Bestuurszaken
Hans Ouwersloot is aftredend in de herfst als penningmeester. Anjelies van Vliet is bereid gevonden om hem op
te volgen. Dit word aangenomen met applaus vanuit de zaal. Geen bezwaren.
Najaar 2020: Mark Jan en Wim zijn dan aftredend ivm maximale termijn van 9 jaar. Bij deze de oproep om meer
nieuwe bestuursleden. Statutair 7 bestuursleden, dus er zijn sowieso nog openstaande vacatures. Aanmeldingen
horen we graag.
Klankbordgroep was opgericht voor herstructurering van SGM wedstrijden. Deze is beëindigd in verband met
overbodig geworden.
Cursus Hoofd Hinderniswaarnemer: in Hengelo door Jaap Boom een cursus verzorgd, 14 nieuwe hoofdhindernisrechters opgeleid en aantal mensen hebben mee gedaan als opfriscursus. Praktijk moet gedaan worden
en dan nieuwe hoofd-hindernisrechters.
Vraag uit de zaal: wanneer komt dit weer? Antwoord is dat we dat graag volgend voorjaar weer doen. Dan zullen
ook alle bestaande hoofd-hinderniswaarnemers een uitnodiging gaan krijgen om mee te doen als opfriscursus. In
MijnKNHS zijn hoofdhindernisrechters te vinden.
3. Financieel overzicht
Opmerking vanuit de zaal: financieel overzicht stond niet op de site van MDO. Dit had bekend moeten zijn voor
deze vergadering.

--

ALV MDO 8-4-2019

Pagina 1 van 4

Hans legt financieel verslag 2018 nu ter plekke uit. 10.806 euro inkomsten, kosten 16.483,26 euro. Dus verschil
van 5677 euro in de min. Opmerking vanuit de zaal: groot verschil tussen kosten en begroting. 12.000 begroot en
16.000 uitgegeven.
Uitleg Hans: KNHS geeft altijd voorschot en dan aan einde van het jaar afrekening door KNHS. Dit komt omdat
KNHS dit nu een jaar opschuift. Verschil tussen begroting en uitgaven blijft 4000 euro. Hans geeft aan dat
inschatting van tevoren erg moeizaam is. Bijv. kosten voor kampioenschappen zijn veel hoger uitgevallen. Nu
veel voorraad aan geschenken en dergelijke voor kampioenen.
Vraag: wat is ‘promotie mensport’. Antwoord: voorbeeld zijn de rode ‘t shirts bij Strijd der Districten. Dat soort
dingen komen daar in terecht.
We willen ook het geld uitgeven, we hadden geld in kas. We willen graag geld uitgeven aan de mensport in ons
district.
Vraag over kosten ‘recreatie’. Antwoord: voorbeeld is jaarlijkse uitje, ruiterfitheid, Ride-and-drive, ondersteunen
van recreatieritten. Binnenkort moeten we dit ook aan KNHS verantwoorden hoe dit is uitgegeven tbv recreatie
(nu 1000 euro minder uitgegeven aan recreatie dan hiervoor gekregen van KNHS).
Kascontrole commissie: Hans Lenderink neemt het woord. Er staat hier alleen de exploitatie, maar geen balans /
voorraden. Eigenlijk had er een begroting 2019 bij moeten staan zodat er te zien was dat er dan minder kosten
zouden komen. Banksaldo is nu ruim 13.000 euro.
Decharge penningmeester dmv applaus van het bestuur.
Twee nieuwe mensen nodig voor controle kascommissie: Henk Oosterink bied zich aan. Hans Lenderink wil dit
nog wel een jaar doen, maar statutair zou dat niet mogen. Aanwezigen keuren dit toch goed om overloop te
hebben aangezien Anjelies er uit moet ivm nieuwe functie als penningmeester in het bestuur. Er was geen
reserve, maar Albert Hooijer bied zich nu aan als reserve.
4. Recreatie
10 januari was het uitje naar Frisian Proms. Niet genoeg deelnemers om er met een bus heen te gaan, maar wel
met 23 mensen naar de show geweest. Het was een geslaagde avond. Klazien laat filmpje zien met impressie hoe
het was.
Nieuw uitje: Palm Brouwerij en stoeterij Diepenstein in België. Details worden later bekend gemaakt, het moet
wel een door de weekse dag worden. Datum nog niet bekend. Wellicht in het najaar.
Kür op muziek: 16 maart DK met 6 deelnemers. Helaas word Kür niet veel uitgeschreven als rubriek en zijn er nog
niet heel veel deelnemers. Oproep aan mensen met interesse om kür te gaan rijden.
5. Presentatie ‘Buitenrijden, buitengewoon genieten’ door Wilma Plaisier (KNHS)
Doelstellingen KNHS recreatie: buitenrijden laagdrempelig en toegankelijk houden, hiervoor is een platform
ontwikkeld: buitenrijden.nl. Eigen website los van KNHS website. Hippisch toerisme en paardenwelzaam
bevorderen. Samenwerking met diverse organisaties zijn nodig. Staatsbosbeheer had plan om alle ruiterpaden af
te sluiten. Dit is de grootste terreineigenaar. Nu regelmatig contact en goede samenwerking is er ontwikkeld.
Samenwerking met EasyGis: digitaliseren van ruiterpaden.
Doel: één systeem met alle ruiter en menpaarden waar wij op mogen rijden. Dit moet ook up to date blijven.
KNHS is licentiehouder van FITE: wereldbond voor hippisch toerisme. Overlegorgaan om samenwerkingen
internationaal te bevorderen en op gebied van recreatieve sporten (WE en TREC).
Buitenrijden.nl is nu in ontwikkeling in overleg met terreineigenaren. Site is al wel te bekijken en we staan open
voor opmerkingen. Waardering van routes moet ook komen op deze site. Groeiend platform, nog niet alles
digitaal. Hopelijk dit jaar verdere realisatie. Suggesties voor nog niet bekende routes zijn altijd welkom.
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Adopteer je route: ontstaan na aangeven van terreineigenaren (mn Staatsbosbeheer) dat budgetten
onvoldoende zijn om ruiterpaden te onderhouden. Hiervoor zijn er opschoondagen, werkgroepen en stichtingen.
Eerste opschoondag op de Veluwe had 50 deelnemers. Meer hulp is altijd gewenst om meer gebruikersgroepen
te kunnen oprichten.
Paarden Welkom: dagtochten en overnachtingen / arragementen. Dit ter bevordering van hippisch toerisme.
Bedrijven met juiste faciliteiten en locaties kunnen zich hier aanmelden.
6. Wedstrijdzaken
Materiaalwagen: staat bij Saskia Koldenhof.
Concoursprogramma: nu vernieuwd door KNHS ivm angst dat programma niet meer gaat werken in toekomst
ivm verouderde software, er is wel een nieuw programma op komst. Selectiewedstrijden moeten nog met
concours 3.5 gedaan worden. Nieuw: startlijsten kun je automatisch uploaden naar MijnKNHS via knop in
concours 3.5. Bij vragen kun je contact opnemen met Guusta van Ommeren.
Jeugd: word voor 3 jaar gesponsord door Johan van Veluw. Bij oefenmarathon putten wat tips en hulp gegeven
door Ewout Boom.
Strijd der districten: gewonnen door Oost, zowel door jeugd als overige menners.
DK minimarathon was in Kootwijkerbroek. Aankomend seizoen gaat hij naar Wenum Wiesel in oktober. Dit jaar
was het wat laat in het seizoen (februari).
Ambt Delden had DK pony’s. 14 dagen later DK paarden in Wenum Wiesel. Hier is ook kür op muziek verreden.
Aankomende data:
• 13 / 14 juli Wenum Wiesel DK SGMW
• 8 juni: DK Dressuur en vaardigheid in Neerijnen
• Training geselecteerden voor Hippiade mennen
• 23 / 25 augustus: Jeugdmendag
• 6 en 7 september: KNHS kampioenschap klasse L en M SGMW (dit jaar in district Oost, dit rouleert).
• 14 september: Hippiade mennen. Dit valt helaas samen met Horse Event, maar daar kunnen wij niets aan
doen helaas.
• Voor aankomende seizoen: oproep aan organisaties die DK willen organiseren. Minimarathon is in
Wenum Wiesel in oktober. Dressuur / vaardigheid voor pony’s en paarden nog niet bekend.
Monique Rotman is organisator bixie klassen op wedstrijden en aantal trainingen. Mn in achterhoek leeft dit en
is er ook een bixie-bokaal.
7. Filmpje gemaakt door Herman Koetsier en huldiging kampioenen
Districtskampioenschap indoor pony’s Ambt Delden:
• B dressuur: Koen Wilhelm
• L dressuur: Melanie vd Bunt
• M dressuur: Fleur van Empelen
• Z/ZZ dressuur: Klazien Kleermaker
• Tweespan: Melanie vd Bunt
• L vaardigheid: Oniek van Olst
• M vaardigheid: Anouk van Beek
• Z/ZZ vaardigheid: Natasja Verheul
• Tweespan: Jorn van Olst
• Sulkyklasse: Hans Lenderink
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Districtskampioenschap indoor paarden Wenum Wiesel:
• B dressuur: Inge Winter
• L dressuur: Elise Diteweg
• M dressuur: Albert Hooyer
• Z/ZZ dressuur: Annemarie Evers
• Kür op muziek: Fleur van Empelen
• L vaardigheid: Mark Roelink
• M vaardigheid: Peter vd Steeg
• Z/ZZ vaardigheid: Anouk de Geijter
Districtskampioenschap indoor marathon Kootwijkerbroek:
• Enkelspan pony: Anouk van Beek
• Enkelspan paard: Milou Huisman
• Tweespan pony: Ingrid van Cleef
• Tweespan paard: Gert vd Hoek
8. Presentatie ‘Door de bril van de jury’ door Peter Bonhof
Aan de hand van twee filmpjes geeft Peter Bonhof commentaar en cijfers aan twee combinaties in hun
dressuurproef. Een leuke discussie volgt. Peter is voorstander van positief jureren en ook de goede punten van
een proef benadrukken.
9. Rondvraag
Vraag 1: Waarom stonden er witte hekjes in de ring bij het districtskampioenschap indoor Wenum Wiesel? De
afmeting van de bak was al goed. (Erma Bast)
Antwoord Wim: bak hoeft niet kleiner gemaakt te worden, mn niet voor (tweespan)paard. Binnenring was niet
noodzakelijk. Toelichting Albert Hooijer: er zit een metalen binnenring bij het hek. Dit is gevaarlijk mn voor
mensen met een presentatiewagen. Dit is dus gedaan ivm veiligheid.
Vraag 2: Selectie procedure vaardigheid zijn veranderd afgelopen, hoe is dit veranderd en gaat dit aangepast
worden? (Petra de Graaf)
Door oude regels waren er ook niet voldoende deelnemers geweest. Dit jaar is het niet ten nadele veranderd.
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