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Algemene Ledenvergadering Mendistrict Oost CONCEPT 

 

Datum:  11 november 2019 

Tijd:  20.00 uur 

Locatie: Foyer KNHS Centrum Ermelo 

Aanwezig: Aanwezige bestuursleden: Mark Jan Vink, Klazien Kleermaker, Wim Veldboom, Hans Ouwersloot, 

Anjelies van Vliet, Carola Timmer. Namens de KNHS: Arjan Coppoolse.  

1. Opening & goedkeuring voorgaande notulen 

Opening door Wim Veldboom. Welkom aan allen. Rijders van district Oost hebben mooie wedstrijdresultaten 
geboekt. Vrijwel alles gewonnen, behalve jeugd ➔terecht gewonnen door West. We kunnen leren van district 
West in de begeleiding van jeugdmenners.  
Recreatie mag ook meer in de picture komen, we zoeken iemand die Klazien hiermee kan ondersteunen.  
 
Over 1 jaar: Mark Jan en Wim zijn dan aftredend en niet verkiesbaar. Ook Guusta gaat stoppen met haar taken 
(website en wedstrijdorganisatie). Hier zoeken wij opvolgers voor. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het 
bestuur.  

- Inge Winter: heeft interesse getoond om functie van Guusta over te nemen.  
 
Notulen voorgaande ALV: geen op of aanmerkingen.   
 
Geen ingezonden of uitgaande stukken die besproken moeten worden.  

 

 

3. Wedstrijdzaken (door Mark Jan) 

8 juni 2019: DK dressuur en vaardigheid in Neerrijnen. Het weer zat niet mee, maar was een mooie wedstrijd.  
13 / 14 juli 2019: DK samengesteld in Wenum Wiesel. Mooie wedstrijd, goed geslaagd.  
NK Oirschot: jeugdrubriek 
6 / 7 september 2019: KNHS districtskampioenschap samengesteld klasse L en M in Hengelo.  

2. Bestuurszaken 

Hans Ouwersloot is nu aftredend, Anjelies  van Vliet is bereid gevonden om hem op te volgen en draait nu al half 
jaar mee.  
Afscheid Hans: rustige, vertrouwde, wijze, betrouwbare penningmeester. Veel humor en vrolijke noot in het 
bestuur, ondanks prive problemen met gezondheid toch altijd beste beentje voor gezet in het bestuur en Hans is 
nu gelukkig weer aan het rijden met Coco. Hartelijk dank voor je inzet en veel plezier en succes in de sport. Hij 
word bedankt met een Gao-stok en een mooie bos bloemen, dit word overhandigd door Anjelies.  
Applaus vanuit de zaal.  
 
Menforum: komt morgenavond weer bij elkaar, onderwerp oa evaluatie 2019. Opbouwend commentaar word 
graag meegenomen, punten kunnen gemeld worden bij Wim.  
 
Ledenraad: statuten worden aangepast en meer in lijn gebracht met NOC. Oa sexuele intimidatie, match-fixing, 
doping zijn onderwerpen. Het gaat veranderen dat KNHS kampioenschappen in toekomst ook op zondag 
georganiseerd mogen worden. Verder gaat ledenraad van 17 naar 24 mensen.  
 
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.  
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14 september 2019: Hippiade mennen in Ermelo. Mooie wedstrijd met mooi weer en een goede sfeer.   
19 oktober 2019: DK minimarathon. Deze kampioenen worden gehuldigd in voorjaarsvergadering.  
2 november 2019: Selectie strijd der districten in Nijkerk, dit was de laatste keer in Nijkerk. Volgend jaar word dit 
verbonden aan districtskampioenschap zodat meer rijders de kans krijgen om in te schrijven. Nijkerk zit altijd 
heel snel vol.  
 
Toekomst:  
2 februari 2020: Strijd der districten op KNHS centrum  
7 maart 2020: DK dressuur en vaardigheid pony’s in Wenum Wiesel.  
14 maart 2020: DK dressuur en vaardigheid en kür op muziek in Hierden.  
DK dressuur en vaardigheid outdoor is bijna rond, echter, datum is nog niet rond. Moet in overleg met 
organiserende vereniging en data van SGMW’s.  
DK samengesteld: 3 aanmeldingen zijn binnen (Rijssen, Haaksbergen en Waal en Linge). We moeten kijken wat 
het beste gaat passen qua datum.  
Trainingsdag voor de jeugd: René Schuiling wil jeugd graag vaker en beter gaan begeleiden op oefendag. Jeugd 
word hiervoor uitgenodigd.  
 
Overige data:  
17 december 2019: kalenderoverleg SGMW. Nog niet alle data zijn binnen bij Arjan Coppoolse, graag nog 
aanleveren. Opmerking vanuit de zaal: op deze vergadering word er alleen gekeken naar data van mendistrict 
Oost, niet van andere districten. Ook data van districtskampioenschappen zijn soms niet goed afgestemd op 
SGMW’s. Nu komen wedstrijden deelnemers te kort. Dit word door andere wedstrijdorganisaties inderdaad 
bekrachtigd.  
Reactie Wim Veldboom: op 17 december is het niet alleen voor district Oost, maar voor heel Nederland. Verder 
houden sommige organisaties vast aan “hun” datum. Sommige wedstrijden zitten dicht bij elkaar qua afstand en 
datum, dat is niet handig.  
Volgens mensen uit de zaal is overleg op 17 december te laat. Dit zou september / oktober ofzo moeten zijn. Dit 
is te laat om nog te kunnen schuiven met wedstrijden.  
Ter Harmsel: van de 36 SGMW’s zijn er 20 in district Oost. Datum moet eerder gepland worden voor iedereen. 
Eerst planning bínnen district doen, daarna overleg met rest NL.  
Wim: we zijn het met jullie eens, maar hebben alleen coördinerende rol. Op kalenderoverleg komen veel 
organisaties niet en veel mensen prikken hun eigen datum zonder overleg met overige districten.  
Arjan Coppoolse: wellicht een idee om binnen nu en 14 dagen datum te plannen en ‘vooroverleg’ te doen met 
alleen district Oost. Voorstel: 25 november. Hier word positief op gereageerd vanuit de zaal.  
Ter Harmsel: het zou veel makkelijker zijn als wedstrijden elk jaar vaste datum hebben. Niet met pasen / 
hemelvaart enz., want die data verschuiven en dan kom je elk jaar weer in de problemen.  
 

 

4. Recreatie (door Klazien) 

Dit jaar op 14 februari 2020 naar Palm Brouwerij en Stoeterij Diepensteyn. Dit is op een vrijdag, omdat het niet in 
het weekend mogelijk zijn. Aanmeldingen zijn welkom.  

 

5. Financiën (door Anjelies) 

Weinig verschillen met vorig jaar, alleen promotie jeugd is wel omhoog gegaan. Begroting staat op de site. Alles 
word iets duurder dus alles is iets omhoog gegaan. Jeugd willen we extra laten trainen.  
Er is negatief verschil van 3800 euro. Dit is geen probleem, we hebben nog voldoende reserve. Wij hoeven het 
niet op te potten als een bank.   

 

6. Menforum 
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Paul Sueters is uit het menforum en daar hebben we nieuw lid voor nodig. Na onze oproep hebben we drie 
aanmeldingen gehad, deze drie personen hebben allemaal met vertrouwenscommissie gesproken. 
Vertrouwenscommissie heeft alle drie de leden geschikt bevonden.  
Daarom nu schriftelijke stemming. Alle leden van KNHS mogen stem uitbrengen.  
Arjan Coppoolse zit in stemcommissie, en wijst iemand uit het publiek aan en iemand van het bestuur.  
 
Kandidaten gaan zich kort voorstellen en dan schriftelijke stemming op briefjes.  

1. Erma Bast: uit Nijkerkerveen, 53 jaar en getrouwd met Henri. Altijd al bezig in de paarden. Fanatieke 
dressuurruiters, Henri meer vaardigheid en samengesteld. Ook instructeur, jurylid en 10 jaar in 
stichtingsbestuur gezeten van Hoge Brink. Motivatie: veel gemormel in SGMW, met name in klasse Z. 
Erma wil voor basissport zorgen dat het ‘basis’ blijft en niet teveel naar internationale gaat. Dus dat het 
gewoon een leuke sport mag blijven voor jong en oud. Voor twee onderdelen zou het leuk zijn dat kur op 
muziek ook meer landelijk gaat, en niet alleen iets is voor district Oost. Met name voor mensen in Z of 
ZZ.  

2. René Schuiling: 53 jaar, eigenaar transportbedrijf en 25 jaar in mensport. Altijd 4 span pony’s gehad, nu 
sinds 10 jaar 4 span / 2 span paarden. Ook dochters die rijden en begeleid naar huidige niveau. Marissa 
met Kyra heeft 3 WK’s gereden. Aniek: 2 WK’s gereden. Jeugd begeleiden en omhoog helpen is heel leuk. 
Diverse bestuurlijke functies gehad. Oa voorzitter van plaatselijke rijvereniging en in bestuur Waal & 
Linge geweest. Ook rijdersvereniging van ponymenners gedaan. Ook actief als instructeur, jury, 
parcourbouwer, TA. Alle facetten dus wel gezien van mensport. Motivatie: menforum lijkt hem op lijf 
geschreven gezien ervaring. Mensport moet op één staan, als belang mensport bovenaan staat dan staan 
menners bovenaan. Van jeugd tot basis en internationaal, alles moet transparant zijn. Veranderingen 
moeten altijd in belang zijn van mensport. Slechte aanpassingen moeten gecorrigeerd worden. Mensport 
moet weer van de menner worden.  

3. Anne Zaaijer: 31 jaar. Enkelspan pony menner, oa WK Hongarije gereden. Op bestuursgebied ervaring in 
management teams in carrière, en waarschijnlijk is dit ook haar toegevoegde waarde in menforum. We 
moeten staan voor de groep, de groep moet gehoord worden en dat moet omgezet worden in 
menforum.  

 
Er is maar één plek nu in menforum, wellicht willen anderen in bestuursfunctie of klankbordgroep komen zitten.  
Profielschets: juiste kennis, kwaliteit en communicatieve vaardigheden.  
 
Uitslag stemming na de pauze bekend gemaakt door Arjan Coppoolse: 84 stemmen zijn uitgebracht. Winnaar is 
René Schuiling.  
 

 

7. Filmpje & Huldiging kampioenen 

Eerst word het filmpje vertoont wat gemaakt is door Herman Koetsier.  
Helaas is er net verkeerde filmpje vertoond, goede filmpje komt op site en facebook.  
 
Huldiging kampioenen per kampioenschap:  

• Districtskampioenen dressuur en vaardigheid in Neerijnen: bos bloemen en paspoortmapje.  

• Districtskampioenen SGMW Wenum Wiesel: bos bloemen en paspoortmapje.  

• Jeugdmenners in Oirschot: dopper.  

• Kampioenen Hippiade dressuur en vaardigheid: voor iedereen is er een mooie gepersonaliseerde foto 
gemaakt in een mooie lijst.  

• KNHS kampioenschap SGMW in Hengelo: voor iedereen is er een mooie gepersonaliseerde foto in een 
mooie lijst.  

• Deelnemers WK pony’s in Hongarije: voor iedereen is er een mooie gepersonaliseerde foto in een mooie 
lijst en een bos bloemen.  

• NK SGMW in Oirschot 
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Alsnog doen:  
- Hanna Louise de Koning: tandem kampioen in Hengelo.  
- Antonie ter Harmsel, Stan van Eijk en Geert Dijkhof WK paarden.  

 

 

8. Arjan Coppoolse  

Governance en statuten KNHS. Hier zijn een aantal wijzigingen:  
1. Doelstelling KNHS verruimd tbv de recreatie.  
2. Matchfixing en doping zijn statutair geregeld. 
3. Vergroten Ledenraad, betere afspiegeling, grotere herkenbaarheid van doelgroepen.  
4. Stemverhoudingen. 
5. Verbod op organisatie kampioenschappen op zondag gaat uit de statuten.  
6. Samenstelling Ledenraad ➔ kwaliteitsbevordering ➔ selectiecommissie. Afgevaardigde hoeft niet, maar 

mag wel, voorzitter van de regio zijn.  
7. Licentiehouders eruit gehaald, zijn nu wedstrijdorganisaties met een wedstrijdabonnement en vallen nu, 

indien lid, onder het verenigingsrecht.  
8. Fora van besluitvormend naar adviserend in de statuten omschreven.  
9. Autonome geledingen (eerste stappen worden gezet). Kringen als rechtspersoon uit de structuur, wel als 

commissie oid.  
 
Verder ontwikkelingen in de wedstrijdsport: stappenplan voor juryleden en aandachtspunten rondom 
wedstrijduitslagen worden besproken.  
 
Hippiade 2020: alle hippiades worden in één week georganiseerd, dit word 12 tm 15 augustus (week 33). Laatste 
gemeenschappelijke week in de zomervakantie. Verdere indeling gaat volgen. Een doordeweekse dag zal even 
wennen zijn, maar ook voordelen voor andere wedstrijden (SGMW’s).  
Milou Huisman: vraag hoe onderhoud van het terrein gaat? Antwoord Arjan: het klopt dat we hierdoor meer 
weersafhankelijk word, geen rustperiode voor het terrein. Maar helaas is dat niet te plannen. De zorg word 
gedeeld.  
Simone van Drie: is dit een vast format voor komende jaren of is dit een keer om te proberen. Antwoord Arjan: in 
principe willen we dit de komende jaren gaan doen, maar word wel geëvalueerd. Opmerking Simone: dan zijn er 
ook geluidsboxen, wellicht dan kür op muziek mogelijk?! 
 
Recreatiesport: weer samenwerking met FNRS voor komende 5 jaar. Ook nieuw: Bixie & Friends paspoort. 
Buitenrijden.nl. Eerste PaardenWelkom bedrijven. Adopteer je route.  
 
KNHS Academy: opleidingen voor instructeurs en KNHS College Tour (vroeger rondjes instructie). Op 29 oktober 
is de eerste geweest met Ad Aarts.  
Verder bijscholingen voor officials: licentieregelement: nieuw regelement voor 2020 – 2021. Juryleden moeten 
bijscholingen volgen en wedstrijden jureren om licentie te behouden. Het gaat bij juryleden niet alleen om een 
punt, maar ook om het verwoorden van het commentaar. Commentaar moet positief kritisch zijn. Verder moet 
er goed oog zijn voor het welzijn.  
Verder komt er nieuwe jury opleiding aan voor mennen-dressuur.  
 
Klanttevredenheidsonderzoek KNHS: zeer massaal deelgenomen, 16.000 leden hebben deelgenomen. Resultaat: 
gemiddeld rapportcijfer is een 7. Op zich goed, maar ruimte tot verbetering. Opvallend: hoe dichter bij de KNHS, 
hoe lager de score. Bijv. opleiders, officials, betrokkenen: geven gemiddeld lager cijfer. Hier zit ook meer ‘emotie’ 
bij van bepaalde momenten. Bijv. juryleden die net zijn afgewezen om internationaal te mogen jureren.  
 
Focuspunten om klanttevredenheid te vergroten: service, bieden waar behoefte aan is, helpen doelen te 
bereiken, gastvriendelijk en dicht bij de leden staan.  
Opmerking Simone van Drie: er werd in klanttevredenheidsonderzoek steeds gesproken over ‘ruiters’, ipv 
‘leden’. Dit is niet prettig voor deze doelgroep (menners).  



 

-- 

ALV MDO 11-11-2019       Pagina 5 van 5 

 
Website word doorontwikkeld. Ook MijnKNHS en app worden doorontwikkeld. Het kan zijn dat concours 3.5 gaat 
uitvallen, daarom nieuw concoursprogramma ontwikkeld. Bij inschrijving is het mogelijk om mensen online te 
laten betalen via iDeal.  
Vraag: vanaf wanneer gaat dat in? Antwoord Arjan: dat word nu uitgerold en als je je hiervoor aanmeld dan word 
er contact met je gezocht. Er moet hier een contractje voor worden getekend ivm betaaldienst die er aan 
gekoppeld is.  
Andere vraag: je kan nu nog geen startpas aanvragen voor in de toekomst. Antwoord: het is niet meer per 
kalenderjaar, maar 12 maanden.  

 

9. Rondvraag 

John van Soeren: in SGMW is er veel gemor over de klasse indeling en bijvoorbeeld hoe wedstrijd per klasse is 
ingedeeld.   
Antwoord Wim: we hadden inderdaad een klankbordgroep moeten instellen.  
Wito Mink: klankbordgroep was toch afgeschaft?  
Wim: ja, dat klopt. Maar nieuwe klankbordgroep moet opgestart worden.  
 
Natasja Verheul: bij DK selectie: in vaardigheid telt alleen 1e parcours, maar dressuur wel beide parcoursen. Is 
het mogelijk om dit weer recht te trekken? Of in dressuur ook 1e parcours laten tellen? Veel mensen starten nu 
alleen 1x vaardigheid voor selectie, geen 2 parcoursjes omdat je dan te hard gaat in de winstpunten en het 
duurder is.  
Vanuit de zaal ook organisatie die graag 2 parcoursjes voor selectie zouden willen.  
Wim: we nemen dit mee in de volgende bestuursvergadering.  
 
Geen vragen meer.  
Wim bedankt aanwezigen voor de goede vergadering en kritische opmerkingen. Bij vragen en opmerkingen bel 
of mail dan een van de bestuursleden.  
 

 


