Notulen MDO ALV 09-04-2018

Mendistrict Oost
secretariaat@mendistrictoost.nl

Verslag van de Algemene Ledenvergadering Mendistrict Oost op 9 april 2018 ten kantore van de
KNHS te Ermelo
Aanwezig:

Bestuursleden Wim Veldboom (voorzitter), Hans Ouwersloot (penningmeester), Mark Jan
Vink (secretariaat wedstrijdzaken), Paul Sueters (bestuurslid algemeen), Klazien Kleermaker
(recreatie), Karin Lenderink (notulist)

1. Opening en mededelingen
De voorzitter heet om 20.00 uur de aanwezigen hartelijk welkom.
- Er zijn geen afmeldingen ontvangen van de verenigingen.
- Wim geeft een korte samenvatting van alle gebeurtenissen in Mendistrict Oost sinds de laatste ALV
op 13-11-2017.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 10 april 2017
Tekstueel:
Er zijn geen tekstuele wijzigingen.
Naar aanleiding van:
Vraag vanuit de zaal, waar de ALV notulen te vinden zijn. Deze staan op de website van Mendistrict
Oost: http://www.knhsmendistrictoost.nl/bestuur/alv
De voorzitter bedankt notuliste Karin Lenderink voor het maken van de notulen.

3. Ingekomen stukken
Stoppen rekenkamer samengesteld mennen eind 2018.
- Bestuur Mendistrict Oost uit hun respect naar alle geleverde diensten van de huidige rekenkamer en
hun besluit te stoppen.
- Het bestuur stelt voor dat wedstrijdorganisaties dit seizoen al beginnen met het meekijken en
meehelpen met de rekenkamer, zodat de overgang zonder hen makkelijker zal verlopen.
Reacties van de aanwezigen:
- Moeten wedstrijdorganisaties nu zelf de verwerking van de uitslagen verzorgen met het huidige
programma?
Arjen Coopolse antwoordt:
- Het hele zomerseizoen blijft de situatie gelijk. Vanaf zomerseizoen 2019 moeten de
wedstrijdorganisaties het waarschijnlijk zelf regelen, er wordt gewerkt aan een ander programma. Hoe
de nieuwe situatie er uit gaat zien, is nog niet duidelijk. Het wordt breed opgepakt, maar er is nog
geen concreet antwoord.
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4. Mededelingen vanuit het Bestuur
Wim Veldboom:
-

Menforum
o Protocol stalling aan/op de wagen:
Dit zijn wettelijke bepalingen en deze zijn te vinden op de website:
https://www.knhs.nl/media/14162/protocol-stalling-aan-of-op-de-wagen.docx
o Algemeen:
Harry de Koning is de nieuwe voorzitter van het Menforum.
De reacties vanuit de klankbordgroepen hebben geleid tot de wijzigingen.
Komende jaar meer aandacht voor minimarathon en jeugdplan.

-

Aftredend Paul Sueters
o Paul treedt dit jaar af als bestuurslid van Mendistrict Oost. Hij was vorig jaar aftredend en
herkiesbaar, heeft toen aangegeven nog een jaartje door te willen gaan. Vandaag zullen we
afscheid nemen van Paul als bestuurslid.

-

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
o Alle verenigingen krijgen deze toegestuurd vanuit de KNHS.

-

Materiaalwagen
o Staat onder beheer van Wim en Jeanette Veldboom.
o Verzoek om een stalling en beheerder te vinden in het midden van ons Mendistrict, zodat het
voor alle verenigingen goed bereikbaar is.

Hans Ouwersloot:
-

Jaarrekening 2017:
aan de hand van de sheet in de presentatie licht Hans de verschillende posten toe.
Kascommissie
De kascommissie keurt de jaarrekening goed.
Nieuwe reservelid kascommissie: Albert Hooyer.

Paul Sueters:
-

Facebook pagina
Voorafgaand is bepaald wat er wel / niet op de Facebookpagina geplaatst hoort te worden. Bij
aanleveren graag rekening houden met de juiste bestandsformaat.
o Reacties: Dat er geadverteerd werd op de Facebookpagina wordt wisselend op gereageerd.
o Paul antwoordt hierop dat het een try-out is, wat vooraf besproken was.

-

Website
Informatie die bij de KNHS te vinden is, wordt niet opnieuw op de website van MDO geplaats.
o Reactie: Waarom staan de uitslagen van de DK’s niet op de website?
o Dit verzoek wordt door het bestuur meegenomen.

-

Youtube kanaal
Mendistrict Oost heeft ook een Youtube kanaal. Als er filmpjes geplaatst kunnen worden, kunnen die
bij Paul worden aangeleverd.

________________________________________________________________________________________
Pagina 2 van 7

Notulen MDO ALV 09-04-2018
-

Klankbordgroep
De klankbordgroep is nog actief, er wordt even aandacht gegeven aan men hen benaderen kan voor
alles omtrent de mensport.

-

Communicatie
Alle contactgegevens staan op de website.

-

Behoefte m.b.t. opleiding / bijscholing / clinics
Dit kan doorgegeven worden aan het bestuur, de klankbordgroep of Paul.

Klazien Kleermaker:
-

Het MDO uitje
Het uitje van dit jaar was erg geslaagd met een bezoek aan van den Heuvel en Boyd Exell.
Voor volgend jaar worden na de voorbereidingen alle secretariaten van de verenigingen wederom
aangeschreven. Het verzoek aan de verenigingen dit met hun leden te delen. Ook zal het op de website
en Facebookpagina van MDO gedeeld worden, om zo zoveel mogelijk mensen te bereiken en de kans
te geven met het uitje mee te gaan.

-

Recreatie
Klazien vertelt wat er later in de presentatie zal volgen.

-

Kür op muziek
Er waren 10 deelnemers bij het afgelopen DK.
Bij het DK in Haaksbergen zal er weer Kür op muziek verreden worden.
Een compilatie filmpje, gemaakt door Simone van Drie, wordt getoond.
Link: https://youtu.be/FbQf3IXXpaw

Mark Jan Vink:
-

Mark Jan bespreekt de gereden kampioenschapen:
o DK minimarathon 21 oktober 2017 in Wenum Wiesel
o Strijd Der Districten 3 februari 2018 in Nijkerk
o DK D+V paarden 10 maart 2018 in Ermelo
o DK D+V pony’s 17 maart 2018 in Nijkerk

-

Mark Jan bespreekt de komende kampioenschappen:
o DK SWM 19 – 21 juli in Beesd
o DK D+V 28 juli in Haaksbergen
▪ Open inschrijving, is geopend.
o Training geselecteerden voor Hippiade Mennen
▪ De opbrengst van de Hatro cub zal worden ingezet om ook voor dit jaar de trainingen
te kunnen verzorgen.
o Hippiade Mennen 22 september in Ermelo
o Jeugdmendag is nog niet bekend

-

Oproep DK’s
o Er zijn al aanmeldingen, verzoek voor andere verenigingen om zich ook aan te melden, om de
wedstrijden te kunnen spreiden over het district. Er zijn minimaal 2 binnenbakken nodig.
Aanmelden kan binnen een maand bij Mark Jan via wedstrijdzakenmdo@outlook.com

-

Jeugd
o Begeleiden van jeugdmenners tijdens een SWM
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▪
▪
▪

o

SWM Bennekom en Haaksbergen
Voorbeeld; 100,- euro + 10,- voor iedere starter met een minimum van 5
Is hier belangstelling voor? De aanwezigen vinden het een goed idee. De
voorwaarden worden verder uitgewerkt, ideeën mogen worden aangedragen.
Bixie mentraining
▪ In Hengelo gld georganiseerd op 31 maart, in samenwerking met Bixie Achterhoek
▪ 26 mei in Winterswijk

-

Selectie DK dressuur en vaardigheid outdoor en Hippiade Mennen
o Verzoek voor meerdere selectiewedstrijden, discussie vorige ALV n.a.v. ingezonden stuk. Dit
is besproken binnen het bestuur en Menforum. Advies het te houden zoals het nu is, met als
redenen:
▪ Kleine groep menners is voor
▪ SWM menners zien dit niet zitten i.v.m. planning
▪ Hippiade moet op niveau blijven, SWM rijders zijn nodig
▪ Krijgen we bij een selectie de ringen wel vol op de Hippiade, anders geen
kampioenschap in enkele klassen
▪ Drukke agenda in outdoor seizoen
▪ Menforum en andere districten zijn niet voor. Eenheid binnen de districten is
gewenst, om op dezelfde wijze te selecteren voor de Hippiade d.m.v. een DK.

-

Wedstrijden - organisaties
o Organisatie (contactpersoon wedstrijden) vraagt wedstrijd aan via “mijn KNHS”, aanvragen
zijn niet meer aan datum gebonden.
o MDO keurt wanneer er geen conflict met gelijksoortige wedstrijd is datum en type wedstrijd
goed
o Ingezonden mail: Zoelen
▪ Beste is als verenigingen zelf overleggen.
o Wedstrijden worden niet direct goed gekeurd, Guusta geeft Mark Jan aan als
buurtverenigingen dezelfde datum indienen, Mark Jan legt dit in contact terug bij de
verenigingen.
o Status vraagprogramma is vanaf dat moment “CONCEPT” en de wedstrijddatum en type zijn
zichtbaar in de KNHS wedstrijdkalender

-

Wedstrijden – deelnemers
o Startlijsten en uitslagen worden gepubliceerd bij de KNHS vraagprogramma’s zodat deze via
KNHS wedstrijdkalender te benaderen zijn
o Men hoeft niet in te loggen om startlijsten en uitslagen te bekijken
o Voor standaard marathonwagens (125 t/m 130) cm geen spoorbreedte vermelden bij
inschrijving wedstrijden
o Ieder KNHS-lid kan account aanmaken
o Menner en verenigingen; zorg dat mijn KNHS op orde is!
▪ Spreek secretaris vereniging op aan.
o Zoekfunctie plaatsnaam Mijn KNHS:
▪ Filter werkt beter als er een aantal km wordt toegevoegd.

5. Huldiging Districtskampioenen
Alle menners die kampioen geworden zijn tijdens het afgelopen indoorseizoen, hebben een uitnodiging
ontvangen om tijdens deze vergadering aanwezig te zijn.
Zij worden gehuldigd met lovende woorden, bloemen en cadeau, waarna foto’s gemaakt worden.
Voorafgaand aan de uitreiking wordt er een mooie digitale collage van foto’s en films van de kampioenen
gepresenteerd op het grote scherm, mogelijk gemaakt door Carina Jansen.
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Kampioenen DK Minimarathon Wenum Wiesel 21 oktober 2017
Enkelspan paard kampioen; Stefan van der Meijden
Tweespan paard kampioen; Herman Kroon
Enkelspan pony kampioen; Kees van de Beek
Tweespan pony kampioen; Melanie van de Bunt
Vierspan pony kampioen; Marijke Hammink
Kampioenen Dressuur en vaardigheid paarden Ermelo 10 maart 2018
B dressuur kampioen; Wendy Schutmaat
L dressuur kampioen; Carola Timmer
M dressuur kampioen; Marije van der Graaff
Z/ZZ dressuur kampioen; Henk Oosterink
L/M/Z/ZZ kampioen 2 span; Wito Mink (klasse L)
L vaardigheid kampioen; Erik van den Bosch
M vaardigheid kampioen; Truus Middelkoop
Z vaardigheid kampioen; Clemens Verspeek
ZZ vaardigheid kampioen; Albert Hooyer
2 span L/M/Z/ZZ vaardigheid kampioen; Albert Hooyer (klasse L)
Kampioenen Dressuur en vaardigheid pony’s 17 maart 2018 Nijkerk
L vaardigheid kampioen; Marjolein Waarlé
M vaardigheid kampioen; Geke Blokland
Z vaardigheid kampioen; Suzanne Roman
ZZ vaardigheid kampioen; Suzanne Roman
2 span L/M/Z/ZZ vaardigheid kampioen; Rebecca Koops (M)
Sulky L/M/Z/ZZ kampioen; Francis Wolf (L)
Kampioenen Kur op muziek 10 maart 2018 Ermelo
Simone van Drie

Dankwoord aan Paul Sueters
Wim spreekt zijn dank uit over alle inzet van Paul Sueters in het bestuur. Hij ontvangt een presentje als
dank.
Paul spreekt zijn dankwoord uit over zijn periode als bestuurslid. Hij blijft wel actief bij het Mendistrict
betrokken.

6. Presentatie buitenrijden, buitengewoon genieten
KNHS Recreatie 2018 | Focuspunten
-

Buitenrij platform
Online buitenrij platform ontwikkelen en inrichten, inclusief de buitenrij app voor ruiters

-

Ruiter- en menbewijs
Ontwikkelen en implementeren modules: Veilig & Vaardig Buitenrijden

-

Buitenrijden
Paardrijden in vrije natuur laagdrempelig, toegankelijk en veilig houden

-

Nice to have
Recreatieve events bevorderen
Hippisch toerisme bevorderen
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Online platform ontwikkelen en inrichten
Samenwerking KNHS & HV Polo
• Eigen platform voor buitenrijden
• Recreatieve paardensporters verbinden
Onderdelen:
1. App
2. Website
3. Social Media
Fasering:
1e . buitenrij app basis
2e . buitenrij app uitgebreid
3e . website basis
4e . website uitgebreid
5e . doorontwikkeling
Modules Veilig & Vaardig buitenrijden
Ruiter- en menbewijs vernieuwen
• Meerwaarde bieden aan recreatieve leden
• Modules ontwikkelen als toevoeging
Onderdelen:
1. Veilig in het bos rijden
2. Veilig langs het strand en de branding
3. Eerste hulp onderweg
4. GPS & kaart lezen
Buitenrijden
Mennen in de vrije natuur laagdrempelig, toegankelijk en veilig houden.
Distributiekanaal:
Sportaanbieders als distributiekanaal inzetten. Kans om leuke extra opleidingen te organiseren op hun de
eigen accommodatie voor de ruiters en menners.
Ruiter- en Menbewijs digitaal in Mijn KNHS app
• Onder 'Mijn Bewijzen'.
• Nu 24/7 digitaal beschikbaar
• Geen fysieke pasjes meer
• Wel op aanvraag mogelijk tot 1 mei a.s.
Ruiter- en Menbewijs
Ontwikkelen en implementeren modules Veilig & Vaardig Buitenrijden.
- Vraag: Wat is het verschil tussen het Menbewijs van de KNHS en de SRR.
- Antwoord Arjen: Inhoudelijk is het verschil niet bekend. KNHS is als sportbond en
belangenorganisatie aanspreekpunt van andere landelijke organen.
- Opmerking: SRR kost eenmalig geld, is dan levenslang geldig. Bij KNHS elk jaar opnieuw betalen.
- Antwoord Arjen: Bij de KNHS is dit aangepast. Alleen het lidmaatschap wordt jaarlijks via de
vereniging afgedragen. Dubbele betaling voor het menbewijs is niet nodig, indien dit nog niet is
ingewilligd, kan men bellen naar de servicedesk van de KNHS.
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Enjoy the Ride bevorderen
Organisatoren enthousiasmeren om tochten te organiseren over de prachtige Veluwe, Achterhoekse
bosgebieden of in Flevoland. De tochten publiceren op de recreatiekalender van de KNHS.
www.knhs.nl/agenda
Hippisch Toerisme bevorderen
Paardensportliefhebbers willen graag tochten maken en daarom starten we met een pilot Paarden Welkom
in Gelderland.
Bedrijfsbezoek
Om de kennis uit te breiden is op 24 maart een bezoek gebracht aan Boyd Exell & Van den Heuvel in
Valkenswaard
Rol van de Portefeuillehouders en Regioconsulenten
De portefeuillehouders recreatiesport zullen een actieve rol hebben in het verbinden van partijen en het
ontwikkelen en implementeren van nieuwe activiteiten. Ook zal regelmatig overleg plaatsvinden met de
regioconsulenten. De regioconsulenten gaan aan de slag om oplossingen te zoeken voor onveilige situaties
in het verkeer, spoorwegovergangen of ruiter- en menpaden die een slechte kwaliteit hebben. De
regioconsulenten zullen deze issues bespreken met terreineigenaren, lokale gemeenten en andere
belanghebbenden.
Roel Smelt, regioconsulent Twente, en Jaap van den Ende, regioconsulent Gelderland, stellen zich voor.
Ze vertellen hun rol, en benadrukken de samenwerking met Staatsbosbeheer en de Rijksoverheid.
Ook geven ze aan dat er voor de regio Salland en Kop van Overijssel nog en consulenten gezocht worden
voor Overijssel.
- Vraag: In hoeverre leidt het over de oude Veluwe trail.
- Antwoord: De nieuwe route is een knooppunten route, wat via apps zal worden aangekaart.

6. Rondvraag
Vraag 1: opmerking
Het zou goed zijn om voor hoofd Hindernisrechters een cursus te organiseren.
Antwoord 1:
Dat zal het bestuur oppakken .
Vraag 2:
Tekort van uitgaven, hoe lang kan dat blijven?
Antwoord 2:
In de kas zit nog genoeg reserve, er mag worden ingeteerd, aan goede initiatieven.

7. Sluiting
De voorzitter sluit 22.15 uur de vergadering.
Voor de aanwezigen is er een hapje en een drankje.
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