Algemene Ledenvergadering Mendistrict Oost

Datum:

23 november 2020

Tijd:

19.00 uur

Locatie:

Online vergadering via Teams ivm Covid-19

Aanwezig:

Op locatie in Hilversum zijn (aankomende) bestuursleden aanwezig en Albert Hooijer voor de
technische ondersteuning.

1. Opening & goedkeuring voorgaande notulen
Opening door Wim Veldboom. Welkom aan allen.
Notulen voorgaande ALV: geen op of aanmerkingen. Deze notulen stonden op de site, en voorgaande
vergadering was in de herfst. Ivm Covid-19 geen voorjaars ALV gehad. Online kan er gereageerd worden via de
chat.
- Vraag over huldiging kampioenen 2019: Er waren toen een paar mensen vergeten (Hanna Louise de
Koning tandem kampioen in Hengelo. En tevens: Antonie ter Harmsel, Stan van Eijk en Geert Dijkhof WK
paarden), zijn deze alsnog gehuldigd? Dit word nagegaan.
Verder geen vragen.
Geen ingezonden of uitgaande stukken die besproken moeten worden.
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2. Bestuurszaken door Wim Veldboom
Zoals bekend gaan Wim Veldboom en Mark Jan Vink er na 9 jaar uit, statutair niet meer herkiesbaar.
We hebben een aantal kandidaat bestuursleden, deze stellen zichzelf voor.
- Rowan Timmer
- Wim van de Brink
- René Schuiling
In de uitnodiging hebben wij opgeroepen of er bezwaren waren tegen deze kandidaten of dat er andere
aanmeldingen waren. Wij hebben hierop geen bezwaren binnen gekregen en ook geen andere kandidaten.
Daarom zijn bij deze Rowan, Wim en René toegetreden tot het bestuur van het MDO.
Wim Veldboom heet ze welkom.
Samenstelling van het nieuwe bestuur wordt gewijzigd:
- Voorzitter (ad interim): Anjelies van Vliet, vacature is nog vacant
- Secretaris: Klazien Kleermaker
- Penningmeester: Anjelies van Vliet
- Recreatie: openstaande vacature
- Wedstrijdzaken: Rowan Timmer en Carola Timmer
- Jeugd: Wim van de Brink en Rowan Timmer
- Communicatie: Rowan Timmer
- Algemeen bestuurslid: René Schuiling
Menforum en ledenraad: in principe zit in de ledenraad een afgevaardigde van één van de mendistricten. In
afstemming met de overige mendistricten is er afgesproken dat Wim Veldboom nog 1 jaar blijft zitten in het
menforum en ledenraad. Over een jaar moet iemand anders deze plek van Wim gaan overnemen en zijn deze
functies vacant. Op dit moment zitten René en Wim in het menforum i.v.m. MDO.
In het menforum is onder andere een discussie geweest over het stoeltje achter op de menwagen in de
vaardigheid. Hier komt een artikel over in de mensport. Opmerking: niet iedereen leest dit. Antwoord Wim
Veldboom: dit is een artikel van Paul Versluis in De Mensport, zal ook wel online komen te zijner tijd.
Bij indoormarathons: toeters en trommels worden verboden i.v.m. dierwelzijn. Vraag via chat: muziek en
schreeuwend publiek kan wel? Antwoord Wim: ja, dat wel. Echter geen toeters en trommels, dit was gebeurd op
Strijd der Districten en werd als ongewenst ervaren.
In verband met Corona: alternatieven voor meerdaagse wedstrijden worden onderzocht, bijvoorbeeld verrijden
wedstrijd op één dag of verspreiden over meerdere weekenden.
Verslagen menforum / ledenraad staan op de site van de KNHS. Albert Hooijer zal een link gaan plaatsen naar
deze verslagen op de site van MDO.

3. Financiën door Anjelies van Vliet
Normaal hebben we in het voorjaar een jaarrekening / verantwoording van het afgelopen jaar en in het najaar
een begroting voor aankomend jaar. In verband met Covid-19 is er geen voorjaars ALV geweest.
Wim geeft het woord aan Anjelies om financiële stukken te bespreken. De kascommissie heeft hier al naar
gekeken en al voor akkoord getekend, dus wij verwachten dat we decharge kunnen verlenen aan de
penningmeester.
In 2019: goed gedraaid, positief resultaat. Zuinig geweest. Het financiële verslag is inmiddels goedgekeurd door
kascommissie (Henk Oosterink en Hans Lenderink). 2019 was een normaal jaar. Wel wat afwijkingen ten opzichte
van de begroting, dit zit onder andere in kosten van commissies en online beveiliging website.
2020 gaat een financieel raar jaar worden, er is weinig geld uitgegeven. We gaan heel veel geld overhouden in
2020, want we kunnen niks organiseren (geen wedstrijden / geen recreatie activiteiten).
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Begroting 2021: moeilijk om te voorspellen. Onbekend wat er weer georganiseerd gaat worden. Ook zal de KNHS
wellicht gaan bezuinigen. We moeten wel nadenken wat we gaan doen met het overschot van 2020: jeugd?
Wedstrijden? Recreatie? We hebben door 2020 geld in de kas en dit kunnen we uit geven voor de bevordering
van de mensport. Suggesties of vragen kunnen ook nog gegeven worden via
penningmeester@mendistrictoost.nl.
Decharge word verleend.
Nieuwe kascommissie: Henk Oosterink blijft er in, Hans Lenderink gaat er uit. Helen Schmitz meldt zich hiervoor
aan via de chat.

4. Wedstrijdzaken door Mark Jan Vink
Wij gaan de kampioenen nog huldigen van 2020, hopelijk kan en mag dat in de voorjaars ALV in 2021.
- DK minimarathon 19 oktober 2019 Wenum Wiesel
- DK dressuur en vaardigheid indoor 7 maart 2020 pony’s Wenum Wiesel
- DK dressuur en vaardigheid outdoor 12 september 2020 Haaksbergen
Verder is helaas alles afgelast i.v.m. Covid-19, waaronder:
- DK dressuur en vaardigheid 14 maart 2020 in Hierden voor paarden en kür op muziek
- DK SGMW in Rijssen
- Geen Hippiade
- Geen KNHS SGMW kampioenschappen
- Geen Strijd der districten in 2021, omdat selectie niet goed mogelijk is
Wel op de planning (mits Covid-19 geen roet in het eten gooit):
- Kampioenschap minimarathon bij Helderse Voerlui in Hellendoorn, 16 – 17 januari
- DK indoor dressuur en vaardigheid: op vrijdagavond 12 maart in Hierden, geen selectie nodig. Pony’s en
paarden worden op dezelfde dag verreden, maar op een andere locatie. Beiden op 13 maart. Pony’s in
Nijkerk, paarden in Hierden. Deze kampioenschappen blijven staan maar selectie zal wel lastig zijn. Hier
moet naar gekeken worden in komende tijd. Open inschrijving zal met name bij pony’s niet mogelijk zijn
i.v.m. teveel inschrijvingen. Hopelijk komt er in januari meer duidelijkheid over.
- Outdoor: Achter ’t bos in Rijssen zal DK SGMW krijgen, waarschijnlijk 7 en 8 mei 2021, nog niet 100%
definitief. In Putten bij het Hippisch Verband zal het DK dressuur / vaardigheid outdoor waarschijnlijk
gereden gaan worden. De data moeten nog worden bepaald.
In 2020 zijn er twee jeugd mendagen georganiseerd, beide dagen waren erg geslaagd. Mooi aantal aanmeldingen
en goede ervaren instructeurs die hebben geholpen. In Haaksbergen waren ook bixie menners uitgenodigd.
Goed om jeugd te stimuleren, hier zullen we mee blijven doorgaan.
5. Recreatie door Klazien Kleermaker
Er is weinig te melden.
Recreatie is onderdeel van de statuten geworden van de KNHS. Er is een enquête gehouden in 2020, punten
zullen in 2021 uitgewerkt worden door KNHS. Belangrijkste is dat recreatieve ruiters en menners zich graag
willen ontwikkelen, er worden nieuwe modules aangeboden via ruiter en menbewijs. Verder voortzetting in
kaart brengen en digitaliseren van ruiter en menroutes, ook met navigatie. Ook gaat er een app komen waar
bijvoorbeeld onveilige situaties (boom op pad bijvoorbeeld) gemeld kunnen worden.
Verzekering via KNHS mogelijk. Vraag via chat: valt verzekering niet onder standaard WA verzekering? Antwoord
Klazien: dit zou je moeten navragen bij KNHS / eigen verzekering. Anjelies vult aan: het is extra ongevallen
verzekering, dat zit niet allemaal in WA verzekering. Bijvoorbeeld bij blijvende invaliditeit.
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6. Presentatie Arjan Coppoolse
Filmpje en powerpoint presentatie over actualiteiten KNHS in verband met Corona. In verband met regelgeving
over Corona en (wisselende) maatregelen zijn er door KNHS protocollen gemaakt wat er nog wel en zijn
mogelijkheden onderzocht wat er nog wel kan. Bijvoorbeeld meetmomenten ontwikkeld in plaats van
wedstrijden.
Zorg was ook dat verenigingen minder leden zouden krijgen, gelukkig leek dit niet het geval te zijn bij monitoring
door KNHS.
Verenigingen kunnen op site RVO krijgen of ze in aanmerking komen voor diverse financiële regelingen.
Ledenraad: afvaardiging klopte niet meer met de achterban, er zijn mensen van disciplines toegevoegd die geen
directe vertegenwoordiging hadden. Ook jeugd heeft stem gekregen en platform Hippische ondernemers.
Vragen hierover die binnen komen via chat:
• Onder het zadel zijn er thuis-wedstrijden mogelijk tot dressuur M2, komt dit ook voor menners?
Antwoord Arjan Coppoolse: voor video is bak groter dan 20x40 moeilijk te beoordelen via film, daarom
ook maar tot M2 gedaan onder het zadel. Bij mennen word er ook een grotere bak gebruikt, dus dat is
lastig. Beoordeling moet gedaan worden bij positie bij C. Meerdere camerastandpunten ongewenst.
• Omzetting van wedstrijden naar meetmomenten ging niet automatisch voor wedstrijdsecretariaten? Zou
dit volgende keer automatisch kunnen i.p.v. eerst annuleren en dan opnieuw meetmoment moeten
uitschrijven? Antwoord Arjan: tot 13 december is nu alles geannuleerd, dit doen we nu op zo’n kort
mogelijke termijn. 8 december is er weer persconferentie van Rutte, we verwachten niet dat
wedstrijdsport dan weer volledig mogelijk is maar we hopen wel dat we weer meetmomenten kunnen
gaan organiseren. Automatisch omzetten niet mogelijk i.v.m. andere voorwaarden van wedstrijd vs.
meetmoment (vaak kleinschaliger). Daarom moet een wedstrijdorganisatie dit zelf aanpassen.
• Young leaders programma KNHS: word nu vooral via maneges gegeven, commerciële activiteit voor
manegehouder? Arjan: als het goed is, dan is het een win-win situatie. Manege moet er ook wat aan
hebben, die investeren er tijd in om iemand op te leiden.
• Bixie menproeven, kunnen deze herzien worden? Arjan: nu is het bixie & friends. Onderdeel is dat er ook
nieuwe proeven zullen gaan komen.

7. Rondvraag
• Vraag aan Wim: blijf je betrokken bij EK jeugd? Antwoord: ja.
• Klankbordgroep, word dit weer opgepakt? Antwoord: niets mee gedaan, als bestuur laatste jaren zelf
gedaan. Het is aan nieuwe bestuur of er weer een nieuwe klankbordgroep in leven word geroepen.
• Wanneer komen nieuwe SGMW FEI proeven? Antwoord Arjan: FEI is bezig met nieuwe enkelspan proef,
maar status daarvan is hem ook onbekend. Waarschijnlijk gaat wijken er uit.
• Website wordt bijgewerkt met nieuwe bestuur
• Wedstrijdplanning / concept samengestelde kalender: Arjan: recent gevraagd aan organisatoren om via
MijnKNHS de data door te geven, binnenkort gaat hij hier naar kijken.

8. Afscheid en sluiting vergadering
Er word officieel afscheid genomen van Wim Veldboom en Mark Jan Vink na 9 jaar in het bestuur. Ook Guusta
van Ommeren heeft veel werk verricht in de afgelopen jaren en zal daar nu mee stoppen.
Na mooie woorden krijgen ze bedankje voor de afgelopen jaren. Guusta krijgt present thuis.
Online vergadering word afgesloten.
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