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Algemene Ledenvergadering Mendistrict Oost 

 

Datum: 17 mei 2021  

Tijd: 19.30 uur  

Locatie: Online vergadering via Teams ivm Covid-19  

Aanwezig: Op locatie in Hilversum zijn Anjelies van Vliet, René Schuiling, Wim van de Brink, Rowan Timmer, 

Klazien Kleermaker aanwezig en Albert Hooijer voor de technische ondersteuning. Carola Timmer is aanwezig via 

Teams. 

1. Opening en mededelingen 

Opening door Anjelies van Vliet, welkom aan allen, intro met mededeling over de corona, weinig tot geen 
wedstrijden. Helaas niet on site elkaar kunnen zien, hopelijk najaarsvergadering beter.  
Excuses voor de trage beantwoording van de mails, komt door het omzetten van de mailadressen. Zou nu 
goed moeten gaan.  
Bij problemen, Anjelies bellen. 

 

2. Notulen Algemene ledenvergadering 23 november 2020 

Notulen voorgaande ALV met dank aan Carola Timmer voor het maken van de notulen: geen op of 
aanmerkingen. Bij deze zijn de notulen goedgekeurd en worden deze gepubliceerd op de site.  
Ivm Covid-19 vorige ALV ook via teams. Online kan er gereageerd worden via de chat. Er zijn geen vragen. 

 

3. Ingekomen / uitgaande stukken (indien aanwezig) 

Vraag: in de reglementen van KNHS staat dat het selectiemoment uiterlijk 2 weken van te voren moet worden 
gehouden en inschrijving Hippiade minimaal 3 weken vooraf moet worden aangemeld. 

Antwoord: In overleg met KNHS mogen wij nu eenmalig afwijken van de reglementen. Door corona is het voor 
vele locaties lastig vergunningen rond te krijgen waardoor we genoodzaakt zijn het op deze manier te moeten 
doen. Na het DK op 7 augustus moeten de geselecteerden zo snel mogelijk hun inschrijving aanmelden. 

Vraag: wanneer komt de prijsuitreiking van Haaksbergen. 

Antwoord: voor zover het er nu uit ziet en als dit mogelijk is willen we dit tijdens de ALV in het najaar doen. 
Dit moet dan natuurlijk wel door alle maatregelen rondom COVID mogen. 

 

4. Mededelingen bestuurszaken door Anjelies van Vliet: 

Het bestuur dankt Paul Sueters en Carina Janssen voor het opzetten en bijhouden van facebook en de 
website, er zijn bloemen verzonden als bedankje. Dit wordt nu overgenomen door Wim vd Brink, Rowan 
Timmer en Albert Hooijer die de site beheert. Als er dingen gepubliceerd moeten worden kan dit 
doorgegeven worden per mail.  

Wel of geen klankbordgroep. De bestuursleden lopen regelmatig op de wedstrijdterreinen. Zij vangen vragen 
en opmerkingen op van de menners. Het zou goed zijn dat er wat meer leden in de klankbordgroep plaats 
zouden willen nemen. Het doel van een klankbordgroep is dat er vanuit ieder mendistrict bestuursleden 
communiceren en contact onderhouden met de menners, en dit vertalen naar de KNHS en naar de 
mendistricten. Het zou fijn zijn als menners hier actief deel aan willen nemen.  

Door het bestuur is Rene Schuiling benoemd als vice voorzitter. 
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Nieuws vanuit het menforum, hier is morgen ( 18 mei) een vergadering van, op de agenda staat de Hippiade 
en kampioenschappen en een corona update. Rowan komt straks terug met meer informatie over de 
Hippiade.  

 

5. Mededelingen/ presentatie vanuit KNHS 

Korte presentatie over actualiteiten. We hebben in Corona tijd nieuwe dingen ontwikkeld, zo is het online 
paardrijden en mennen ontwikkeld. Zo konden we zien waar we stonden in de training. Ook is er een 
masterclass georganiseerd en konden we collegetours volgen. Ook zijn er onderlinge activiteiten outdoor t/m 
26 jaar voor winstpunten verreden. Verwachting is dat 7 juli er weer wedstrijden georganiseerd mogen 
worden. Er zou dan een mogelijkheid zijn om DK’s NK’s te organiseren.Op basis van een meetmoment kunnen 
we geen kampioenen huldigen. We willen naar toekomstbestendige sport en toekomstbestendige bond. Alles 
om ons heen verandert en hierdoor komen meer digitale ontwikkelingen en hier moeten we op de behoefte 
inspringen om wedstrijdsport te ontwikkelen. De presentatie wordt op de website van het mendistrict gezet. 
Er zijn geen vragen. We bedanken Arjen voor de presentatie. 

 

6. Financiën door Anjelies van Vliet 

Doordat er vorig jaar weinig is gebeurd is er niet veel geld uitgegeven. Ontvangsten vanuit de KNHS zijn iets 
lager geworden. De begroting in vergelijking met de werkelijkheid heeft wel een grote verschillen maar is te 
verklaren door de corona. Hebben geen geld uit kunnen geven door Corona, mede daarom is het resultaat 
positief uitgekomen.  

Vraag: waar zit het verschil tussen ontvangsten in 2020 van de KNHS, zijn er zoveel minder leden in Oost? 
Antwoord, als we de aantallen van 2019 en 2020 naast elkaar kunnen leggen en dan zou er uit moeten komen 
dat er minder leden zijn. Indien nodig zou dit kunnen gedaan worden.  

Helen Schmitz en Henk Oosterink hebben de kas gecontroleerd en decharge verleend.  Dank aan beiden voor 
het controleren. Henk Oosterink is 2 jaar kascommissielid geweest en moet eruit. Ton van de Ven en Hetty 
Nawijn melden zich aan, we zetten Ton neer als reserve en Hetty pakt het dit jaar op met Helen. KNHS heeft 
financiële systeem omgegooid en we moeten wachten wat hier de resultaten van zien. We vermoeden dat er 
dan minder resultaat zal zijn, maar dit moeten we afwachten. Wilt u meer informatie dan kan dit opgevraagd 
worden bij Anjelies. 

 

 

7. Jeugd door Rowan Timmer  

- 8 mei Jeugd mendag bij Huib Pater in Kootwijkerbroek, 17 deelnemers, positief commentaar. Instructie René 
( jury dressuur ), Jeannete Veldboom en Milou Huisman ( dressuur instructie ), Wim Veldboom ( vaardigheid 
instructie ), Melanie vd Bunt ( marathon instructie ) –  
12 juni 2e jeugd mendag in Wierden, opgeven kan via jeugdzaken@mendistrictoost.nl . Eerste aanmeldingen 
zijn al binnen.  
Selectie Jeugd EK Frankrijk 25 t/m 29 augustus 
Anders dan vorige jaar is er dit jaar geen kadervorming. Dit werd gedaan om tijdig duidelijkheid te geven, 
omdat er door vele nog investeringen in materiaal moesten worden gedaan. 
- Leeftijd categorieën 
o Childeren ( 12-14 jaar met enkelspan pony ) 
o Junioren ( 14-18 jaar met enkel of twee span pony ) 
o Young Drivers ( 16-21 jaar met enkelspan paard of – pony of twee span pony ) 
- Begeleidingsteam 
o Hans Zumbrink: Chef de Equipe 
o Erik Couwenberg: Trainer 
o Christiaan Provoost: Trainer 
o Bram Chardon: Trainer 

mailto:jeugdzaken@mendistrictoost.nl
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o Voor MDO zijn Wim Veldboom en Rowan Timmer betrokken het jeugd EK. 
- 28-29 februari kennismaking/selectie bij familie Chardon in Den Hoorn 
- Evaluatie gesprek met Bram Chardon, hierbij zijn de aandachtspunten meegegeven. 
- 24-25 april Selectiemoment met wedstrijd simulatie bij familie ter Harmsel in Rijssen 
- 19 juni dressuur/vaardigheidstraining in Putten 
- Op NK in Oirschot voor klasse Z werd in het verleden het kampioenschap voor de Jeugd verreden. Echter zal 
dit jaar deze wedstrijd gebruikt worden als laatste selectie moment voor de jeugdmenners welke zich willen 
selecteren voor het Jeugd EK 
Doordat iedereen ouder wordt hebben we doorstroming vanuit de Childeren naar de Junioren, en zijn we op 
zoek naar jeugdrijders in de leeftijd 12-14 jaar. Mocht je meer informatie willen laat het Rowan dan weten. 
Mocht je meer willen weten over de Jeugd EK of de jeugd mendagen dan kan je mailen naar 
jeugdzaken@mendistrictoost.nl 

 

8. Wedstrijdzaken door Rowan Timmer 

District kampioenschappen SGMW Rijssen 7 & 8 augustus 
- Wegens vele wedstrijden in augustus is er besloten het DK van 7 & 8 augustus in Rijssen te laten vervallen en 
door te schuiven naar volgend jaar. 
Mocht dit op een later moment veranderen dan zullen wij iedereen gelijk op de hoogte brengen. 
District kampioenschappen dressuur & vaardigheid Beesd 7 augustus 
- We hebben er voor gekozen om de kür op muziek dit jaar niet door te laten gaan. Dit om te voorkomen dat 
er publiek op af komt en er daarom groepvorming zal plaats vinden. 
- In de reglementen van KNHS staat dat het selectiemoment uiterlijk 5 weken van te voren moet worden 
gehouden en inschrijving Hippiade minimaal 3 weken vooraf moet worden aangemeld. 
Antwoord: In overleg met KNHS mogen wij nu eenmalig afwijken van de reglementen. Door corona alles 
anders en op deze manier kunnen toch een kampioenschap organiseren. 
Vraag : waarom staat de inschrijving van het DK nog niet open? 
Antwoord: datum en locatie staan vast, verwachting is dat dit binnen 2 weken open zal staan. Door corona zijn 
we ook genoodzaakt een en ander af te wachten.  

Hippiade 17 augustus mennen 

- Anders dan voorgaande jaren wordt er 1 dressuur proef gereden en 1 vaardigheids proef. 

Vraag: DK dressuur vaardigheid geven wij aan als Beesd. Op de site van de KNHS staat Neerijnen.  
Antwoord: Dit wordt besloten wanneer locatie vastligt. Als we bij de familie van Tuijl terecht kunnen is het 
Neerijnen.  
Vraag: wordt op het DK ook 1 proef gereden? 
Antwoord: Nee wij rijden 2 proeven en 1 vaardigheid.  

Indoor Districtkampioenschappen dressuur en vaardigheid 2021 

- Kampioenschappen dressuur en vaardigheid Paard en kür op muziek in Hierden 
- Kampioenschappen dressuur en vaardigheid pony in Nijkerk 
- Voor het kampioenschap indoor marathon zijn we nog opzoek naar een organisatie dus bij deze een oproep! 

Goedkeuren wedstrijden 

- Voorstel om elke eerste van de maand de wedstrijden goed te keuren. Hierdoor hebben we een goed 
overzicht van eventuele dubbele data’s zodat verenigingen niet in elkaars vaarwater zitten. Dan kun je ook 
beter in overleg gaan met organisaties. Eventueel optie om het naar 2x in de maand te doen 
- Mocht er met spoed een wedstrijd goedgekeurd moeten worden dit dan gelieve per mail aanvragen. We 
merken dat in het verleden mensen van het bestuur vaak werden gebeld om een wedstrijd goed te keuren. 
Dit is voor ons niet altijd de ideale situatie we doen allemaal ons best om alles spoedig te laten verlopen. 
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Aanvragen wedstrijden voor het vaststellen van de datum bij het bestuur van Mendistrict Oost: 

- wedstrijden voor in de periode 1 april tot 31 oktober dienen voor 1 december te zijn aangevraagd 
- wedstrijden voor in de periode 1 november tot 31 maart dienen voor 1 augustus te worden aangevraagd. 
Vraag: wat is er tot nu bekend over deelname aan NK in Blaricum op 4 en 5 september 2021? Komt er een 
selectie? 
Antwoord, we zijn met de districten en KNHS druk aan het overleggen wat mogelijk is wanneer het weer kan. 
We weten nog niet wanneer we wat en waar mogen rijden en morgen gaat dit in het menforum besproken 
worden. Weten we meer dan laten we dit zo snel mogelijk weten.  
Vraag: Voor het coronatijdperk zou Arjen nog een overzicht willen hebben van alle landelijke wedstrijden in 
Oktober, is december dan niet te laat? 
Antwoord: Daarom hebben we ook gekozen voor een datum voor 1 december , mocht dit nu niet lukken dan 
kunnen we altijd kijken naar mogelijkheden. 
 
Vraag: Het is niet paardvriendelijk om in de korte periode die ons nog rest tot september 3 
selectiewedstrijden te rijden voor de selectie van een NK 
Antwoord, na morgen weten we meer. Zodra er duidelijkheid is brengen we meer naar buiten. 
Vraag: Hoe groot worden de selectie wedstrijden en kunnen we aangeven welke dit zijn? 
Ook dit afwachten overleg menforum 
Vraag: Haaksbergen afgevallen? 
Antwoord, bij ons niet duidelijk  

Juli tot september staan er wedstrijden gepland, het is een optie om deze wedstrijden aan te wijzen als 
selectiewedstrijd, Zuid doet het ook zo en we moeten nog kijken hoe we dit gaan invullen. Het zijn en blijven 
opties en hopelijk morgen na overleg meer duidelijkheid.  

Arjen geeft aanvulling, na morgen hopen we meer te weten, het is belangrijk dat niet iedereen morgen 
Rowan of Arjen gaat bellen. Dit gaat breeduit gecommuniceerd worden via KNHS en mendistricten. Dus graag 
geduld. 

De belangrijkste wijzigingen per 1 april 2021 in het wedstrijdreglement Mennen 
- Tijdens KNHS-wedstrijden is het verplicht voor deelnemers en grooms een veiligheidshelm te dragen – dus 
ook tijdens dressuur 
- Voor de SWM klasse L mogen maximaal 6 marathonhindernissen met poorten A t/m E in het B-traject 
opgenomen worden 

 

9. Recreatie door Klazien Kleermaker 

KNHS is bezig met een nieuwe structuur, hierover later meer duidelijk. Verder nieuws over de website 
buitenrijden.nl, indien er routes missen of niet correct zijn dit aangeven bij de afdeling recreatie van de KNHS. 
Er wordt nog altijd gekeken hoe de site verbeterd kan worden.  

 

10. Vacatures bestuur 

Vacatures bestuur voorzitter en recreatie, worden ook op de website en facebook gepubliceerd. Ook 
algemeen bestuurslid is van harte welkom. Voorzitter is ook hard nodig om dat functie van financiën en 
voorzitter niet echt samen gaan. Je hoeft geen affiniteit te hebben met paardensport. Lastig is dat we nu niet 
iemand aan kunnen spreken op wedstrijden. We vragen jullie toch met ons mee te kijken naar aanvulling in 
ons bestuur.  

 

11. Huldiging kampioenen 
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Uitgelegd wordt dat we de huldiging nu wel plaats willen laten vinden, omdat de lijst anders wel erg lang gaat 
worden. Kampioenen krijgen bloemen thuis gestuurd.  
 
Hengelo 2019:  
Hanna Louisa de Koning 
WK Paarden 2019: 
Antonie ter Harmsel 
Geert Dijkhof 
 
Indoor marathon Wenum Wiesel 19 oktober 2019 
Kampioen 1 span pony Larissa Reints 
Kampioen 2 span pony Maaike Kraay 
Kampioen 4 span pony Marijke Hammink 
Kampioen 1 span paard Kees Koops 
Kampioen 2 span paard Albert Hooijer 
 
Indoor dressuur vaardigheid pony’s Wenum Wiesel 7 maart 2020 
Dressuur: 
Kampioen 1 span pony B Dorothy Drongelen 
Kampioen 1 span pony L Melanie van de Bunt 
Kampioen 1 span pony M Linda Voskamp 
Kampioen 1 span pony Z en ZZ Kimberley van Ede 
Kampioen 2 span pony B en L Melanie van de Bunt 
Kampioen 2 span pony M en ZZ Melanie van de Bunt 
 
Vaardigheid: 
Kampioen 1 span pony L en M Mirjam Wage van den Bogaard 
Kampioen 1 span pony Z en ZZ Onno Verheul 
Kampioen 2 span pony L, M en Z Ophelie Vegterlo 
Kampioen sulky L en M Fenna Renée Hendriks 
 
Outdoor dressuur en vaardigheid 2020 (Haaksbergen) 
Dressuur: 
Kampioen 1 span paard B Bouke Grijpstra 
Kampioen 1 span paard L Cindy ten Broeke 
Kampioen 1 span paard M Judith Hans 
Kampioen 1 span paard Z,ZZ Hans Ouwersloot 
Kampioen 2 span paard B,L,M,Z,ZZ Chantal Hekkert-Ogink 
Kampioen 1 span pony B Sjanne Uittenbogert 
Kampioen 1 span pony L Irma Bolt Elferink 
Kampioen 1 span pony M Anouk van de Beek 
Kampioen 1 span pony Z-ZZ Marloes van ‘t Veld 
Kampioen 2 span pony B Jorn van Olst 
Kampioen 2 span pony L,M Wim van den Brink 
 
Vaardigheid: 
Kampioen 1 span paard L Lisa Kleinjan 
Kampioen 1 span paard M Selinde Biesheuvel-Roosenburg 
Kampioen 1 span paard Z,ZZ Jeanette Veldboom 
Kampioen 2 span paard L,M,Z,ZZ Albert Hooyer 
Kampioen 1 span pony L Sjanne Uittenbogert 
Kampioen 2 span pony L Saskia Koldenhof 
Kampioen 1 span pony M Lisa Kleinjan 
Kampioen 1 span pony Z Lisanne van Meerten 
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Kampioen 1 span pony ZZ Klazien Kleermaker 
Kampioen 2 span pony M,Z,ZZ Jorn van Olst 
Kampioen 1 span pony Sulky, L,Z,ZZ Hans Lenderink 
 
Prijsuitreiking Haaksbergen gaan we doen tijdens de najaarsALV als dit weer mogelijk is 

 

12. Rondvraag via chat 

Geen vragen  

 

13. Sluiting vergadering 

Gemiddeld 20 mensen aanwezig, we zijn blij dat we het op deze manier via Teams toch kunnen vergaderen 
en bedanken dat Albert voor zijn technische ondersteuning en dat hij zijn locatie beschikbaar stelt. 

 


