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Algemene Ledenvergadering Mendistrict Oost 
 

Datum: 12 november 2021  

Tijd: 19.30 uur  

Locatie: Dorpshuis Hierden  

Aanwezig: Op locatie zijn namens het bestuur Anjelies van Vliet, René Schuiling,  Rowan Timmer, Carola Timmer, 

Anne Bosma en Klazien Kleermaker aanwezig. Overige aanwezigen op aanmeldlijst.  

Notulen: Klazien Kleermaker 

1. Opening en mededelingen 

Opening door Anjelies van Vliet, welkom aan allen. Het is goed om elkaar weer te ontmoeten na de lange 
corona periode. 
 

 

2. Notulen Algemene ledenvergadering 17 mei 2021 

Notulen voorgaande ALV met dank aan Klazien Kleermaker voor het maken van de notulen: geen op of 
aanmerkingen. Bij deze zijn de notulen goedgekeurd en worden deze gepubliceerd op de site.  
 

 

3. Ingekomen / uitgaande stukken  

Er is een verzoek binnengekomen betreffende de rekenkamer voor het SWM. Als er leden geïnteresseerd zijn 
om daarin mee te werken dan graag een bericht aan he bestuur. 

Vraag: is het mogelijk de algemene ledenvergadering ook op verschillende regio’s te houden.  

Antwoord:. Ideeën zijn altijd welkom. Mochten er mensen zijn die een ruimte beschikbaar hebben of weten 
waar de vergadering gehouden zou kunnen worden, dan graag een mail naar het bestuur van het mendistrict 

Vraag: is er interesse vanuit het district voor het organiseren van een clinic door de bril van de jury of zijn er 
andere clinics waar mensen behoefte aan hebben? 

Antwoord: eventueel belangstelling aangeven bij het bestuur. 

 

4. Mededelingen bestuurszaken door Anjelies van Vliet: 

Helaas heeft Wim van de Broek afscheid genomen van het bestuur. Zijn drukke werkzaamheden strookten 
niet met het werk wat bestuurlijke zaken met zich mee bracht. 

 Voorstellen kandidaat Anne Bosma 

Anne stelt zich voor en vertelt over zijn affiniteit met de mensport, zijn roots en huidige woonplaats. Anne 
heeft in meerdere besturen gezeten on der andere als voorzitter. 

Voorlopig blijft Anne meelopen in het bestuur. 

De vergadering is met algemene stemmen akkoord dat Anne plaats neemt in het bestuur. 
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Voor wedstrijdzaken is Mieke van den Ende bereid gevonden de taken die eerder door Guusta gedaan 
werden op zich te nemen. 

  

 

 

5. Begroting 2022 door Anjelies van Vliet 

Waarschijnlijk door het teruglopen van ledenaantallen in algemene zin  is voor 2022 de verwachting dat er 
minder inkomsten zullen zijn. Vanuit de KNHS is de splitsing recreatie en algemene leden niet meer van 
toepassing.  
De begroting is terug te vinden op de website van het mendistrict. 

 

 

 

6. Jeugd door Rowan Timmer  

EK Hongarije 
Het Nederlandse team heeft de zilveren medaille gehaald.  
Voor het Mendistrict Oost heeft het lid Anouk van de Beek de 5e plaats bij de Young Drivers enkelspan pony 
behaald. 
Het begeleidingsteam bestaat komend jaar uit Hans Zumbrink, Bram Chardon, Christiaan Provoost, Wim 
Veldboom en Rowan Timmer. 
Volgend jaar wordt de wedstrijd verreden in Hongarije, Kisber. Vanaf begin 2022 wordt er begonnen met de 
selectie. Mocht iemand eerder vragen hebben kunnen ze contact opnemen met Rowan Timmer. 
 
Er zijn 2 jeugdmendagen geweest. 
Jeugdmendag Kootwijkerbroek 17 deelnemers 
Jeugdmendag Wierden 21 deelnemers 
 
Voor aankomend jaar is het doel om ook weer 2 jeugdmendagen te organiseren. 
 
Mocht iemand iets willen organiseren met betrekking tot jeugd binnen het mendistrict dan gaar melden bij 
Rowan Timmer. 
 
 

 

7. Wedstrijdzaken door Rowan Timmer 

Kampioenschappen data doornemen en kort besproken 
 
Indoormarathon Hierden 30 december 2021 locatie MV Hierden 
Indoor dressuur en vaardigheid pony’s 12 maart 2022 MV de Lange Boom Nijkerk 
Indoor dressuur en vaardigheid paarden en kür op muziek pony’s en paarden 12 maart 2022 MV Hierden  
Outdoor kampioenschap SGM 6 en 7 mei 2022 MV Achter`n Bos Rijssen 
Outdoor dressuur en vaardigheid en kür op muziek 18 juni 2022 MV het Gouden Span Putten 
Indoormarathon 15 oktober 2022 MV Kroonmenners IJsselmuiden 
Indoor dressuur en vaardigheid pony’s  medio maart 2023 locatie nader te bepalen. 
Indoor dressuur en vaardigheid paarden medio maart 2023 MV Kroonmenners IJsselmuiden. 
 
 
Op 10 november is er een vergadering geweest voor de concept wedstrijdkalender 2022. 



 
 

ALV MDO 17-05-2021 
3 

 
Per 1 april 2022 wordt er met  nieuwe dressuurproeven gewerkt. 
De Hippiade zal waarschijnlijk in week 33 of 34 verreden worden. 
 

 

8. Recreatie door Klazien Kleermaker 

 
Geen mededelingen 

 

9. Vacatures bestuur 

Vacatures bestuur voorzitter en recreatie, worden ook op de website en facebook gepubliceerd. Ook een 
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. Lastige is dat we nu niet 
iemand aan kunnen spreken op wedstrijden. Het bestuur vraagt jullie toch  mee te kijken naar aanvulling in 
het bestuur.  

 

10. Bestuursverkiezing 

Volgens het rooster van aftreden is dit jaar aftredend: 
Anjelies van Vliet (herkiesbaar)  
Carola Timmer ( herkiesbaar) 
Beide dames worden door de vergadering herkozen 

 

 

 

 

13. Prijsuitreiking en huldiging districtskampioenen dressuur vaardigheid Haaksbergen 2020  

De namen van de gehuldigden staan op de website van het mendistrict. 
 

 

14. Prijsuitreiking en huldiging districtskampioenen dressuur vaardigheid Beesd/ Neerijnen 2021  

De namen van de gehuldigden staan op de website van het mendistrict. 
 

 

15. Huldiging kampioenen  

Huldigen Hippiade kampioenen  
Huldigen Kampioenen NK Samengesteld enkel en tweespan 10-13 juni 2021 Maasdijk  

11. Mededelingen/ presentatie vanuit KNHS 

Korte presentatie over actualiteiten door Arjan Coppoolse. 
 
De presentatie wordt op de website van het mendistrict gezet. Er zijn geen vragen. We bedanken Arjen voor 
de presentatie. 

12. Rondvraag  

Kan het mendistrict wat doen aan de scheefgroei tussen de breedtesport en de topsport. De financiële 
ondersteuning voor de topsport is behoorlijk hoog en voor de breedtesport wordt weinig gedaan.   
Het probleem is duidelijk, het is echter buitengewoon problematisch om dat bij de KNHS op tafel te krijgen. 
De menners die internationaal starten zouden zich moeten verenigingen en van daaruit proberen een en 
ander voor elkaar te krijg bij de KNHS. 
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Huldigen Kampioenen NK Samengesteld pony’s 8-11 juli 2021 Oirschot  

Huldigen deelnemer WK (paramennen) 5-8 augustus 2021 Schildau (Duitsland)  

Huldigen deelnemers EK pony’s 24- 29 augustus 2021 Selestat (Frankrijk)  

Huldigen Kampioenen NK Samengesteld 3 en 4 september 2021 Blaricum  

Huldigen deelnemers WK tweespannen Kronenberg 8-12 september 2021  

Huldigen deelnemers WK pony’s 16-19 september 2021 Le Pin au Haras (Frankrijk)  
 

 

Sluiting vergadering 

 
Anjelies dankt alle aanwezigen en nodigt iedereen uit om een hapje en drankje te nemen en nog even na te 
praten. 

 


