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Algemene Ledenvergadering Mendistrict Oost 
 

Datum: 28 maart 2022  

Tijd: 20.00 uur  

Locatie: KNHS Ermelo  

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

aanwezig.  

44 deelnemers aan de vergadering 

Afwezig: Klazien Kleermaker en Carola Timmer 

Notulen: Anjelies van Vliet 

1. Opening en mededelingen 

Opening door Anjelies van Vliet, welkom aan allen. Klazien kan niet aanwezig zijn door een ongelukje met het 
longeren van een paard en Carola waakt bij een merrie die een veulen gaat krijgen. 
Wijziging in de agenda: Punt 10 Team wedstrijden on tour gaat niet door. De secretariaten van de diverse 
menclubs worden rechtstreeks door het team uitgenodigd en is dus geen uitleg in deze vergadering nodig. 
 

 

2. Notulen Algemene ledenvergadering  2021 

Notulen voorgaande ALV met dank aan Klazien Kleermaker voor het maken van de notulen: geen op of 
aanmerkingen. De opmerkingen die via de mail zijn aangemeld door Wim Veldboom zijn aangepast. Bij deze 
zijn de notulen goedgekeurd en worden gepubliceerd op de website van het mendistrict.  
Note: Op de najaarsvergadering van 2021 is gevraagd om de ALV op verschillende locaties te houden. Ideeën 
of aanmeldingen zijn welkom. 
 

 

3. Ingekomen / uitgaande stukken  

Ingekomen stuk betreffende de grote clubactie. Verenigingen kunnen zich aanmelden om mee te doen aan 
de Grote Clubactie en zo loten verkopen waarbij een groot deel van de opbrengst naar de verenigingen vloeit. 

Op reguliere basis ontvangt het bestuur vanuit de KNHS cijfers betreffende aantallen startpassen, wedstrijden 
en dergelijke. Hieruit blijkt dat geleidelijk aan er een vermindering plaatsvindt van het aantal actieve menners. 
Uiteraard baart dit zorgen, maar het is lastig om te zorgen voor een aanwas in de mensport. 

 

4. Afvaardiging menforum 

Er hebben zich 2 leden aangemeld voor de afvaardiging vanuit Mendistrict Oost naar het menforum: Rowan 
Timmer en Mark Jan Vink. Aangezien Mark Jan niet aanwezig kom zijn door werkzaamheden in het buitenland 
heeft hij een filmpje gemaakt waarin hij zijn motivatie aangeeft voor het lidmaatschap menforum. Rowan 
Timmer houdt zijn korte verhaal voor de vergadering live. 

De stemblaadjes worden uitgedeeld en er wordt eens temcommissie aangesteld. De uitslag van de verkiezing 
laat blijken dat de voorkeur uitgaat naar Mark Jan Vink (24 stemmen). Rowan (17 stemmen) wordt bedankt 
voor zijn sollicitatie en Mark Jan zal aangemeld worden bij het menforum.  
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Een attentiepunt voor een volgende verkiezing is dat alleen leden van het Mendistrict Oost stemgerechtigd 
zijn en leden van de KNHS woonachtig in het Mendistrict Oost. 

 

 

 

5. Organisatie en data DK’s 

Verenigingen die DK’s willen organiseren kunnen zich aanmelden bij het bestuur van Mendistrict Oost. 

De onderstaande DK’s moeten georganiseerd worden: 

DK indoor Paarden dr. va. winter 2022-2023 

DK indoor Pony’s dr. va. winter 2022-2023 

DK indoor minimarathon winter 2022-2023 

DK samengesteld 2023 

DK outdoor  dr. va. zomer 2023 

NK klasse L en M SGW  2024 

DK Minimarathon voor 10 januari i.v.m. de selectie voor de Strijd der Districten in januari 2023. 

Besloten wordt dat voor de Strijd der Districten 4 indoor marathon wedstrijden worden aangewezen door het 

bestuur die mee gaan tellen voor de selectie van de rijders die uitgenodigd worden om mee te doen aan de 

strijd der districten. De beste 2 wedstrijden tellen voor de selectie. 

Voorkeur voor het te houden NK is op de vrijdag en de zaterdag, zodat ook menners die de zondagsrust in ere 

willen houden daaraan mee kunnen doen. 

Voorkeur de DK’s dr. en va is om te kiezen voor een vast (jaarlijks terugkerend) weekeinde waarbij de pony’s 

en de paarden niet in hetzelfde weekeinde moeten rijden. 

 

6 a. Financieel verslag 2021 door Anjelies van Vliet 

Door een wijziging in de werkwijze van de KNHS moet het Mendistrict zelf een factuur sturen om de het 
jaarlijks te ontvangen bedrag te ontvangen van de KNHS. De factuur moet aan een aantal voorwaarden 
voldoen. Doordat de factuur van november werd afgekeurd door de KNHS, wordt het geld, wat voor 2021 
bedoeld is pas in 2022 overgemaakt. In 2022 wordt ook vastgesteld hoeveel het Mendistrict Oost gaat 
ontvangen. Dit bedrag wordt bepaald door het aantal menners met een startpas en een vast   basisbedrag. 

De kascommissie Hetty Nawijn en Hellen Schmitz verlenen decharge aan de penningmeester en is hierbij het 
financiële verslag goedgekeurd.  

Hellen Schmitz ruilt haar plek in voor de huidige reserve Ton van der Ven. Hetty Nawijn blijft ook voor de 
financiële verantwoording van de kas over 2022 kascommissielid. De nieuwe reserve is : Wim Veldboom 

Hellen wordt bedankt voor haar medewerking. 

De kascommissie voor 2022: 
Hetty Nawijn, Ton van der Ven. Reserve: Wim Veldboom 
 
Het verslag is terug te vinden op de website van het mendistrict. 
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6 b. Wedstrijdzaken Rowan Timmer en Rene Schuiling 

 
Zie punt 5 van de agenda 
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 
Aangemeld: 
Indoormarathon 15 oktober 2022 MV Kroonmenners IJsselmuiden (DK) 
Indoor dressuur en vaardigheid pony’s  medio maart 2023 locatie nader te bepalen. 
Indoor dressuur en vaardigheid paarden medio maart 2023 MV Kroonmenners IJsselmuiden. (DK) 
 
Per 1 april 2022 wordt er met  nieuwe dressuurproeven gewerkt. 
De veranderingen zijn te vinden op Mijn KNHS. 
 
Voor de SWM is een belangrijke wijziging dat het A traject een warming up betreft en dus op het terrein zelf 
gereden kan worden en geen wegtraject meer hoeft te zijn. De impuls wedstrijden moet voldoen aan 
dezelfde voorwaarden als de normale wedstrijden. 
Er is een Hippiade Commissie opgericht. 
 
De datum  van de Hippiade 2022 is: 23-08-2022 
 
Bram Chardon is toegereden tot de ledenraad i.p.v. Wim Veldboom. 
 
 
 

 

6 c . Jeugdzaken door Rowan Timmer 

Er komt een jeugddag op het terrein van de Graafhorst( bij Huib Pater). Datum wordt nog nader bepaald. Er 
kan dan vaardigheid en hindernis gereden worden. Dressuurles wordt in de dresssuurbaan verreden. 
De 2e jeugddag moet nog ingepland worden. Voor deze dag is ook nog een vereniging nodig die zijn terrein 
beschikbaar wil stellen. Aanmeldingen zijn welkom. 
 
Het jeugd EK is van 16 tot en met 21 augustus. Er hebben zich 14 rijders vanuit Oost aangemeld. De eerste 
observatie is op 28 februari geweest. 
 
 

 

 

 

6 d. Vacatures bestuur 

Het bestuur zoekt nog ondersteuning: Voor de post recreatie en algemene ondersteuning zou het fijn zijn om 
nog bestuursleden erbij te krijgen. Aanmelden kan bij het bestuur. Als we met zijn allen de schouders eronder 
zetten en de taken wat meer kunnen verdelen, dan werkt dat voor het huidige bestuur plezieriger. 
 
  

 

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 
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iemand aan kunnen spreken op wedstrijden. Het bestuur vraagt jullie toch  mee te kijken naar aanvulling in 
het bestuur.  
Voor 2023 wordt er een nieuwe secretaris gezocht. Dat is het jaar dat Klazien afscheid zal nemen van het 
bestuur. 

 

 

 

 

12. Sluiting 

Alle aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en worden uitgenodigd om na de prijsuitreiking nog 
even te blijven om met een hapje en een drankje na te praten. 
 

 

 

13. Prijsuitreiking en huldiging districtskampioenen dressuur vaardigheid Hierden en Nijkerk 

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

 

10. Mededelingen/ presentatie vanuit KNHS 

Geen meldingen vanuit de KNHS. 

11. Rondvraag  

Is het mogelijk om de vergadering ook digitaal bij te wonen. 
Antw: op zich kan dit wel. Er moet dan wel het een en ander geregeld worden. He bezwaar is wel dat het 
bestuur bang is dat er dan bijna geen live beleving meer zal zijn. Het is ook fijn om elkaar live te spreken. 
 
Er zijn bij het aanmelden van een wedstrijd door secretariaten soms problemen. Arjan beantwoord dat het 
misschien iets te maken heeft met de wel of niet actueel hebben van het veiligheidscertificaat. Bij problemen 
de servicedesk bellen. 
 
Is het mogelijk om meer deelnemers te krijgen bij het DK vaardigheid om te kiezen voor een vrije inschrijving. 
Het bestuur neemt dit in overweging. 
 
Kan ook voor het buitenseizoen de selectie voor het DK over meerdere wedstrijden i.p.v. 1 wedstrijd 
verlopen. 
Deze vraag komt meerdere malen terug, het bestuur zal hier weer over gaan overleggen . 
 


