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Algemene Ledenvergadering Mendistrict Oost 
 

Datum: 14 november 2022  

Tijd: 20.30 uur  

Locatie: Paardenmelkerij van de Fam. Sand Harbrinkhoek  

Aanwezig: Bestuur Anne Bosma, Anjelies van Vliet, René Schuiling, Rowan Timmer, Klazien Kleermaker en Carola 
Timmer (nieuw: Milou Huisman en Inge Winter) 

64 deelnemers aan de vergadering 

Notulen: Inge Winter 

1. Opening en mededelingen 
Opening door Anne Bosma, welkom aan allen, op deze bijzondere locatie. 
 

 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering  28 maart 2022 
Notulen voorgaande ALV met dank aan Anjelies van Vliet voor het maken van de notulen. 
 
Een aanwezige wijst erop dat de benoeming van Anne Bosma als voorzitter niet in de notulen is opgenomen.  
 
Via de email zijn geen op- of aanmerkingen binnengekomen.  
 
Bij deze zijn de notulen goedgekeurd, met hierboven genoemde aanpassing, en zullen worden gepubliceerd 
op de website van het mendistrict.  
 

 

3. Ingekomen / uitgaande stukken  
Email van Lysanne Goedkoop m.b.t. het organiseren van wedstrijden voor Sulky aanspanningen. Daarop is 
door René Schuiling gereageerd. Lysanne vroeg of er niet meer wedstrijden gereorganiseerd konden worden 
voor sulky’s en of waarom de KNHS niet een grotere sulky afvaardiging tot de hippiade toelaat. Het bestuur 
heeft haar per email geantwoord en aangegeven (in het kort) dat het aan de organiserende vereniging is om 
wel of niet een sulky rubriek uit te schrijven, en aan de KNHS om de afvaardiging te bepalen. Het mendistrict 
heeft hier geen invloed op. 

 
 

4a. Mededelingen vanuit bestuur / Begroting 2023 door Anjelies van Vliet 
Anjelies laat de begroting voor 2023 zien. Die is iets soberder dan voorheen. De inkomsten lopen terug en we 
zijn daarom genoodzaakt iets zuiniger te doen. We kunnen niet ieder jaar een verlies begroten, dan zijn de 
reserves snel op.  

Er zijn geen op- of aanmerkingen naar aanleiding van de begroting 2023. 
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4b. Wedstrijdzaken en Jeugdzaken Rowan Timmer en René Schuiling 
Op 24 oktober heeft René met de organiserende verenigingen samen gezeten en is de SGWM kalender 
vastgesteld.  
Afgesproken is dat we de 12 weken regel afschaffen: die regel hield in dat een wedstrijd pas 12 weken voor 
de datum opengesteld wordt voor inschrijving. Daar stappen we van af. De inschrijving gaat direct open na 
het goedkeuren van een wedstrijd. Daardoor hebben de organiserende verenigingen eerder zicht op het 
aantal inschrijvingen. 
 
De hippiade is gepland op dinsdag 22 augustus 2023. 
 
Mieke vraagt of de DAT bestanden (de uitslagen uit het concours programma) van een wedstrijd zo snel 
mogelijk gemaild kunnen worden naar het district, zodat Mieke de uitslagen snel kan verwerken. 
 
Er is een vraag waarom de men-hippiade altijd midden in een week plaats vindt. Arjan Coppoolse licht toe dat 
dat te maken heeft met de logistiek gedurende de gehele week. 
 
Er zijn helaas geen jeugdmendagen geweest, omdat er geen accommodaties en data beschikbaar waren. 
 
We gaan dit jaar wel proberen jeugdmendagen te organiseren. Rowan doet dan ook een oproep om 
jeugdleden aan te melden. 
 
2023 is een tussenjaar, er is weer een jeugd-EK gepland voor 2024 in Zweden. 
 
Rowan doet een oproep om met suggesties te komen voor een evenement voor de jeugd. Er is budget voor, 
dus schroom niet om met ideeën te komen. 
 
Jeugd-strijd-der-districten: Rowan en René zullen op basis van resultaten een selectie maken welke 
jeugdmenners namens Mendistrict Oost zullen worden ingeschreven. 
De leeftijd voor de strijd der districten is van 10 tot en met 18 jaar.  
 

 

5. Bestuur 
Klazien is inmiddels bijna drie termijnen lid van het bestuur van Mendistrict Oost. In verband met haar 
zwangerschap maakt ze de derde termijn net niet vol. 
 
Carola bedankt Klazien voor al haar inspanningen voor het district en haar inzet voor het bestuur gedurende 8 
jaar. 
 
Er zijn nieuwe bestuursleden gevonden: Inge Winter zal als secretaris de functie van Klazien overnemen en 
Milou Huisman is als algemeen bestuurslid toegetreden. De ALV stemt met algemene stemmen in met hun 
benoeming. 
 

 

6. Mededelingen/ presentatie vanuit KNHS 
Arjan Coppoolse geeft een presentatie. 
 
Onder andere legt hij uit waarom de hippiade (voor het mennen) op een doordeweekse dag is. Allereerst 
heeft de KNHS besloten de hippiades in twee weken te verrijden, vanwege het beslag dat het op de 
accommodatie legt en de huur van allerlei faciliteiten. Als de hippiade alleen in de weekenden verreden 
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wordt, moet alles langer gehuurd worden en is dus kostbaarder. De planning van de disciplines in de twee 
weken heeft te maken met de logistiek tussen de verschillende disciplines. 
 
De opzet van dit jaar is geëvalueerd. Met betrekking tot de vaardigheid is nu het voorstel om de proeven met 
een ingesloten barrage te laten verrijden, en niet de finale ’s middags te laten verrijden. Dan hoef je niet meer 
terug te komen. Als iemand namelijk ook in de dressuur finale mag rijden, kan het zijn dat hij/zij tegelijk moet 
rijden en dus moet kiezen. 
 
Voor de dressuur is voor de opzet van één proef per aanspanning en een finale gekozen vanwege het aantal 
beschikbare ringen en de tijdsplanning. Er is minder terrein beschikbaar voor de hippiade (Gelders Landschap 
is eigenaar van een deel van het terrein en stelt het niet meer beschikbaar) dus er kunnen minder proeven 
verreden worden. 
 
Uit de zaal komen verschillende opmerkingen over de ‘nieuwe’ opzet van de hippiade. 
Men merkt op dat het vreemd is dat de finale bij de vaardigheid vervalt maar bij de dressuur juist wordt 
geïntroduceerd. Dat is wel tegenstrijdig. En juist bij de vaardigheid is een finale heel erg spannend.  
Er wordt aangegeven dat het leuker is als de dressuurfinale in omgekeerde volgorde wordt verreden (hoogste 
punten in voorronde als laatste).  
Tenslotte wordt aangegeven dat de finalerijders dressuur pas heel laat wisten dat ze finale moesten rijden en 
hoe laat ze dan moesten starten.  
 
Deze opmerkingen worden in het komende Menforum meegenomen.  
 
Er stond in de vorige notulen dat er een commissie hippiade zou zijn. Daar hebben we niets van gehoord. Dat 
ging om een commissie van de KNHS ledenraad, niet van Mendistrict Oost. 
 
De collega’s van de wedstrijdafdeling van de KNHS zijn “On Tour”. Op de website staat wanneer ze waar zijn 
en daar kunnen ook menners naar toe om hun wensen kenbaar te maken. 
 
Rowan vraagt Arjan hoe het zit met de berichtgeving op de KNHS socials over het mennen. Rowan signaleert 
dat er weinig aandacht is voor het mennen. Hij noemt als voorbeeld dat het heel veel moeite heeft gekost om 
berichten op de socials te krijgen over het team goud voor de jeugdmenners op het EK dit jaar. 
Arjan geeft aan dat hij dit met zijn collega’s van de afdeling zal bespreken. Het bestuur zou graag 
terugkoppeling willen krijgen over het resultaat van dit gesprek naar de vier districten. 
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8. Sluiting 
Alle aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en worden uitgenodigd om na de huldiging van de 
kampioenen nog even te blijven om met een hapje en een drankje na te praten. 
 

 

7. Rondvraag  
Er wordt gevraagd of er meer leden zijn die een opleiding willen doen tot parcoursbouwer vaardigheid. Op de 
KNHS site staat dat de opleiding op dit moment niet wordt gegeven. Dus als er meerdere mensen zijn, dan 
kan de groep zich aanmelden bij de KNHS. 
Er wordt voorgesteld om een oproep op de onze socials te doen om een groep te formeren die gezamenlijk 
bij de KNHS een opleiding kan doen. 
 
Arjan geeft aan dat binnenkort nagegaan zal worden hoe veel actieve en bevoegde officials er nog zijn. Dan 
kan beoordeeld worden waar behoefte aan is en welke opleidingen gegeven moeten worden. 
 
Met betrekking tot de punten die behaald moeten worden voor de officials: de organiserende verenigingen 
moeten bij het indienen van de uitslag aangeven welke officials actief zijn geweest. Anders komt het niet goed 
door in Mijn KNHS. 
 
Er is ook een vraag wanneer het overzicht met de winst- en verliespunten voor de SGMW beschikbaar komt? 
Antwoord Arjan Coppoolse: er zijn geen verliespunten meer, het overzicht met de winstpunten komt 
binnenkort. 
 
 


