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Notulen Algemene Ledenvergadering VOORJAAR van Regio Gelderland/Flevoland
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Datum
Locatie
Aanvang

: 9 april 2018
: De Vroolijke Frans, Knoevenoordstraat 51,6971 LH te Brummen
: 20.00 uur

Bericht van verhindering is ontvangen van: RC Riant (Beekbergen), PSV Noord Veluwe
(Oldebroek), RV X-tern (Lelystad), Mw. F. Nijeboer (Montferlandruiters), Mw. S. Zwart
(Molenruiters Rekken), Mw. L. Walvoort (Hamelandse Rijvereniging), Mw. A. Kettelarij (St.
Steffenrijders Laren Gld), Mw. J. van der Craats (De Grebbenruiters), Mw. N. Bonnink
(Winterswijkse Ruiter- en Ponyclub), W.J. Romeijn (Roviënna Horssen), Mw. J. Heiden (RV De
Tolbrug), T.H. Koelman (PSV Aalten), J. Smits (De Vier Heemskinderen), Mw. M. van Voorst
(Horsthoekruiters Heerde).
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1. Opening en mededelingen door de voorzitter
De voorzitter (VZ), dhr. Herman Ubbink, opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.
Hij vraagt de aanwezigen te gaan staan voor een moment van stilte ter nagedachtenis aan Mw.
Gerda Verhaar-Eeuwijk, die ons begin januari plotseling is ontvallen. Zo bekleedde ze na haar
bestuursperiode als lid van ons regiobestuur veel functies binnen de paardenwereld en was nog
volop actief. Ze was tot voor kort nog regelmatig aanwezig bij grote en kleine evenementen. De
VZ is onder de indruk van de onvoorstelbare hoeveel mensen die haar tijdens de
herdenkingsdienst in Theater Oud Luxor in Rotterdam een laatste eer hebben bewezen.
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De VZ vervolgt de opening met een speciaal woord van welkom te richten tot erelid dhr. Marius
Breukink. Daarnaast heet hij dhr. Cees Roozemond als nieuwe voorzitter van het KNHS-bestuur,
dhr. Theo Fledderus als interim algemeen directeur van KNHS en mw. Marleen Ras als KNHS
account manager eveneens hartelijk welkom.
De heren Roozemond en Fledderus maken gebruik van de gelegenheid zich even kort voor te
stellen.
Dhr. Cees Roozemond, benoemd als voorzitter van het KNHS hoofdbestuur is al vele jaren
bestuurlijk actief geweest voor Het Friesch Paardenstamboek, Sectorraad Paarden, Stichting het
Paard van Friesland en vele andere niet-paard gerelateerde functies. Hij realiseert zich dat er veel
werk op hem afkomt, maar deinst daar niet voor terug. Ziet de toekomst positief in en heeft er
alle vertrouwen in om het licht op groen te zetten.
Dhr. Theo Fledderus komt niet uit de paardenwereld. Sinds 1 januari jl. verbonden aan de KNHS
in de interim functie van algemeen directeur. Veel ervaring door bestuursfuncties bij o.a.
NOC*NSF, KNSB, Judobond en het Waterschap Provincie Drenthe. Studeerde Nederlands Recht
en Bestuurswetenschappen. Is een enorme sportliefhebber en hoopt zijn kennis in te kunnen
zetten voor de leden en gaat daar enorm zijn best voor doen.
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De Voorzitter dankt de heren en refereert naar de artikelen op de KNHS site en in de “Paard &
Sport”.
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2. Vaststellen notulen najaarsvergadering d.d. 13 november 2017
De notulen worden per pagina doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld met dank aan de
notulist.
1

3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
60
4. Financieel verslag 2017
Penningmeester Mw. Janet Limpers doet verslag en als eerste geeft zij een toelichting op de
balans en het exploitatieoverzicht 2017.
65
De bestuurskosten laten een daling zien. Dit komt doordat er in 2017 geen extra vergaderingen
zijn geweest. In 2016 hadden wij extra vergaderingen met betrekking tot “KNHS Rondje
Nederland”.
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De organisatiekosten laten een stijging zien, dit heeft twee oorzaken. Ten eerste zijn pas in 2017
de onkosten van de indoor kampioenschappen dressuur paarden 2016 gedeclareerd. Deze kosten
vindt u op de balans terug in de post nog te betalen kosten 2016 en die staan niet in het
exploitatieoverzicht van 2016. Daarnaast is dit jaar voor het eerst een Eventing Kampioenschap
klasse Z georganiseerd, wat ook leidt tot extra organisatiekosten.
De jurykosten en de prijzen zijn variabele kosten welke dit jaar een lichte daling laten zien. De
jurykosten zijn afhankelijk van de declaraties van de onkosten/kilometervergoeding van de jury’s
tijdens de kampioenschappen en dat is altijd een variabele factor. Ook de kosten voor de prijzen
zijn afhankelijk van wat nog op voorraad is en het aantal uitgereikte prijzen.
De post Regio Beloftetraining betreft dit jaar het eerste half jaar van 2017, welke nog hoort bij
het seizoen 2016/2017 doordat dit een winteractiviteit is en daardoor, zoals al vaker hier gemeld,
boekjaar overstijgend. Voor de tweede helft van 2017 is de werkgroep beloften gestart met een
nieuw concept. Waar voorheen in oktober werd gestart met de beloftetraining is er nu een serie
van 5 lessen voor de ruiters die zich geselecteerd hebben onder de nieuwe naam Jeugd
Stimulerings Plan. De kosten van het JSP staan dus dit jaar voor het eerst vermeld op het
overzicht. Aan het eind van deze serie lessen in december volgt de evaluatie en aan de hand
daarvan wordt er bepaald welke ruiters door mogen naar de volgende serie lessen genaamd de
Beloftetraining. Deze Beloftetraining start nu volledig in 2018 en komen dus volgend jaar op de
balans.
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De post Rabotalenten en jurybijeenkomst bestaat dit jaar uit de kosten van de jurybijeenkomst
welke jaarlijks wordt georganiseerd ter voorbereiding op de outdoor kampioenschappen en de
kosten voor de Strijd der Provinciën tijdens CSI Geesteren waar wij jaarlijks met een ponyteam
aan deel nemen. De kosten voor de talentendag van de KNHS (voorheen de Rabo talentendag)
zijn dit jaar geheel vergoedt door de KNHS zoals u ook bij de inkomstenzijde kunt zien.
De post Automatisering laat een behoorlijke daling zien, dit komt doordat in 2016 nieuwe laptops
zijn aangeschaft voor de outdoor kampioenschappen. Dit jaar is wel een hotspot aangeschaft voor
betere communicatie tussen de rekenkamer en het uitslagenscherm in de tent op de outdoor
kampioenschappen.
De post Diversen bestaat uit het hostingpakket van de site, attenties jubilerende verenigingen
afscheid bestuursleden, attenties bij ziekte etc.
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Aan de batenzijde vinden wij de contributie/bijdrage van de KNHS. Ondanks een daling van het
aantal leden, toch een lichte stijging van de vergoeding door een stijging van de vergoeding per
lid, van € 4,74 naar € 4,88. De vergoeding van € 0,10 per recreatie lid hebben wij over 2017
niet gekregen omdat ons aantal recreatieleden met 4648 leden onder de norm van 5000
recreatieleden gekomen is. Daardoor komen wij niet in aanmerking voor de extra vergoeding van
€ 0,10 per lid. De standaard recreatievergoeding en de basisafdracht is licht gestegen.
De inkomsten van de beloftetraining zijn de openstaande bedragen van de beloften die pas in
januari 2017 hebben betaald, net voor het eind van de trainingen welke al in oktober 2016
gestart waren. De KNHS Beloftebijdrage is een vergoeding voor de beloftetrainingen van het
seizoen 2015/2016 welke na veel toezeggingen eindelijk medio 2017 is betaald. Van dit bedrag
zal het tekort van de beloftetraining 2016/2017 worden afgehaald en het overige geld wordt
gereserveerd voor de mogelijke tekorten van de Beloften en JSP voor de komende seizoenen.
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Jaarlijks wordt na de afsluiting van het seizoen een financieel overzicht opgemaakt en besproken
in het bestuur.
120
De vergoeding van het Talentenplan van de KNHS zoals eerder genoemd vindt u hier ook terug.
Nieuw is de post Jeugd Stimulerings Plan. Dit is het inschrijfgeld van de ruiters aan dit plan en de
selectiedagen hiervoor.
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Dan nog de rente, nagenoeg geen rente zoals u ziet, door de minimale rentevergoeding.
Dit alles resulteert in een negatief tekort van € 10.258,64. Mede door de invoering van het
inschrijfgeld in 2018 voor de kampioenschappen hopen wij het tekort terug te dringen.
Op de achterzijde vindt u dan de balans/financiële positie van de regio op dit moment
weergegeven. U ziet eerst de specificatie van het vermogen per 1 januari 2017, dan worden
daarvan de nog te betalen rekeningen welke in 2017 nog zijn betaald over 2016 vanaf gehaald.
Daarna wordt het negatief resultaat van 2017 eraf gehaald en ziet u het eindvermogen van de
Regio per 31-12-2017 gespecificeerd.
De VZ bedankt penningmeester Mw. Janet Limpers voor haar verslag. Er zijn geen vragen.
De VZ geeft nog een korte toelichten. Het Regio bestuur heeft er bewust voor gekozen flink te
investeren in de Jeugd (onze toekomst) en onze spaarpot daardoor te laten slinken tussen
€75.000 – 70.000. Nu is de max daarin bereikt.
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5. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
Dhr. Patrick van Leeuwen vormt met mw. Sandra Kamping de kascommissie en doet verslag. De
financiële administratie is doorgenomen en waar nodig toegelicht door de penningmeester. Het
zag er allemaal keurig en verzorgd uit. De kascommissie adviseert het bestuur decharge te
verlenen. Dat wordt door de aanwezigen ondersteund met een applaus. De voorzitter dankt de
kascommissie.
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Dhr. Patrick van Leeuwen is aftredend en wordt bedankt voor zijn inzet. Reserve lid dhr. Clemens
Bokkers vormt met mw. Kamping de nieuwe kascommissie voor 2019 en als nieuwe reserve
wordt dhr. Kris van Gelder benoemd.
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6. “Bijpraten” door KNHS account manager mw. Marleen Ras
Mw. Marleen Ras geeft een KNHS update. Deze presentatie wordt op de site van de Regio
gepubliceerd. Verenigingen kunnen gebruik maken van de diverse linkjes die zijn aangebracht.
Sportaanbieders monitor NOC*NSF
Elke vereniging kan een live dashboard aanvragen. Mw. Ras doet een oproep voor vrijwilligers die
zitting willen nemen in een van de panels. Inschrijven via MijnKNHS.
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De Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG)
De KNHS en FNRS hebben samen een AVG programma ingekocht. Als vereniging kun je hiermee
stapsgewijs testen of je “AVG proef” bent. Verenigingen krijgen het gratis aangeboden.
165

Dhr. Vincent Sprenger doet een voorstel met betrekking tot de AVG en het publiceren van
wedstrijduitslagen. Hij stelt voor dat de KNHS met een verordening komt waarin vermeld staat
dat publicaties mogen plaatsvinden. Op het moment dat je inschrijft voor een wedstrijd via mijn
KNHS, ga je gelijk akkoord met de algemene voorwaarden, dus dan ook met publicatie van
uitslagen.
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Dhr. Kris van Gelder vraagt of de KNHS alle verenigingen hierover gaat informeren.
De VZ reageert daarop dat men bekijkt of het haalbaar is om alle verenigingen per mail te
benaderen. De communicatie moet van alle kanten worden uitgedragen. Alleen al als voorzitter
van de Regio heeft dhr. Herman Ubbink een document van 15 pagina’s met enorm veel
informatie over de AVG ontvangen. Hij benadrukt dat je daar als organisatie echt even doorheen
moet. Mw. Ras vult aan dat er bij de KNHS mensen beschikbaar zijn die kunnen helpen met de te
nemen stappen.
pagina 3 van 9

180

Verklaring over Gedrag (VOG)
De KNHS geeft het advies mee om alle mensen die bestuurlijk betrokken zijn en ook de
instructeurs te vragen om een recente VOG. Ook hiervoor is een link te vinden op de site (gratis
aan te vragen).
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat het misschien verstandig is om alle mensen die via
de KNHS worden opgeleid gelijk om een VOG te vragen.
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Mw. Corrie Ederveen vraagt of er via deze link ook meldingen kunnen worden gedaan van officials
waarvan het gedrag discutabel is.
Mw. Marleen Ras laat weten dat dit eerst in de nieuwsbrief zal worden vermeld en vervolgens
volgt er op de site van de KNHS meer informatie.
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KNHS Opleidingen
Er wordt gewerkt aan een nieuw project waarvoor mw. Marion Schreuder als extern projectleider
is aangetrokken. Op dit moment zijn er geen instroommogelijkheden voor de doorlopende
leerlijn. Eerder was er dispensatie mogelijk voor bepaalde onderdelen. Alle informatie over de
(nieuwe) opleidingen volgt op de website. Neem bij vragen contact op met de KNHS Opleidingen.
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Mw. Corrie Ederveen stelt voor om aan het lesprogramma van de instructeurs EHBO/BHV-kennis
als vast onderdeel toe te voegen. Ook wordt er gevraagd of de afdelingsdressuur als onderdeel
van instructieprogramma kan worden opgenomen.
200

De VZ bedankt mw. Ras voor haar inbreng. Hij laat weten blij te zijn met de opmerking/het
voorstel van dhr. Vincent Sprenger: Wanneer je inschrijft voor een wedstrijd via mijn KNHS dan
zijn er een aantal zaken waarmee je akkoord gaat. Bijvoorbeeld ook m.b.t. het portretrecht
wanneer dit in de algemene voorwaarden wordt opgenomen.
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7. Mededelingen Ledenraad, forum Dressuur, forum Springen, forum Eventing,
portefeuillehouder Recreatiesport, Hippisch Platform en de werkgroep Belofteplan
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Ledenraad (door dhr. Herman Ubbink)
Hij refereert aan het Communicatieplan. Als forum kun je daar prima mee werken. De Ledenraad
heeft zich het afgelopen half jaar volledig met zichzelf bemoeid. Er is veel gebeurd binnen de
KNHS, maar ook in de Ledenraad. Er is een tweespalt gecreëerd. Dat heeft veel teweeg gebracht.
De VZ is blij dat er vanavond ter ondersteuning een afvaardiging van de KNHS aanwezig is.
Ondertussen is een meerjarenbeleidskader gepubliceerd. De wisselwerking met de achterban is
ontzettend belangrijk. We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn met de publieke opinie.
Behalve de aandacht voor de wedstrijd moet ook de recreatie/het buitenrijden worden geholpen.
Regio Gelderland is daar erg belangrijk in. Daarom is het ook belangrijk dat we een bestuurslid
hebben dat daar afspraken in/voor kan maken.
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Mede met het oog op de kostenefficiëntie van het KNHS centrum is er gesproken over de
Hippiade. Zoals het nu gepland staat, is er gedurende een aantal weken in het weekend Hippiade.
Tussendoor kan er niets anders plaatsvinden op het KNHS centrum door blijvende inrichting van
ringen, etc. Het bestuur heeft gekeken naar de mogelijkheid hoe de Hippiade anders
georganiseerd kan worden. Daarbij kwam de vraag naar voren: Is één week Hippiade in de
zomervakantie bespreekbaar? Daarbij wordt gedacht aan de gemeenschappelijke vakantieperiode
aan het eind van de zomer. Dat zou een mogelijkheid zijn en heeft het medezeggenschapscircuit
inmiddels doorlopen.
Mw. Conny Renskers vraagt zich af of deze keuze het verenigingsleven en de Hippiade ten goede
komt. Het zou deelnemers kunnen afstoten als de Hippiade in die ene week in de zomervakantie
is waarop gezinnen met kinderen (nog net) samen eropuit kunnen.
Uit de vergadering komt de opmerking dat het ook ongunstig is wanneer de Hippiade precies in
de bouwvakvakantie valt! Er ontstaat een discussie over de datum. Een en ander heeft ook
consequentie voor de Regiokampioenschappen, die daardoor mogelijk vroeger moeten
plaatsvinden. Dhr. Fledderus laat weten dat er op dit moment wordt nagedacht hoe er wat meer
in elkaar geschoven kan worden.
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Dhr. Co Berendsen verzoekt om in te mogen spreken en start zijn verhaal met het doel waarvoor
het Centrum in 1976 in Ermelo gesticht is, namelijk voor goede kaderopleidingen en daarnaast in
de zomer voor de instructieweken. Op de momenten dat er niets te doen was, kon men er op een
andere manier gebruik van maken. Onder andere door op zaterdagen wedstrijden te laten
plaatsvinden. De Hippiade is (ook) 30 jaar geleden naar Ermelo gekomen en daarnaast nog een
menweekend en een tuigpaardendag.
Nu leest hij dat de zomerinstructie kampen verdwenen zijn. Van de instructeursopleiding is niets
terecht gekomen. Hij laat weten blij te zijn met het nieuwe plan dat er wat aan de opleidingen
gedaan wordt. Het centrum was voor leden en is van leden. Zij betalen er ook voor. De kosten
zijn flink toegenomen. Het rare in het hele verhaal is dat centrum niet meer voor de leden
beschikbaar is. Ruiters die je spreekt geven allen aan dat dit een enorme waarde had voor hen.
Het Centrum is alleen nog maar voor grote evenementen beschikbaar. Hij vraagt zich af of dit de
goede weg is. Wat is het beleidsplan dat het Centrum altijd had en zou moeten hebben? Of komt
het helemaal los daarvan te staan.
De VZ beantwoordt door aan te geven dat dit geen vreemde vraag is. De vraag is zelfs
glashelder. De VZ laat weten dat hij zich ontzettend heeft ingezet om te proberen een neutrale
begroting te kunnen maken. Grote kostenposten eruit gooien. Je komt er niet onderuit om te
kijken naar de afdelingen zoals ze de opbrengsten en kosten hebben. Voor je een beeld krijgt kun
je geen mening vormen en kun je geen besluit nemen.
Er is al naar allerlei onderdelen gekeken. Daar is discussie uit voortgekomen. We kijken met de
financiële commissie en de Ledenraad wat we eraan kunnen gaan doen. Overal moet gestreept
worden.
Dhr. Theo Fledderus vult aan door op te merken dat het Centrum ons clubhuis is. Er moet
opnieuw met elkaar worden nagedacht hoever we daarin willen gaan. Welk stukje wil je houden
en welk stukje kun je laten betalen door commerciële evenementen. In de praktijk zijn we veel
klanten kwijt geraakt. Er zijn extra redenen om naar de inkomsten en uitgaven te kijken. Daar
moet zakelijker mee omgegaan worden. Met een afvaardiging van Ledenraad/Bestuur/Directie zal
worden gekeken wat ons doel is met het Centrum. Hoever gaan met andere dingen en hoe gaan
we daar rendabel mee om.
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Dhr. Co Berendsen reageert daarop door aan te geven dat het uitgangspunt nog steeds is dat het
een Centrum van de leden en voor de leden is. Het zou verschrikkelijk zonde zijn wanneer de
leden er vervolgens geen gebruik meer van kunnen maken. Hij heeft veel negatieve dingen
gehoord over zaken die afgeschaft zijn.

275

Dhr. Fledderus geeft aan dat er in de zomerperiode veel op- en afbouw van al de grote
evenementen plaatsvindt. Dat is niet veilig voor de deelnemers aan de instructiekampen. Het
wordt haast niet meer mogelijk om daar een hele week ruiterkamp tussen te zetten. De KNHS
moet keuzes maken.
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Dhr. Michiel Zelvelder spreekt zijn verbazing uit door aan te geven dat de alle instructie
opleidingen de hele winter al naar Lunteren komen. We hebben een centrum voor opleidingen,
maar die worden in Lunteren gegeven, want in Ermelo is geen plek.
Dhr. Fledderus antwoordt hierop: Soms moeten we heel goed opletten welke klanten we wel en
niet binnen kunnen houden. Iedereen tegemoetkomen lukt je niet.
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Forum Dressuur (door mw. Corrie Ederveen)
Het forum Dressuur heeft veel energie gestoken in leeftijd gericht sportaanbod.
Een grote uitdaging, met veel consequenties, waarbij kinderen op eigen niveau tegen en met
elkaar kunnen strijden. Daarbij gaat het om 4 leeftijdsgroepen met daarbinnen de klasses. Met
steeds de mogelijkheid om te promoveren, waarbij het winstpuntensysteem wordt aanhouden.
Jonge kinderen met een paard kunnen ook deelnemen. Maar er zijn wel consequenties: er gaat
reglementair het een en ander veranderen. Als ze op leeftijd gaan sporten zal de
contributiestructuur anders moeten. Er is een statutenwijziging voor nodig. Ook de startpassen
hebben dan andere prijzen en ICT zal nog het een en ander moeten regelen. Deze zomer gaat
een pilot draaien. In 2019 april verwacht men wat op papier te hebben.
Vraag mw. Hilde Nijhof: Wat is de reden dat jullie dit gaan doen? Ze noemt als voorbeeld de
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bestaande F proeven. Er is voor iedereen wel wat.
Het gaat om het plezier. Zij vindt het persoonlijk belangrijker dat juryleden geschoold worden in
het omgaan met (jonge) kinderen.
Antwoord mw. Corrie Ederveen: Jonge kinderen geven aan het niet leuk te vinden/steeds minder
leuk te vinden dat ze tegen een ouder iemand moeten rijden. Als voorbeeld wordt genoemd de
deelnemers in de Cat. D. Daar heb je jonge kinderen en kinderen van 16 jaar. Mw. Marleen Ras
vult haar aan door te laten weten dat hier veel vraag naar is geweest. In Zweden wordt dit al
gedaan.
Vraag dhr. Vincent Sprenger: Is het niet verstandiger om eerst te kijken hoe groot de vraag is om
dit echt door te gaan voeren, alvorens ICT kosten te gaan maken. Temeer daar de KNHS in zwaar
water zit! Voorkom extra onnodige kosten.
Antwoord mw. Corrie Ederveen: Er is nog geen besluit is genomen. We hebben het plan en gaan
nu kijken welke stappen er nog zijn te nemen voordat het uitvoerbaar is. Er komt eerst een pilot.
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Met betrekking tot paarden vriendelijk sporten, paarden welzijn, veiligheid en fairplay denkt het
forum Dressuur aan de voorkant van wedstrijden nog het een en ander te kunnen verbeteren.
Daarbij wordt gedacht aan de toezichthouder op het voorterrein om ongewenste gevallen uit te
sluiten of om mensen te adviseren. We moeten de dressuursport zo leuk mogelijk houden,
voordat het escaleert. Het forum Dressuur zal wedstrijdorganisaties benaderen met de vraag om
aan een pilot te willen meewerken. Er is extra opleiding voor deze mensen nodig.
Het forum zet zich in voor een wedstrijdreglement met minder dwingende regels en het
laagdrempeliger maken van de sport. Eenvoudiger en flexibeler. Dit jaar kijken welke
reglementsartikelen eruit of korter omschreven kunnen worden.
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De KNHS heeft aangegeven om dichter bij de sporters te willen handelen bij bijv. bijscholen van
officials. Het ontwerpplan omvat een regionaal opleidingsplan waarin medewerking van de regio’s
wordt gevraagd bij het organiseren van bijscholingen. Het forum Dressuur ondersteunt de wens
om de bijscholing voor instructeurs ook bij de regio’s onder te brengen niet.
330
Gelderland heeft 445 juryleden dressuur en 70 juryleden springen. Er is een plan geschreven
waarbij gedacht wordt om onze 7 kringen i.s.m. Regio Gelderland op niveau bijscholingen te laten
organiseren (B t/m M) met kwaliteitsdocenten uit het KNHS-team. De klasse Z t/m ZZL eventueel
op regionaal niveau. Met een licentie systeem iedere 3 jaar.
335
Dit kan een goede sociale functie hebben. We weten vanuit de achterban wat er speelt in onze
regio. Tevredenheid en de vraag naar officials kan zo in stand worden gehouden. Hierdoor kan
het landelijke jurycorps worden bijgesteld door meer of minder opleidingsplaatsen aan te vragen.
340

De VZ reageert hierop met dat er nog wel wat verschil in de modellen zit. De ene regio kiest
ervoor om op de wedstrijdlocatie bij te scholen, de ander niet. Met onze aantallen (445 per jaar
zijn er veel!) heb je daar bijna een weektaak aan. Het is een project in ontwikkeling en alle
opmerkingen en commentaren kunnen nog worden meegenomen.

345

Forum Springen
Dhr. Clemens Bokkers is niet aanwezig i.v.m. andere bestuurlijke verplichtingen. Er zijn verder
geen mededelingen.
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Forum Eventing (door dhr. Dirk Jan Mosselman)
Het Forum Eventing gaat de regio in. De noordelijke provincies hebben de aftrap gedaan met een
grote opkomst. Vooral de vraag om kleinschalige eventingterreinen in te richten om meer te
kunnen trainen en rijden kwam naar voren.
Op 21 maart jl. was er in Bathmen een avond voor eventingorganisaties en -officials uit OostNederland om van gedachten te wisselen. Daar is o.a. gesproken over het werven van
hinderniscontroleurs. Hoe kun je bijscholen, hoe kun je behouden en hoe kun je als vereniging
laagdrempelige eventingwedstrijden organiseren.
Het starterspakket Eventing kan bij de KNHS gehuurd worden. Informatie daarover staat ook in
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het boek “Leer paardrijden met plezier, deel 2-Zilver”.
360

In de bijscholing voor crossbouwers (specifiek voor de klasse Z) komen ook de laatste
ontwikkelingen qua veiligheid ter sprake.

365

Reglementswijzigingen 2018 zijn gepubliceerd op de KNHS website. De belangrijkste is de
verrekening van de dressuurpunten (telt nu minder zwaar mee).
In 2019 komt de FEI met een herziening van de sterrenindeling voor ruiters, paarden en
wedstrijden. Het KNHS-reglement wordt dan hierop aangepast. Er komt een tussenklasse. Dat
heeft invloed voor Nederland. De KNHS zal die wijzigingen volgend jaar ook overnemen.

370

375

380

Dhr. Mosselman promoot de eventing derby. Bij de eventing derby zijn er eerst 6
springhindernissen en vervolgens gaat het over naar 15 crosshindernissen.
De derby kan gehouden worden op een klein terrein dat omheind is. Vooralsnog worden de regels
van de buiten eventing hiervoor gehanteerd. Maar er komen nieuwe regels voor, die in 2019 van
toepassing zullen worden. Hier is geen puntentelling voor, maar daar wordt wel aan gewerkt.
Dhr. Mosselman doet een oproep aan de achterban. Wie wil participeren of een steentje bij wil
dragen kan zich aanmelden bij het forum Eventing.
Regio kampioenschappen Eventing worden verreden in:
Gorssel
op 8 en 9 september voor pony’s klasse B t/m Z en paarden klasse B t/m M.
Hattem
op 12 en 13 oktober klasse Z paarden
KNHS kampioenschappen Eventing worden verreden in:
Neede (Gelselaar)
op 15 en 16 september voor pony’s
Barchem
op 26 en 28 oktober voor paarden

385

390

395

400

Forum Recreatiesport
De VZ legt uit de Mw. Christel Berghuis is gestopt met haar functie als portefeuillehouder
Recreatiesport. Ondertussen hebben de KNHS-dames Marleen Ras en Wilma Plaisier de zaken
behartigd. Inmiddels is dhr. Herm Hullegie, stalmeester van Paardenhotel de Cantharel in
Ugchelen, bereid gevonden om in het bestuur zitting te nemen. De VZ laat weten dat het
recreatie gebeuren geleidelijk aan op een goede lijn komt. Hij refereert aan de KNHS Recreatie
focuspunten. Elke regio heeft de eigen speerpunten zelf benoemd, die kunnen per regio
verschillend zijn.
Hippisch Platform Gelderland
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Mw. Marleen Ras laat weten dat het scholenkampioenschap
dat in de Regio Gelderland is georganiseerd nu een vervolg heeft gekregen in Limburg.
Werkgroep Belofteplan (door mw. Annet Schumacher)
Aan de scouting voor het Jeugd Stimuleringsplan (JSP) hebben 160 combinaties deelgenomen.
Daaruit zijn 33 combinaties bij het springen en 51 combinaties bij de dressuur geselecteerd die
de vijf lessen gevolgd hebben. Ook de ouders kregen een avond “Lang Leve de Sportouder”
aangeboden verzorgd door docent Christel de Boer. Deze avonden leverden hele leuke discussies
en positieve verhalen van de ouders op. Bewustwording was duidelijk zichtbaar.

405

410

De evaluatie voor de deelnemers uit het JSP vond plaats in de Kerstvakantie in Brummen. De
dressuurproef werd beoordeeld door mw. Anita van Stam, die uitgebreid een opbouwende
toelichting gaf tijdens het filmen van de proef. De springruiters reden 2 parcoursen onder het
toeziend oog van één van onze trainers waarbij zij niet lessen. Ook hier werd uitgebreide
ondersteuning gegeven aan de deelnemers.
In januari zijn 23 springruiters en 39 dressuurcombinaties doorgestroomd naar het Belofteplan.
Deze combinaties volgen 10 lessen. Ook flexchair, valtraining, ruiterfitheid en mental coaching
maken deel uit van het programma.

415
Het aangekondigde observatiemoment voor de dressuurruiters op 28 april moet helaas
verschoven worden omdat het terrein van PTC Van den Hoorn in Kootwijk deze zomer niet
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420

beschikbaar is voor wedstrijden. De aanwezige bestuursleden van PSV de Garderruiters bieden
ter plekke hun accommodatie in Garderen hiervoor aan. Die dag is er tevens een clinic door GPjurylid Dirk de Haas over de voorbereiding op het rijden van een kür-op-muziek.
Voor de springruiters volgt nog een clinic die gegeven wordt door parcoursbouwer en springjury
Kris van Gelder. Datum daarvoor volgt nog.

425

Door subsidie van Provincie Gelderland heeft het team Beloften Gelderland afgelopen seizoenen
veel gebruik kunnen maken van het KNHS-centrum. Fijn centraal gelegen voor de deelnemers en
een mooie belevenis om daar te mogen rijden. Het team vindt het jammer dat dit door de
opgelopen tarieven niet haalbaar meer is.

430

Tot slot laat mw. Annet Schumacher weten dat er november a.s. drie bestuurders de werkgroep
Beloftenplan gaan verlaten. Er wordt dringend gezocht naar versterking voor de werkgroep.
De VZ springt daarop in door aan te geven dat het ongelooflijk dankbaar werk is om met de
Beloften van Gelderland aan het werk te gaan, ondanks dat er veel tijd en energie in gaat zitten.
Mocht er iemand zijn die het gevoel heeft om dit mede op te willen pakken, meld je aan!

435

440

8. REGIOkampioenschappen 2018-2019
 OUTDOOR kampioenschappen 2018 dressuur, springen, verenigingswedstrijd en vier- en
zestallen i.s.m. PSV De Zevensteen te Steenderen.
Pony’s op 4 augustus 2018 en paarden op 10 en 11 augustus 2018.
Voor informatie zie: www.paardensportgelderland.nl/outdoor-kampioenschap.
Mw. Babette Werdmölder van PSV De Zevensteen uit Steenderen is aanwezig en laat weten
dat de voorbereidingen in volle gang zijn. Ondanks de kleine vereniging is er veel animo om
te helpen en bereidheid om zitting te nemen in de concourscommissie. Er is een prachtig
(strak!) terrein beschikbaar gesteld door een naburige veehouder/agrariër. De vereniging
heeft zichzelf ten doel gesteld een leuk strodorp aan te leggen, zodat er naast de
paardensport ook van andere zaken te genieten valt.

445

De VZ bedankt haar voor haar aanwezigheid en toelichting en wenst haar (samen met het
enthousiaste team) veel succes met de voorbereidingen en uitvoering. Tevens laat hij weten
dat wanneer er vragen zijn, men altijd terug kan vallen op voldoende aanspreekpunten in het
regiobestuur.

450


455

Kampioenschap EVENTING 2018 i.s.m. RV Semper Fidelis te Gorssel
8 en 9 september voor pony’s klasse B t/m Z en paarden klasse B t/m M.
Kampioenschap EVENTING 2018 i.s.m. RV Marleruiters te Hattem
12 en 13 oktober i.s.m. RV Marleruiters te Hattem voor paarden klasse Z.

460



INDOOR kampioenschappen 2019
18 en 19 januari : paarden dressuur
26 januari
: pony’s dressuur
1 en 2 februari : pony’s springen
8 en 9 februari : paarden springen

465
Verenigingen die in aanmerking willen komen voor de organisatie van de
INDOORkampioenschappen 2019 kunnen zich tot 1 mei 2018 aanmelden bij het
wedstrijdsecretariaat van de Regio (wedstrijdsecretaris@paardensportgelderland.nl).
470

Verenigingen die in aanmerking willen komen voor de organisatie van de
OUTDOORkampioenschappen 2019 kunnen zich tot 1 juli 2018 aanmelden bij het
wedstrijdsecretariaat van de Regio (wedstrijdsecretaris@paardensportgelderland.nl).

475
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480

485

9. Rondvraag
Dhr. Dirk Aalten, voorzitter RSV Barneveld e.o. deelt mee dat zij een ander terrein hebben
gevonden voor het uitvoeren van de selectiewedstrijden voor Kring West Veluwe. E.e.a. in
aansluiting op de opmerking dat evenementen op het terrein van PTC Van den Hoorn in Kootwijk
deze zomer niet kunnen doorgaan.
Dhr. Marius Breukink spreekt zijn verbazing uit over het feit dat de twee afgetreden leden van het
KNHS hoofdbestuur geen gouden KNHS onderscheiding hebben ontvangen. Zowel de VZ van
Regio Gelderland als de dhr. Cees Roozemond laten weten dat hiervoor een procedure moet
worden gevolgd. Bestuursleden kunnen (in een overgangsperiode) niet voor zichzelf een speld
aanvragen. Dit is hun discretie. In de eerstvolgende vergadering van de Ledenraad wordt dit aan
de orde gesteld.

490

495

Mw. Hilde Nijhof vraagt of de vereniging die in 2019 de regio kampioenschappen organiseert is
geïnformeerd over de mogelijke wijziging van de Hippiade in 2019. Daar moet rekening mee
worden gehouden.
De VZ antwoordt hierop dat het moment van wijziging nog niet definitief in 2019 is, maar dat een
organisatie zeker vooraf op de hoogte gesteld zal worden.

500

10.Sluiting
De voorzitter sluit om 22.15 uur de vergadering, dankt de aanwezigen voor de goede bijdrage en
wenst iedereen een wel thuis.

pagina 9 van 9

