REGIO GELDERLAND / FLEVOLAND
Algemeen secretariaat:
J.M. Ruiter-Dijkhuizen
T 06 - 25 26 27 76
E secretaris@knhsregiogelderland.nl
W www.knhsregiogelderland.nl

5

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

: 12 november 2018
: De Vroolijke Frans, Knoevenoordstraat 51,6971 LH te Brummen
: 20.00 uur

Bericht van verhindering is ontvangen van: Dhr. H. Rexwinkel (Kring Achterhoek Oost), Mw. E.
Bienias (PSV de Margrietruiters), Van Empel (PSV de Bommelerwaard). Mw. L. Achterberg
(Lekzoomruiters), Mw. L. Both (Veluweruiters), Mw. C. Zweverink (LR De Bergruiters en PC de
Barchruiters), O. de Vries, (Hippische Vereniging Epe)

1. Opening en mededelingen door de voorzitter
De voorzitter, Dhr. Herman Ubbink, opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.
Een speciaal woord van welkom richt hij tot erelid Dhr. Marius Breukink. Ook Dhr. Theo Fledderus
algemeen directeur van KNHS en Mw. Marleen Ras accountmanager van de KNHS worden
hartelijk welkom geheten.
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2. Vaststellen notulen voorjaarsvergadering d.d. 9 april 2018
De notulen worden per pagina doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld met dank aan de
notulist.
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3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. De Directeur vertelt ……..
De heer T. Fledderus geeft aan de hand van een presentatie uitleg over de Meerjarenstrategie
“Van hand Veranderen”.
De KNHS is de afgelopen tijd flink aan het werk geweest en heeft met veel leden gesproken,
waaronder ook bestuursleden, ledenraadsleden en forumleden. Daarbij kwam naar voren dat de
KNHS wil groeien. Dat kan! In de paardensport is veel plezier, maar er zijn mensen die er nog
meer mee willen. Neem als voorbeeld de wachtlijsten in het westen van het land. Maar daar moet
je wel wat voor doen. De kunst is om ervoor te zorgen dat ons assortiment leuk is, goede
producten tegen een redelijke prijs.
De weg naar groei, onze visie, is “de paardensporter centraal!” Zorgen dat het beter en
makkelijker wordt. We moeten ons verplaatsen in wat willen mensen nou graag en daar op
inspelen. Van verplichten naar verleiden. Van bezuinigen naar investeren. Je moet de passie voor
de sport benutten. Dhr. Fledderus heeft nog nergens een sportbond gezien waar de mensen zo
geïnteresseerd zijn. Paardensporters hebben veel interesse en honger naar kennis.
Onze klantenbeloftes. Met de Ledenraad is afgesproken om de klantenbeloftes uit te gaan voeren.
Wij gaan het eenvoudiger maken voor de leden. Als men op wedstrijd gaat moet het zo makkelijk
mogelijk zijn.
Uit de vergadering komt de vraag, wie is de klant? Dhr. Fledderus antwoordt dat de ruiter de
klant is en niet de vereniging. Maar verenigingen willen we ook helpen, want die hebben weer de
leden onder zich.

Pagina 1 van 11

60

Onze ambitie: Groei.
De KNSH wil meer gaan doen dan nu wordt gedaan. De KNHS heeft een toppositie in de
paardensport (top3) Wij weten heel goed hoe we met paarden om moet gaan. Onze omgang met
paarden willen we “vermarkten”.
Met de Ledenraad is besproken of ze het al beter vinden gaan. Het was een 6, maar wordt een 7.
Wij willen ons zelf wel op een hoger plan brengen.
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Wat gaan we doen?
*De KNHS wil meer doen met de jeugd door o.a. jeugdcompetitie te gaan organiseren van begin
tot de klasse L en het niet te moeilijk maken om te beginnen met paardrijden.
Als voorbeeld wordt aangehaald de volwassenen die op 25 jarige leeftijd beginnen met
paardrijden en moeite hebben met de F proeven. Manegehouders zijn daar mee bezig en moeten
daarin stimuleren en stapjes maken.
*Jurering, waar kunnen we positieve feedback geven. Een goede beoordeling, maar ook graag
horen waar kun je beter in worden.
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*Kennis ontsluiten via filmpjes leren. Dat leert makkelijk.
*Kennis verspreiden via hippische leergangen in Ermelo. De instructeurs opleidingen zijn flink
aangepakt. De andere opleidingen worden nu ook weer opgepakt.
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*Manegeruiters. Het is de bedoeling dat het voor de klant bij de manege straks niet meer nodig is
om extra te betalen aan de KNHS. Dat moet verwerkt worden in het lesgeld.
*Buitenrijden. Er is een app ontwikkeld waarmee mooie routes gekozen kunnen worden. Uniek
voor leden van de KNHS met daaromheen leuke dingen georganiseerd.
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*PaardenWelkom. Langs de routes zijn plekken waar je paard(en) kunt stallen en een hapje kunt
eten. In Frankrijk wordt dit al gebruikt en dat kan in Gelderland ook heel goed.
Vraag: Doet de KNHS ook iets aan het onderhoud van ruiterpaden?
Tevens wordt genoemd dat er in Regio Utrecht een heleboel gebieden door landeigenaren zijn
afgesloten voor ruiters.
Dhr. Fledderus reageert daarop: wanneer wij niets doen zullen we steeds minder ruiterpaden
gaan krijgen. De KNHS gaat in gesprek met landeigenaren over of KNHS-leden daar mogen
rijden? En vervolgens aanbieden te helpen met onderhoud van die paden. Dat kun je met elkaar
doen in samenwerking met Staatsbosbeheer. Door samenwerken krijg je een positieve beweging.
Dat kan vanuit het recreatieve deel worden opgepakt.
*Jongerenplatform. Om vergrijzing te voorkomen (we worden allemaal ouder) wil men jongeren
betrekken bij het bestuur. Eventueel ook betrekken bij de Ledenraad.
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Vraag: Wat doet de KNHS aan/voor het aantrekken van jongens?
Mw. Marleen Ras reageert hierop dat daar een apart programma voor ontwikkeld is. Als voorbeeld
wordt het project van Zuid Holland genoemd. Jongens krijgen daar een programma aangeboden
met verschillende onderdelen waaronder paardrijden. Een soort 5-kamp en dat slaat goed aan.
De voorzitter vult aan dat wij zelf als paardensportaanbieders ervoor moeten zorgen dat er iets
komt waardoor jongens makkelijker instromen. In Brabant is een manege waar elk jaar 20
nieuwe jongens instromen. Het is een hot item om de omgeving geschikter te maken voor
instromen voor jongens.
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Vraag: We zijn als vereniging erg bezig om leden te werven. Het is mooi dat KNHS samen wil
werken met FNRSmaneges, maar wij zijn concurrenten van elkaar. Maneges laten jongeren
kennis maken met de ponysport, maar ze komen daarna niet bij de vereniging. Ze blijven bij de
manege. Een vereniging en een manege zijn in dit geval concurrent van elkaar.
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Dhr. G. Huijer reageert hierop dat hij voorzitter is van De Hofruiters uit Heteren. Deze vereniging
zit in een FNRSmanege locatie. Zolang je geen eigen paard hebt, heb je niets aan een vereniging.
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Manegehouders bieden jongeren en volwassenen een paard. Hij vindt de vereniging aanvullend
en ziet een rijvereniging niet als concurrent. Hij biedt als vereniging lessen aan mensen met
eigen paarden. Wel geeft hij als aandachtspunt mee dat jongens na een half uur les de aandacht
verliezen, terwijl meisjes gerust een uur volhouden!
Mw. Annet Schumacher geeft aan dat dit voorbeeld het meest complete concept weergeeft. Bij de
gemiddelde vereniging werkt het anders omdat zij alleen een rijvereniging zijn.
Voorzitter Dhr. Ubbink refereert naar de avonden “Rondje Nederland” die zijn georganiseerd voor
verenigingen en adviseert om vooral op zoek te gaan naar de mogelijkheden.
De KNHS heeft een heleboel materiaal “hoe kan ik helpen in een eigen vereniging”.
Dhr. Fledderus vult aan dat als je verder wilt, het fijn is om samen te werken. De wereld
verandert, maar wij gaan mee veranderen. Vroeger had je op de boerderij een paard en na het
werk ging je nog paardrijden en eventueel naar wedstrijden. Maar de wereld is veranderd, dat is
dus het grote probleem.
Mw. Kettelarij noemt als voorbeeld dat haar vereniging op 200 meter afstand van een FNRS
manege gevestigd is. Wanneer ouders lid zijn van de rijvereniging komen de kinderen wel naar
de vereniging/ponyclub, maar anderen brengen de kinderen naar de manege. Deze FNRS manege
heeft 20/25 pony(club)leden die anders misschien wel naar de vereniging waren gekomen.
De voorzitter noemt het voorbeeld van garagebedrijven die elkaar beconcurreren. Je kunt elkaar
scheef aan kijken, maar je kunt ook samenwerken en elkaar vasthouden.
Maneges en verenigingen moeten elkaar vasthouden.
Dhr. Fledderus vervolgt de presentatie.
*Strategie Nederlands Hippisch Centrum (NHC)
We moeten ervoor zorgen dat het NHC goed gaan draaien. Uiteraard is daar naar gekeken.
De aansturing kan beter en zakelijker. Er is gekozen om grote wedstrijden aan te bieden aan de
leden.
De KNHS en het KWPN zijn buren, maar we handelen tot nu toe niet als zodanig. De wisselingen
van directie heeft ons tot elkaar gebracht om te onderzoeken of en hoe we samen kunnen
organiseren. Wij zitten samen op het terrein, dus laten we elkaar sterker maken. Van de
afspraken die in het verleden gemaakt zijn is nooit iets gemaakt en dat gaan we nu wel doen.
Er wordt gevraagd naar het eigenaarschap. Het terrein is gedeeltelijk van KWPN én KNHS. Een
ieder heeft bepaalde tijden in het jaar de ruimte beschikbaar voor kampioenschappen.
Het WK jonge dressuurpaarden organiseren ze samen.
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Voorzitter Ubbink geeft aan dat er als eerste is gekeken naar de kosten en hoe die uit de KNHS te
halen. Er is nu goed inzicht in die kosten. Er moet geld komen uit het verhuren van de
accommodatie. Het NHC moet kostenneutraal werken. De kosten en baten moeten met elkaar in
evenwicht zijn, dat moet zichzelf gaan verdienen. Dat is een uitdaging.
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*Hippiade
In de Ledenraad is nadrukkelijk gezegd dat de Hippiade moet blijven. In 2019 heeft de Hippiade
nog de vorm als voorheen. Maar voor de toekomst is er een werkgroep samengesteld die gaat
nadenken over een nieuw, ambitieus, plan waarbij gedacht wordt aan een intensief programma
van woensdag tot en met zaterdag met daarin meer aandacht voor lagere klassen. Daar is wel bij
gezegd dat het in de laatste week van de gemeenschappelijke vakantie (Noord, Zuid en Midden)
moet plaatsvinden. Maar die week is al verzegd aan KWPN! Dus daar moet nog over gesproken
worden.
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Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat dit nou net die ene week is waarin ouders samen met
kinderen uit verschillende regio’s op vakantie kunnen gaan.
Hierop wordt gereageerd dat diegene die naar Regiokampioenschappen en Hippiade mogen, daar
vaak al rekening mee gehouden hebben. Men weet vroegtijdig welke data het zijn.
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Alle medezeggenschappen zijn erbij betrokken. Er is zorgvuldig overwogen wat gunstig is.
Alles is tegen elkaar afwogen en men is zeker niet over één nacht ijs gegaan.
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Buiten de vakantieperiode kan het in ieder geval niet.
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Dhr. Fledderus gaat dus nog met het KWPN in overleg. Dhr. M. Breukink geeft de tip mee dat het
KWPN dan een week naar voren moet gaan, temeer omdat je die paarden dan beter in conditie
kunt houden.
Vanuit de aanwezigen wordt nog opgemerkt dat het belangrijk is dat er gezelligheid komt. Zet er
tenten neer en zorg dat de paarden gestald kunnen worden.

185

190

195

Vraag: De ruiter is de klant. Wat is dan de rol van het middel, de vereniging of de kring? Hoe ziet
de KNHS dat in de toekomst?
Dhr. Fledderus geeft aan dat de afdeling wedstrijdsport een lastige tijd heeft doorgemaakt. Daar
komt nu verandering in door meer mensen bij elkaar te zetten voor betere samenwerking. De
KNHS wil meer aandacht geven aan wedstrijdsport.
Dhr. Ubbink geeft aan dat de startpasverenigingen een dolk in de pot zijn. Dat hebben wij zelf
gecreëerd. Wij moeten naar ons zelf durven kijken hoe we het hebben georganiseerd. Dhr.
Ubbink ziet verenigingen als mensen met een stuk enthousiasme. Die verenigingen moeten we
proberen overeind te houden.
Als voorbeeld wordt genoemd de Bixiekaarten die zijn uitgeven zonder dat de deelnemers lid
moesten worden van een vereniging. Dat doet een vereniging geen goed. Daardoor komen ze
alleen maar even hun wedstrijdje rijden. Je moet ze binnen lokken in plaats van verplichten.
Mensen moeten bij een vereniging willen horen omdat ze het mooi en gezellig vinden.
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De voorzitter zegt toe dat hij de lijsten met groei en dalingscijfers zal bestuderen.
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Dhr. J.W. Buijserd merkt op dat de mentaliteit verandert. Aan de ene kant moet alles makkelijker
worden en aan de andere kant kan men zich ook afvragen wat de jeugd allemaal als doet? Ze
studeren en hebben een bijbaantje. Ze hebben behoefte aan heel snel iets te doen met paarden.
Ze hebben geen tijd om vrijwilliger te zijn. Dat is de spagaat waar je in tegenwoordige tijd met
zit!Er zijn verenigingen die binden, maar er zijn ook vereniging die leeggezogen worden omdat er
mensen zijn met andere belangen. Ze zijn bezig met de snelle dingen die tussendoor vliegen.
Dat is een stuk mentaliteit die niet meer is terug te draaien.
Dhr. Fledderus antwoordt daarop dat je activiteiten moet opknippen met eventueel een barbecue
na afloop.
De voorzitter bedankt Dhr. Fledderus voor zijn aanwezigheid en het verzorgen van de
presentatie. De volledige presentatie komt op de regiosite (www.knhsregiogelderland.nl) te
staan.
5. Begroting 2018
Penningmeester Mw. Limpers geeft een toelichting van de voornaamste wijzigingen t.o.v. de
jaarrekening van 2017 op de Begroting en Prognose 2018-2019.
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De lastenzijde:
De post bestuurskosten laat een daling zien doordat er in 2017 meer vergaderingen zijn geweest
i.v.m. de samenvoeging KNHS/FNRS en nieuwe structuur van de KNHS.
De kampioenschapskosten laten een daling zien, dit komt doordat er in 2017 nog een nagekomen
rekening van de eventing te betalen was van 2016. Ook voor 2019 zal het aantal locaties en de
vergoeding gelijk blijven.
De jurykosten laten een daling zien, dit heeft te maken met de reiskosten doordat Steenderen
centraler in de provincie gelegen is.
De prijzen laten een grote stijging zien, dit heeft te maken met de dekens welke sinds dit jaar
2018 zowel indoor als outdoor uitgereikt zijn. Om dit te bekostigen is er inschrijfgeld ingevoerd.
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De post Beloftetraining laat een daling zien. In 2017 was dit nog boekjaar overschrijdend doordat
er toen alleen beloftetraining was en dat seizoen liep van oktober tot februari. In het najaar 2017
is voor het eerst de scheiding met het Jeugd StimuleringsPlan (JSP) gemaakt. De lessen van het
JSP lopen van oktober t/m december en de Beloftetrainingen van januari t/m juni.

225
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De overige scholingskosten bestaan uit de jurybijeenkomst welke voor de kampioenschappen
worden georganiseerd en de deelname van het springteam van onze Regio aan de Strijd der
Provinciën tijdens CSI Twente in Geesteren.
Nieuw op de prognose is de post notariskosten kringen. Zoals vorig jaar gemeld, heeft de Regio
besloten de kosten voor het deponeren van de statuten van onze kringen te vergoeden. In 2018
heeft 1 kring dit inmiddels compleet rond. De verwachting is dat volgend jaar alle kringen weer
officiële statuten hebben, zoals ook in de begroting van 2019 is opgenomen.
De Batenzijde
Het aantal leden van 2018 is iets teruggelopen ten opzichte van 2017 en ook voor 2019
verwachten wij een kleine terugloop. Naar verwachting zal het aantal recreatieleden niet stijgen
waardoor wij ook in 2018 en 2019 niet in aanmerking voor de extra recreatievergoeding zullen
komen. Wij blijven wel boven de standaard vergoedingsnormen voor de ledenaantallen, waardoor
wij wel de basisvergoedingen zullen krijgen. Jaarlijks wordt deze met 3% verhoogd, dus dat is
ook voor begroting van 2019 zo opgenomen.
Over de rente zullen wij het maar niet hebben met een vergoeding van 0,05%.
De post “Inschrijfgelden kampioenschappen” is dus de nieuwe post op de prognose en begroting.
Met dit geld worden de dekens voor de kampioenschappen gefinancierd en door het grote succes
zullen wij hier ook in 2019 mee doorgaan.
Overige inkomsten is sponsorgeld voor de dekens, dit betreft een eenmalige anonieme sponsor.
De Rabotalentenscout KNHS welke nog in 2017 was, bestaat door beëindiging van het
sponsorcontract tussen KNHS en Rabobank Nederland niet meer.
De post Beloftetraining Regio en Jeugd Stimuleringsplan Regio is de bijdrage welke de
deelnemers hieraan betalen en de bijdrage voor de selectiedag.
De beloftevergoeding KNHS is de bijdrage welke wij van de KNHS hopen te ontvangen voor ons
Beloften- en Jeugd Stimulering Plan. Deze vergoeding hopen wij ook dit jaar nog te krijgen. Er is
al wel een toezegging gedaan, maar om welk bedrag het gaat is niet bekend.
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Dit alles resulteert hopelijk voor 2018 in een positief resultaat en voor 2019 verwachten wij een
negatief resultaat. We hopen dit langzaam weer om te zetten zodat wij niet te veel interen op ons
eigen vermogen.
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Er wordt gevraagd of de € 2.100 voor recreatieleden ook echt daarvoor bestemd is.
De voorzitter antwoordt dat er tot nog toe weinig aan recreatie is uitgegeven, maar we hebben
ook nog niet de kans gehad. We zitten nu voor het eerst met initiatieven op recreatiegebied. De
Achterhoek niet meegerekend want daar is al veel ontwikkeld.
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Er komt een opmerking dat er geen post “vergoeding” tegenover scholingskosten staat.
@Mw. Ederveen reageert dat dat klopt. Vanaf de 2e helft van 2018 is het bijscholen van juryleden
dressuur regionaal ondergebracht. We hoeven ons als regio daar geen zorgen over te maken.
KNHS betaalt alle kosten inclusief een bijdrage aan de regio voor de interne kosten.
@De penningmeester vult aan dat op het moment dat de begroting opgemaakt is, dit nog niet
bekend was. Vandaar dat dit niet is opgenomen in de begroting.
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VZ vraagt of de vergadering de begroting voor 2019 kan accorderen. De vergadering ondersteunt
dit met een applaus.
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6. Bestuursverkiezing
 Periodiek aftredend en herkiesbaar
 Mw. A. Harenberg (Kring Berkel-IJssel) en dhr. V. Sprenger (Kring Noord Veluwe/OF) zijn
beiden periodiek aftredend en stellen zich herkiesbaar.
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Er zijn geen tegenkandidaten aangebracht. Er ontstaat een spontaan applaus waaruit blijkt dat
mw. Harenberg en dhr. Sprenger herkozen worden.
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 Periodiek aftredend en niet herkiesbaar
 Mw. K. Gieling (Kring De Oude IJssel) is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Als kandidaat
is voorgedragen dhr. R. Engelen.
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De voorzitter spreekt Mw. Gieling toe. Mede door haar zeer actieve inbreng heeft ze geholpen
met een aantal zaken waaronder de Regio kampioenschappen. Ze is een jurylid met gevoel voor
humor en gezelligheid. Als lid van vereniging Hummelo zit ze in het Kringbestuur. De VZ spreekt
zijn dank uit voor haar inbreng gedurende de afgelopen drie jaar en biedt haar een boeket
bloemen aan.
 Ook aftredend maar nu na 9 bestuursjaren te hebben uitgediend zijn mw. A. Schumacher
(Kring West Veluwe), mw. M. Roesink (Kring Rivierengebied) en dhr. F. Schoenman (Kring
Noord Veluwe/OF).
Voor Kring West Veluwe was het aantal bestuursleden nog boventallig en volgt er geen
kandidaatstelling. Voor Kring Noord Veluwe is als kandidaat voorgedragen dhr. G. van Apeldoorn
en voor Kring Rivierengebied is de kandidaat nog niet bekend.
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De drie aftredende bestuursleden worden naar voren geroepen en allen afzonderlijk toegesproken
waarbij de voorzitter benadrukt dat Regio Geldeland afscheid neemt van drie mensen met een
enorme staat van dienst!
Mw. Annet Schumacher, lid van PSV Het Veluws Ros, heeft een enorme staat van dienst als het
gaat om activiteiten in de hippische sport. Van begin af aan heeft het onderwerp “jeugd” haar
enorm aangetrokken. Zij heeft veel zaken opgezet op een manier die enthousiasme uitstraalt.
De voorzitter roemt haar enorme inzet voor JSP en Beloftenplan. Ze is veelzijdig actief geweest
op bestuurlijk en organisatorisch gebied. Wij bedanken haar voor haar inzet als actief, energiek
en betrokken bestuurslid en als dank daarvoor ontvangt zij de Zilveren KNHS erespeld en
plaquette van de Regio Gelderland.
Mw. Magda Roesink wordt daarna toegesproken. “Ook haar zien we met lede ogen vertrekken”
aldus de voorzitter. Ze maakt al vele jaren deel uit van het bestuur van Ons Genoegen uit Beesd.
Ze heeft de Betuwe altijd goed ingebracht en vertegenwoordigd. Ze heeft zich ingezet voor een
aantal zaken bij de Regio. “Magda kan met iedereen overweg, ze zoekt oplossingen”. Naast
bestuurlijk actief is actief als amazone, instructeur en jurylid springen.
Wij bedanken haar voor haar inzet en als dank daarvoor krijgt zij de Zilveren KNHS erespeld
uitgereikt evenals de plaquette van Regio Gelderland.
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Dhr. Fred Schoenman is een echte familieman die samen een zeer grote passie met paardensport
onderhouden. Hij is voorzitter van de Schaapskooiruiters, instructeur en jurylid springen en het
verenigingsleven staat hoog in het vaandel. Naast zijn bestuursfunctie is hij ook nog lid geweest
van de Ledenraad “oude stijl” en was hij actief in de werkgroep JSP/Beloftenplan. Wij bedanken
hem voor zijn inzet en als dank daarvoor krijgt hij de Zilveren KNHS erespeld uitgereikt evenals
de plaquette van Regio Gelderland.
De voorzitter nodigt de nieuwe kandidaat Dhr. R. Engelen uit zich voor te stellen. Dhr. G. van
Apeldoorn is niet aanwezig.
Dhr. Engelen vertegenwoordigd Kring De Oude IJssel in het kringbestuur en is lid van de
Dijkruiters Groessen. Zelf actief geweest in de sport en begeleid nu zijn 2 kinderen in de
ponysport. Hij hoopt een goede bijdrage te kunnen leveren aan het Regiobestuur.
Voor de nieuwe kandidaten R. Engelen en G. van Apeldoorn zijn geen tegenkandidaten
aangebracht. Ze worden beiden bij acclamatie aangenomen.
 Mw. C. Berghuis-van den Hof treedt af als portefeuillehouder Recreatie en zij is helaas niet
aanwezig. Voor deze functie wordt als kandidaat voorgesteld Dhr. H. Hullegie.
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Dhr. Herm Hullegie wordt uitgenodigd zich aan de vergadering voor te stellen. Dit voorjaar is hij
gevraagd voor de functie Recreatie. Hij is opgegroeid in Vaassen. Is daar actief geweest in de
vereniging en heeft recreatief gereden. Zijn twee zoons zijn nog actief in de sport. Hij heeft het
idee dat ze nu een mooie stap kunnen gaan zetten met het forum Recreatiesport.
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Volgens de statuten moet de functie van portefeuillehouder recreatie digitaal verkozen worden.
De voorzitter stelt voor om met goedkeuring van deze vergadering dhr. Herm Hullegie te
benoemen en aan het werk te laten gaan. De vergadering ondersteunt dit voorstel met een
applaus.

360

7. Mededelingen Ledenraad en Fora Dressuur, Springen, Eventing en
Recreatiesport (Buiten Rijden)
 Mededelingen Ledenraad
Zijn als door dhr. Fledderus behandeld.
De voorzitter geeft aan dat er enorm veel rust is gekomen door komst van dhr. Fledderus.
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 Mededelingen Forum Dressuur (door mw. Corrie Ederveen)
*Het forum is nog steeds bezig met leeftijdsgebonden sportaanbod. In het nieuwe jaar komt er
een try-out voor de dressuur t/m 18 jaar (leeftijdsgroepen 4-7, 8-11, 12-14 en 15-18).
370

*Vanuit de Regio gaat men enkele wedstrijden aanwijzen waar een toezichthouder voorterrein
aanwezig zal zijn. De KNHS neemt de kosten daarvoor op zich.
*Paardvriendelijk: Het imago van de sport oppakken. Met z’n allen draagkracht houden. Er komt
een regel om te voorkomen dat de neusriem niet te strak zit.

375

380

*Vier- en zestallen mogen voortaan zelf kiezen in welke klasse ze uit willen komen. Dat geeft
meer vrijheid.
Mw. Nijhof merkt op dat je dan met een beginnend viertal niet meer mee hoeft te doen!
@Mw. Ederveen geeft aan dat er gekozen is om het makkelijker te maken om met elkaar mee te
rijden.
*AVG, de gegevensbescherming. Als je een startpas aanvraagt ga je als ruiter akkoord met het
doorsturen van jouw gegevens naar de wedstrijdorganisatie. Beeldmateriaal mag dan ook
gebruikt worden voor publicatie- en opleidingsdoeleinden.

385
*De KNHS gaat flexibel om met restitutie bij het opzeggen van een startpas bij blijvend letsel van
paard/pony en/of deelnemer. Uiteraard is daar een (dier)geneeskundige verklaring voor nodig.

390

Regio Gelderland heeft “ja” gezegd op de vraag van de KNHS om het regionaal opleidingsplan aan
te pakken en heeft er voor gekozen om de Kringen hierbij te betrekken. Er komen 14
bijscholingen gedurende de winter. Twee per kring georganiseerd op verschillende niveaus,
waarbij vooraf duidelijk de klasse wordt aangegeven. De juryleden wordt om een kleine eigen
bijdrage gevraagd (koffie – attentie deelnemer). De KNHS vergoedt de kosten van de docent en
de interne kosten van de regio.

395
Het gaat goed met de afdelingsdressuur in onze Regio. Vanaf 2016 tot heden is er bij de vier- en
zestallen een enorme toename van deelname aan de kampioenschappen. Van 4 afdelingen in
2016 tot 21 afdelingen in 2018.
400

405

410

 Mededelingen Forum Springen (door dhr. Clemens Bokkers)
Vanuit het springforum is men volop bezig met de bijscholingen. Er zijn veel minder
springjuryleden. De dichtstbijzijnde bijscholingsmiddag en -avond is in Ermelo. Er is vooraf een
try-out geweest die goed is ontvangen. De opleiding parcoursbouwers is in oktober jl. begonnen.
Vanaf november start een opleiding voor nieuwe juryleden springen.
In 2019 is men voornemens om de reglementswijzigingen tegen het licht te houden evenals
de toekomst van de Hippiade. Daarnaast wordt de onderbouwing springen rijstijlbeoordeling
verder uitgewerkt.
 Mededelingen Forum Eventing (door dhr. Dirk Jan Mosselman)
Nadat vorige week de laatste outdoorwedstrijd heeft plaatsgevonden wordt over het hele seizoen
toch wat terugloop in de eventingsport gezien. Dat heeft geresulteerd in een afname van 6% van
het aantal starts en internationaal zelfs 25% afname. Vooral de L rubriek paarden is afgenomen.
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415

Men er op ingezet om in Regio Gelderland de equipes volgend jaar hoger te kunnen laten
eindigen door meer trainingsmogelijkheden te creëren in de periode voor het NK.

420

Het Forum is benaderd door een organisatie die een soort van eventing vaardigheidsbewijs wil
invoeren in de eventing. Voor het praktische deel is al een rijstijlbeoordeling. Eerst moet dan de
theoretische toets gehaald worden voordat men in de B een winstpunt kan halen. Dat moet dan
ook geregistreerd worden. Dit wordt nog verder uitgewerkt.

425

Er is een voorstel gedaan om de opleiding tot parcoursbouwer of parcoursontwerper te gaan
splitsen. Volgend jaar komt er een aparte opleidingen voor bouwer (hindernissen bouwen) en
daarnaast voor ontwerpen, waarbij het gaat over de hele route en de ontwerper weet meer hoe
de lijnen lopen en hoe de bodemgesteldheid is.
Om een cross op hoger niveau dan de klasse Z te bouwen is de eis dat er ook op Z niveau
gereden moet zijn. Er is besloten dat daar wel een uitzonderingsregel op moet komen.

430

435

Er zijn een aantal reglementswijzigingen:
*Er wordt een voorstel gedaan voor afschaffing van reclame uitingen. Men wil dit volledig vrij
laten.
*Er komt een plan voor medische zorg op eventing wedstrijden. Dit moet met deskundigen
worden afstemmen.
*Zweepgebruik. Het FEI reglement springen worden nu ook bij Eventing overgenomen.

440

445

*Begin vorig jaar is de eventing Derby geïntroduceerd: Twee fases springen in beperkte ruimte.
Daar is nu registratie en een reglement voor in de maak. Vanaf 2019 wordt dit opgenomen en zal
registratie voor de klasses B en L plaatsvinden.
Er is gevraagd of ponycombinaties die niet het water in willen, geholpen mogen worden.
De regelgeving voorziet daar niet in. Maar het mag alleen in de B klasse als deelnemers al
uitgesloten zijn en deelnemers moeten instemmen met die hulp.
In de forumvergadering van november zullen de wijzigingen uitgebreid aan de orde komen en zal
een definitief besluit worden genomen.

450

455

460

Alle eventing zaken (evenals van de andere fora) zijn te vinden op de site van de KNHS.
 Mededelingen Forum Recreatiesport (door dhr. Herm Hullegie)
Dhr. Hullegie heeft zich al even voorgesteld maar hij wil nog graag toevoegen dat hij werkzaam is
bij het paardenhotel Van der Valk “de Cantharel” in Apeldoorn. Vanuit zijn werk maakt hij veel
mee met recreatie. Alhoewel “buitenrijden” meer de lading dekt van recreatie. Van alle leden is er
nl. een hele grote groep die veel hebben met buitenrijden en recreatief bezig zijn.
Aan de hand van een presentatie laat hij de stappen zien die het forum die voor het komend jaar
gepland heeft:
*Inventarisatie van alle ruiterpaden in Gelderland en Flevoland. Wie zijn terreineigenaren en wie
doen daar nu en in toekomst het onderhoud?
*Vastleggen van alle informatie via EasyGis (digitaal).

465

*Wat is de status van die ruiter- en menpaden, zijn er onveilige situaties en wensen.

470

*In gesprek over de invulling van het onderhoud met terreineigenaren, beheerders verenigingen
en vrijwilligers, met hippische bedrijven en horeca. Daarbij gebruik maken van “adopteer je
route“. Met z’n allen voor elkaar krijgen dat we die routes goed begaanbaar houden. Daarvoor is
men op zoek naar mensen uit de regio die ook regionaal mensen gaan aansturen.
*Paardenpaden markeren. “Een dagje uit met je paard/pony” mogelijk maken.
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475

480

*De ultieme wens is om alle ruiter- en menpaden te voorzien van knooppunten. Vanuit “de
Cantharel” is daar al sinds twee jaar (goede en positieve) ervaring mee opgedaan.
Op de vraag hoe je dan omgaat met niet-KNHS leden, antwoordt Dhr. Hullegie dat we daar goed
over na moeten denken. De financiering moet vanuit o.a. sponsors komen. Iedereen kan gebruik
maken van die paden. Er wordt een voorbeeld genoemd van knooppunten in beneden Nederland
voor wandelaars, fietsers én paarden. De knooppunten waren allemaal hetzelfde uitgevoerd.
Opmerkelijk is dat ze altijd beginnen bij een locatie met horeca.

485

Vanuit de aanwezigen komt een opmerking over Staatsbosbeheer die bossen sluit.
Als Staatsbosbeheer bos openstelt om daar te mogen rijden hebben zij altijd nog de zorgplicht
dat het veilig is, want de verantwoording en aansprakelijkheid blijft bij Staatsbosbeheer.
Om te voorkomen dat ze de keuze maken om de paden dicht te doen, moeten we met hen in
contact gaan. We moeten koesteren wat we nu hebben.

490

De voorzitter laat weten dat de Regio heel blij is met de ontwikkelingen van het recreatie Forum.
Hij geeft aan dat er in Nederland allemaal eilandjes zijn met ruiter- en menpaden die goed
geregeld zijn, maar het probleem is dat die gebieden juist beter op elkaar aangesloten moeten
worden.
Er wordt een filmpje vertoond over de “opschoondag”.

495
8. Kampioenschappen 2019 (door dhr. Wim Romijn)
*Indoorkampioenschappen zullen als volgt plaatsvinden
18 en 19 januari paarden dressuur (Z2 en ZZLicht op vrijdag 18 januari)
PSV IJsselruiters (Brummen) en LR Sint Hypolitus (Bergharen)
500
26 januari pony dressuur
PSV Hippisch Verband Putten (Putten), LR Hulshort (Hulshorst) en PC Klein Maar Dapper
(Nunspeet)
505

1 en 2 februari pony springen (Z en ZZ cat DE op vrijdag 1 februari)
RV& PC de Nijgraaf (Westervoort)
8 en 9 februari paarden springen (Z en ZZ op vrijdag 8 februari)
RV Randmeerruiters (Hierden)

510

515

De definitieve indeling van de klassen en categorieën wordt z.s.m., nadat alle inschrijvingen
ontvangen zijn, bekend gemaakt. Opgave afgevaardigden dienen uiterlijk resp. zondag 6, 13, 20
en 27 januari bij het wedstrijdsecretariaat van de regio aanwezig te zijn.
Dit geldt ook voor de vrije inschrijvingen, te weten Z/ZZ pony’s dressuur en springen, Z/ZZ
paarden springen en ZZ-Licht paarden dressuur.
Dhr. Wim Romijn geeft uitleg over de aanpassingen van de Regio Kampioenschapen.

520

525

530

Aanpassing kampioenschapsreglement
*Combinaties die in het verleden zijn gestart in de klasse 1.50 m. zijn niet startgerechtigd tijdens
de KNHS kampioenschappen.
*Een combinatie kan alleen deelnemen aan de regiokampioenschappen in de regio waar deze, op
1 april (outdoor seizoen) of 1 oktober (indoorseizoen) middels het lidmaatschap van de
vereniging waarvoor de combinatie op wedstrijden uitkomt, onder valt. Na aanvraag bij de
desbetreffende regio kan de regio besluiten om van deze regel af te wijken.
Door de teruggang van het aantal deelnemers bij het springen paarden klasse Z en ZZ heeft het
Regio bestuur de nodige mogelijkheden bekeken hoe de kampioenschappen aantrekkelijk
gemaakt kunnen worden voor de deelnemers, sponsors en publiek. We moeten wat gaan doen
om de vrijdag aantrekkelijker te krijgen voor de Z en ZZ paarden.
Vrije inschrijving Kampioenschappen:
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535

540

545

We kunnen ons afvragen of er meer inschrijvingen komen door prijzengeld? Gelderland heeft in
de klasse Z en ZZ een deelname van ca. 13,5 % en andere grote regio’s met prijzengeld van ca.
9,5%!
Uitgangspunten voor een andere indeling van de Kampioenschappen
-Aantal afvaardiging dressuur paarden niet verlagen.
-Aantal afvaardiging dressuur pony’s voor de cat. DE verhogen.
-Pony’s klasse Z2 een Kür laten rijden (indoor helaas geen ruimte in het programma).
-Afdelingsdressuur en verenigingskampioenschappen behouden en stimuleren. Dat mag niet ten
koste gaan van de individuele proef.
De indeling van de Kampioenschappen is als volgt:

Vrijdag

Dressuur

Springen

morgen

Pony’s alle klasse en cat.

Paarden klasse B en L.

(klasse B, L1 en Z2 cat. DE
voorselectie)

middag

Paarden voorselectie klasse B t/m
ZZLicht. (ZZLicht bij veel deelname ‘s
morgens)

Pony’s klasse B-AB t/m Z-C
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Zaterdag

Dressuur

Springen

morgen

Finale paarden B t/m Z1
Finale pony’s B en L1 cat. DE.

Paarden klasse M.

Kür Z2 paarden en Z2 pony’s cat. DE.

Pony’s klasse Z en ZZ cat. DE

Verenigingskampioenschappen paarden.

Verenigingskampioenschappen
pony’s.

Kür klasse ZZlicht en afdeling.

Paarden klasse Z en ZZ.

Verenigingskampioenschappen pony’s.
Afdelingsdressuur pony’s en paarden.

Verenigingskampioenschappen paarden.

middag

De prijsuitreiking is op zaterdag waarbij de nrs. 1 t/m 3 te paard/pony in de ring komen.
550

555

560

565

570

Dhr. Romijn laat weten dat de site van de Regio gewijzigd wordt. Paardensportgelderland.nl
wordt nu www.knhsregiogelderland.nl. Ook de mailadressen worden aangepast naar
secretaris@knhsregiogelderland.nl, penningmeester@knhsregiogelderland.nl en
kampioenschap@knhsregiogelderland.nl. Alle informatie komt op de site te staan met verwijzing
naar de nieuwe site.
Vanuit de vergadering wordt ingebracht dat het opmerkelijk is, dat er in de Regio ook andere
wedstrijden plaatsvonden op de dag van de regiokampioenschappen outdoor. Vooral door de
goede bodem op die locatie, zou dat een oorzaak kunnen zijn dat de Z en ZZ springers
teruglopen.
Dhr. Romijn antwoordt daarop dat de deelnemers, ongeacht wat wij ook doen, niet komen.
Volgens hem heeft dat niets met de bodem te maken.
Op het verzoek om rekening te houden met de kalender, door op de datum van de
kampioenschappen verder geen wedstrijden uit te schrijven, wordt geantwoord dat veel
springruiters paarden rijden voor een eigenaar/sponsor. Deze beslist namelijk vaak naar welke
wedstrijd men gaat. Ook bij de indoorkampioenschappen met goede bodems komen die ruiters
niet.
Er ontstaat discussie over de vraag voor wie je de kampioenschappen houdt?
Conclusie, voorlopig moeten we het zo houden
* Outdoorkampioenschappen
PSV In den Bosch (Lichtenvoorde) zal de organisatie op zich nemen op locatie in Zieuwent
NIEUW: Pony’s en paarden, in 1 weekend, op vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus 2019.

575
*SGW 2019
De datum wordt nog bekend gemaakt. De organisatie ligt bij Barchem. Verdere uitwerking van de
SGW en de Outdoor Kampioenschappen volgen op de Regio ALV van 8 april 2019.

585

9. Rondvraag
Er wordt gevraagd naar de publicatie op facebook over “het rijden in je achtertuin, stuur je
filmpje op en dat wordt dan op afstand beoordeeld”. De voorzitter reageert hierop door allereerst
aan te geven dat het op facebook is gepubliceerd! Lang niet iedereen heeft facebook.
Het klopt dat dit een idee is geweest om via een filmopname een beoordeling te vragen aan een
deskundige over jouw rijden. Dit komt niet voor winstpunten in aanmerking.

590

10.Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur nadat hij de afscheid nemende notulist met een
prachtig boeket bloemen bedankt voor haar jarenlange, vrijwillige inzet en wenst iedereen wel
thuis.

580
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