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Algemene Ledenvergadering NAJAAR 2019
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Datum
Locatie
Aanvang

: 11 november 2019
: De Vroolijke Frans, Knoevenoordstraat 51, 6971 LH te Brummen
: 20.00 uur

Bericht van verhindering is ontvangen van:
Dhr. J.H. Dijkslag (erelid), Mw. Y. Marskamp (De Horsthoekruiters uit Heerde), Dhr. W.J. Romeijn
(PSV Roviënna uit Horssen), Mw. W. Reusken-Klaver (De Loenermarkruiters uit Loenen), Dhr. F.
Schoenman (PV & PC de Schaapskooiruiters uit Wapenveld), Mw. A. Jansen-Bongers (PSV La
Grande uit Beuningen), Hamelandse Ruiters en Ponyclub uit Geesteren, RV en PC de Molenruiters
uit Rekken, Mw. J. Philipsen (bestuurslid namens kring Rivierenland Oost), Mw. M. Burger
(bestuurslid namens kring Rivierengebied), Mw. P. van Aalst (bestuurslid namens kring
Rivierengebied), Dhr. P. Brussen (bestuurslid namens kring Rivierenland Oost), Dhr. G. Klokman
(bestuurslid namens kring Achterhoek Oost).

25

1. Opening en mededelingen door de voorzitter
Voorzitter dhr. Herman Ubbink opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een
speciaal woord van welkom richt hij tot erelid Dhr. Marius Breukink en tot Dhr. Theo Vermeulen,
die de KNHS vertegenwoordigd.
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Agendawijziging: Presentatie “Jeugd” vervalt en wordt vervangen door Presentatie
“Ontwikkelingen KNHS” door Dhr. Theo Vermeulen en Dhr. Herman Ubbink.
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2. Vaststellen notulen voorjaarsvergadering d.d. 8 april 2019
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 te melden.
4. Presentatie “Update vanuit de KNHS” door Theo Vermeulen en Herman Ubbink. De
video “Jeugd” is verwerkt in deze presentatie.
De presentatie zal gepubliceerd worden op de website van KNHS Regio Gelderland en geeft een
korte update vanuit de KNHS weer. De presentatie is op zich duidelijk, maar we halen de items
aan waarover vragen zijn gesteld vanuit de vergadering:
Dia 2 - Governance & statuten KNHS
Bevat onderwerpen met discussiemomenten. Statutenwijzingen zijn nog niet op orde.


Vergroting Ledenraad (LR): Afvaardiging vanuit een regiobestuur mag de voorzitter zijn, maar
is geen voorschrift meer.
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 Dhr. Breukink vraagt of de vergroting betekent dat er meerdere bestuurders uit de regio
zitting krijgen in de LR?
@Het voorstel is om een afvaardiging (1 persoon) per Regio, Mendistricten, disciplines
Dressuur, Springen en Eventing (eventueel vanuit de fora), Aangespannen Sport, FNRS,
VVCO, Endurance, Voltige, Bondsatletencommissie, etc. de LR te laten vormen. De komst van
de disciplinespecialisten is een zeer welkome aanvulling.
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Discussie is dat de afvaardiging namens de individuele leden 98.000 leden (65.000 leden
FNRS) vertegenwoordigd gaat worden door 1 persoon. Dit is niet naar verhouding. Deze groep
leden wordt nu vanuit de regio’s vertegenwoordigd.
65


Versimpeling van stemverhouding. Mw. Olfers, bijzonder Hoogleraar Sport en Recht en
juridisch adviseur KNHS, ziet graag 1 stem per regio en wil geen gewogen stemmen meer.
Daar is tegenstand tegen geboden. Voor een statutenwijziging is een 2/3 meerderheid nodig
en die is er nog niet. Regio Gelderland (GLD) vertegenwoordigd nu 4 stemmen.

70
 Dhr. Breukink heeft problemen met de individuele leden.
@Dhr. Ubbink: Individuele leden kunnen nu ook onze Algemene Ledenvergaderingen
bijwonen, maar we zien ze bijna niet.
75



Het verbod op organisatie van Kampioenschappen op zondag is uit de statuten.
@Dhr. Ubbink: Per regio blijft dat verschillend. GLD handhaaft vrijdag en zaterdag.
 Dhr. Schutte: “zondag” uit de statuten. Dan mag er nu op zondag georganiseerd worden?
@Dhr. Ubbink: Nu nog niet, maar als de statuten goedgekeurd worden, gaat deze regel eruit.
KNHS kan haar kampioenschappen dan ook op zondag organiseren.

80

 Mw. Ederveen vraagt wat stemverhouding is voor fora.
@ Dhr. Ubbink: Dat is nog niet uitgewerkt omdat er sprake is van dubbele tellingen.
@ Dhr. Vermeulen: Per 1 januari 2019 is iedereen maar 1x geteld.
85
Dia 3 - Actualiteiten Wedstrijdsport
Profruiters hebben vaak de overhand in de wedstrijd. Voor amateurruiters is dat niet motiverend.
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Indoorkampioenschappen en Hippiade
Data voor indoorkampioenschappen zijn gepubliceerd op de website. Hippiade in week 33
(van 12 t/m 15 augustus 2020).
 Mw. Schipper stelt dat door de verplaatsing van de Hippiade deze nu in de bouwvak valt
voor kring De Oude IJssel.
@Dhr. Ubbink: Er is gekozen voor de minst slechte optie. GLD telt 3 vakantieperiodes. Blijft
moeilijke discussie.
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 Dhr. Schutte: Stelt dat het KNHS Centrum toch van de leden is?
@Dhr. Ubbink: Het is het verenigingsgebouw van de leden, maar mag geen geld kosten. Om
te blijven draaien moet je soms vernieuwen. Is bij je eigen vereniging ook zo.

105

 Dhr. Breukink: Waarom alle nationale kampioenschappen niet in Ermelo?
@Dhr. Vermeulen: Dat kan niet geplaatst worden qua ruimte. NK-dressuur blijft wel in
Ermelo, maar als een groot evenement op een andere locatie goed loopt, blijft het daar en
komt het alleen naar Ermelo als het elders niet meer lukt.
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MijnKNHS is uitgebreid met de optie online betalen en het nieuwe KNHS Concoursprogramma
is beschikbaar. De tool online betalen is in een pilot uitgezet. Organisatie kunnen via
MijnKNHS laten inschrijven, maar zijn niet verplicht op de tool “online betalen” te gebruiken.
Er wordt een deelnemersafdracht ingehouden door de KNHS en betaling aan de organisatie
verloopt via een bank (extra tussenstap). Het verwerken van afmeldingen is lastig, want er
kan geen geld terug gegeven worden.
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 Mw. Ruiter geeft aan dat in haar kring West Veluwe veel verenigingen een pin-optie
hebben aangeschaft. Betaling geschiedt direct aan de organisatie. Er is een kleine
afdracht, maar zeer vriendelijk naar de deelnemers. Afmeldingen/bijschrijvingen kunnen
meteen verwerkt worden.
@ Dhr. Vermeulen: Het is een keuze.
Dia 8 – NOC*NSF, van nationaal naar lokaal sportakkoord
Deze dia bevat een video (gepubliceerd op de website van KNHS Regio Gelderland)
Het Nationale Sportakkoord (www.allesoversport.nl/sportakkoord) is opgesteld om de lokale
samenleving meer te laten bewegen. Elke gemeente wijst een onafhankelijk sportformateur aan.
Deze vormt een gelijkwaardig samenwerkingsverband van gemeente, sportclubs, sportbonden,
bedrijven en andere maatschappelijke organisaties. Samen maken deze partijen in de gemeente
het lokale sportakkoord. Kijk naar het leuke filmpje!
@Dhr. Ubbink: Eigen initiatief hierin is nodig. Het lokale sportakkoord, maak er gebruik van bij je
gemeente.

130
5. Begroting 2020
Bij binnenkomst is de Begroting en Prognose 2019-2020 ter beschikking gesteld aan de
vergadering.
135
Toelichting Prognose en Begroting 2019/2020 door penningmeester Mw. Limpers-Breukink en
betreft de voornaamste wijzigingen t.o.v. de Jaarrekening van 2018.
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De Lastenzijde
De post kantoorartikelen/drukwerk laat een lichte stijging zien doordat er dit jaar bakken zijn
aangeschaft voor het opslaan van de stalplaten en medailles.
Bij de Kampioenschapskosten zien we een stijging van de jurykosten. Dit heeft te maken met de
reiskosten naar Lichtenvoorde wat minder centraal gelegen is.
De prijzen laten ook een stijging zien. Dit heeft te maken met de aanschaf van medailles voor de
viertallen en de ontwerpkosten van de medailles en de nieuwe stalplaten (ander model en
materiaal). Daarnaast zijn er nu ook gelijk stalplaten voor het indoorseizoen besteld.
Bij de post diversen is een lichte stijging te verklaren door de aanschaf van nieuwe vlaggen.
Daarnaast zijn dit de gebruikelijke kosten, zoals KNHS-afdracht voor de Kampioenschappen.
De post Beloftetraining laat een lichte daling zien, omdat er minder ruiters zijn toegelaten tot
deze trainingen. Ook op de begroting voor 2020 zien wij een daling, omdat er minder
aanmeldingen zijn bij het JeugdStimuleringsPlan, waardoor er ook minder deelnemers bij de
Beloften zullen zijn.

155
De post jurybijeenkomsten zijn de kosten welke dit jaar zijn gemaakt voor het organiseren van
kleinschalige jurybijeenkomsten door de Regio zelf. Dit wordt grotendeels achteraf vergoed door
de KNHS.
160
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De Batenzijde
Het aantal leden van 2019 is iets teruggelopen t.o.v. 2018 en ook voor 2020 verwachten wij een
kleine terugloop. Echter is de vergoeding wel gestegen, waardoor de verwachting is dat deze
inkomsten redelijk gelijk blijven. Ook het aantal recreatieleden is wederom gedaald, waardoor
Regio GLD ook in 2019 en 2020 niet in aanmerking zal komen voor de extra recreatievergoeding.
Wij blijven wel boven de standaard vergoedingsnormen voor de ledenaantallen, waardoor wij wel
de basisvergoedingen zullen krijgen.
Over de rente zullen wij het maar niet hebben met een vergoeding van 0,05%.

170

Inschrijfgelden Kampioenschappen zijn de startgelden van de individuele ruiters voor zowel de
Indoor- als de Outdoorkampioenschappen. Met dit geld worden de dekens voor de
kampioenschappen gefinancierd.
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De Beloftetraining Regio en JeugdStimuleringsPlan Regio is de bijdrage welke de deelnemers
hieraan betalen plus de bijdrage voor de selectiedag.
Als bestuur hebben wij het besluit genomen dat de werkgroep JSP/Beloften zoveel mogelijk
kostenneutraal moet gaan werken. Dit wordt ook in de prognose en de begroting duidelijk.
Het regiobestuur is doende om het negatieve resultaat terug te dringen en de verwachting en
hoop is dat dit in 2020 in een klein positief resultaat zal resulteren.
Er zijn geen vragen. De vergadering gaat akkoord met de begroting.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor haar werk en duidelijke uiteenzetting.
6. Bestuursverkiezing
Periodiek aftredend en herkiesbaar:
 Kring Achterhoek Oost
 Kring Rivierengebied
 Kring West Veluwe
 Kring West Veluwe

:
:
:
:

Mw. A. Grosman-Bomers
Mw. M. Burger
Mw. J.M. Ruiter-Dijkhuizen
Dhr. M. Zelvelder

Er zijn geen tegenkandidaten aangebracht. Met applaus bekrachtigt de vergadering de
herverkiezing.
195

Interne benoeming:
 Als DB-lid functie Penningmeester : Dhr. G. van Apeldoorn
Het bestuur heeft Gerjan van Apeldoorn bereid gevonden het penningmeesterschap over te
nemen. Woonachtig in Epe en lid van PC WET. Bestuurservaring in vereniging en kring
Noord Veluwe waarvan hij ook nog penningmeester is.
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Vacature Kring Rivierenland Oost:
 Als kandidaat is voorgesteld
: Mw. N. Franssen/Mw. J. Philipsen
Noortje Franssen en Jeanine Philipsen vullen deze kringstoel samen. Noortje stelt zich voor
aan de vergadering. Zij komt uit Beuningen en is lid van RV Hypolitus (Bergharen), rijdt
dressuur en komt uit een paardenfamilie. Vanuit Kring Rivierenland Oost wil zij graag een
bijdrage leveren. Regio is blij met jeugdig enthousiasme. Jeanine is helaas niet aanwezig
dus de kennismaking met haar houdt u tegoed.
Aftredend als algemeen secretaris
: Mw. J.M. Ruiter-Dijkhuizen
 Als kandidaat is voorgesteld
: Mw. I. van Roekel
Jos Ruiter geeft de functie van algemeen secretaris terug aan het bestuur door
omstandigheden in de privésfeer. Ilona van Roekel is bereid gevonden haar op te volgen
en stelt zich voor aan de vergadering. Ze woont in Ede en is werkzaam als assistentaccountant, heeft wat dressuur gereden en is op dit moment organisator van
endurancewedstrijden. Bestuurservaring bij de landelijke Endurancevereniging, RV&PC De
Valouwe en RV&PC De Nieuwe Heuvel. Ziet grote uitdaging in het aannemen van deze
functie.
De vergadering gaat met applaus akkoord met de benoeming van Ilona als nieuwe
secretaris van Gelderland.
Na maximale bestuursjaren aftredend:
 Kring Achterhoek Oost
Als kandidaat is voorgesteld

: Dhr. H. Rexwinkel
: Dhr. G. Klokman (niet aanwezig wegens
verplichtingen voor het forum springen)

 Kring Berkel IJssel
: Mw. J. Limpers-Breukink
Als kandidaat is voorgesteld
: Mw. G. van der Sluis-van de Westen
Gabrielle stelt zich voor aan de vergadering. Ze woont in Brummen, is lid van RV&PC De
IJsselruiters, rijdt zelf paard en heeft rijdende dochters. Bestuurder kring Berkel IJssel.
 Kring De Oude IJssel

: Dhr. J. Evers
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Als kandidaat is voorgesteld
: Mw. M. Drohm (kan helaas niet aanwezig zijn)
Er zijn geen tegenkandidaten aangebracht, dus kunnen de nieuwe bestuursleden met instemming
van de vergadering benoemd worden. De regio wenst hen veel succes.
Vervolgens vraag voorzitter Ubbink aan Janet, Hans en Harm om naar voren te komen en spreekt
hen toe.
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Janet Limpers is lid van RV De IJsselruiters en sinds 2010 bestuurslid van Kring Berkel-IJssel en
werkzaam (geweest) in verschillende functies. Ze is zeer veelzijdig en een grote steun voor haar
medebestuurders. In 2011 en 2015 maakte ze deel uit van de werkgroep IJsselruiters die de
Kampioenschappen organiseerde voor Regio Gelderland. Naast de paardensport runt zij samen
met haar man een melkveebedrijf en is trotse moeder van sportende kinderen in de
dressuursport en waterpolo. In de Algemene Ledenvergadering van 15 november 2010 is zij
benoemd als afgevaardigde namens Kring Berkel-IJssel en bekleedt sinds die tijd de DB-functie
van penningmeester in ons bestuur. Ook heeft zij indertijd het Belofteplan opgezet en sinds 2019
draagt ze opnieuw haar steentje bij in de werkgroep die al een paar seizoenen is uitgebreid met
het JeugdStimuleringsPlan.
Hans Evers is al sinds zijn kinderjaren verbonden met de paarden. Na een lange stop ging het
bloed weer kriebelen en kwam merrie “Marie” op zijn pad. Een paard met een lelijk hoofd, maar
dat weerhield haar niet van mooie prestaties. Ze bracht het tot de Olympische Spelen met
Michael Whitaker. Bestuurlijk gezien heeft Hans deel uitgemaakt van PSV De Grensruiters, Kring
De Oude IJssel en Regio Gelderland. Nog lekker actief in de springsport en voor de KNHS als
jurylid springen, Federatievertegenwoordiger, I&R-controleur en ponymeter. In de Algemene
Ledenvergadering van 15 november 2010 is hij benoemd als afgevaardigde namens Kring De
Oude IJssel.
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Harm Rexwinkel kwam in 2009 in het bestuur van Kring Achterhoek-Oost en werd een jaar later
gekozen als voorzitter. Een goede keus om een analist als Harm tot je bestuur te mogen rekenen.
In 2018 heeft hij zich beziggehouden met de toekomst van de ponyclubs. Hij heeft daarvoor een
enquête opgezet en aan de hand van de uitkomsten hiervan een presentatie gemaakt. Dit
onderwerp is met open armen ontvangen bij Regio Gelderland en gedeeld met haar kringen.
Harm is een actief ruiter in de disciplines springen en eventing als lid van PSV De Pasruiters,
parcoursbouwer, crossbouwer en bestuurder. In de Algemene Ledenvergadering van 15
november 2010 is hij benoemd als afgevaardigde namens Kring Achterhoek Oost.
Na de maximale 9 bestuursjaren van deze bestuurders verliest de Regio zeer actieve en
betrokken bestuursleden.
Kringen en Regio ondersteunden hiermee de aanvraag voor de onderscheiding ZILVER met veel
genoegen en groot plezier.
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7. Mededelingen Ledenraad en Fora Dressuur, Springen, Eventing, Recreatiesport
(Buiten Rijden) en werkgroep JSP/Belofteplan
7.1 Ledenraad
Zie presentatie. Verder geen informatie.

285

7.2 Forum dressuur door Mw. C. Ederveen
Resumes van de forumvergaderingen kunt u vinden op de KNHS-site:
 Toezichthouder voorterrein gaat door in het indoorseizoen bij 4 wedstrijden. Sport ligt onder
de loep. Paardvriendelijk rijden is het doel.

290



Jeugdrubrieken pilot dressuur en nu ook springen en eventing. Er zijn geen extra kosten voor
uitschrijven van jeugdrubrieken. Proberen dus…



Inventarisatie voor mogelijkheden in structuur tussen professionals en amateurs. Categorie 6
is in ontwikkeling in de werkgroep. Dit heeft te maken met een simpeler startpas.
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Hippiade. Bij de indeling wordt fora betrokken. Willen proberen om
verenigingskampioenschappen en afdelingen in het weekend te houden.
Nieuwe procedure voor goedkeuren van optoming. Veelal wordt het FEI-reglement gevolgd.
Wens is een nieuw testinstituut te vinden dat wellicht met FEI kijkt of bepaalde optoming
geschikt is.



Nieuwe dressuurproeven: Daarin meer meetbare beoordelingscriteria opnemen. Protocollen
zo inrichten dat er met minder bijschrijven duidelijke opmerkingen mee te geven zijn.



Er wordt geen ZT verreden tijdens KNHS-indoorkampioenschappen 2020. Wel alle
basisrubrieken en Subtop klasse ZZ-Z en LT.



Dhr. Breukink: Heeft gelezen dat 90% van de ruiters rijdt met een te strakke neusriem.
@Mw. Ederveen vraagt zich af of dat percentage wel klopt. Elkaar erop aanspreken!


310

Regionaal OpleidingsPunt (ROP): Vorig najaar gestart. In het voorjaar 14 bijscholingen
georganiseerd in deze Regio. Tussenevaluatie gehouden met andere regio’s waaruit kwam
dat anderen dat tijdens wedstrijden deden. Nu ook 4 bijscholingen in GLD tijdens een
wedstrijd. Totaal 18 bijscholingen met 240 juryleden. 140 juryleden hebben elders bijscholing
gehad.

315

Licentieperiode voor officials is nu 2 jaar en moeten voor dressuur kleinschalige bijscholing
volgen. Voor GLD betreft dat 10-15 bijscholingen per seizoen. Reacties van juryleden zijn
positief. Kleinschalig bevalt goed. Kostenaspect is wel nog nader te bekijken. Tijdens
wedstrijd zijn kosten lager. Nu kostendekkend, juryleden enthousiast, dus regio is tevreden.
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7.3 Forum springen
Resumes van de forumvergaderingen kunt u vinden op de KNHS-site. Dhr. Klokman is afwezig
i.v.m. verplichtingen voor het forum springen.
7.4 Forum Eventing door Dhr. D.J. Mosselman
Resumes van de forumvergaderingen kunt u vinden op de KNHS-site.
 Regiokampioenschappen van GLD en UT hebben plaats gevonden in Barchem. Complimenten
van voorzitter voor organisatie.


Het KNHS-kampioenschap Eventing is verreden tijdens De Molecaten Ruiterdagen in Hattem.
De L-equipe van Gelderland is als kampioen gehuldigd. Verder was er een Gelderse
combinatie kampioen in de klasse M paarden en een 2 e prijs in de klasse Z.



Eventing Cup: KNHS heeft aangegeven dat alles wat niet gesponsord wordt, wordt geschrapt.



Opleiding parcoursbouwer wordt gesplitst in parcoursontwerper en –bouwer.



Stijlprotocol is gewijzigd. Pilot is afgerond. Volgend jaar na goedkeuring in gebruik genomen.



Leeftijdsgerichte sport wordt in de Eventing ook bekeken. Over de Derby wordt
gediscussieerd.
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7.5 Recreatiesport (Buiten Rijden) door Dhr. H. Hullegie
De presentatie Buitenrijden Geldeland/Flevoland zal gepubliceerd worden op de website van
KNHS Regio Gelderland.
Dia 2 - Het Team Regioconsulenten
Veluwe - Dhr. Jaap van de Ende.
Rivierengebied - Mw. Marina Burger, Dhr. Antoon van Lunnenburg en Dhr. Erwin Wellner.
Rivierenland Oost – Mw. Marije Prudon en Mw. Betty Delgijer.
Achterhoek – vacature.

350
Dia 3, 4 en 5 - Buitenrijden.nl
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Het is een mooi platform met allerlei ruiterpaden kant-en-klaar en nog in ontwikkeling.
Informatie, routetips, overnachtingen, etc. in een duidelijke legenda. Wens is dat iedereen lid van
de KNHS is. Veel recreanten zijn geen lid. Dhr. Hullegie ziet de recreatie straks graag als de
ANWB voor de paarden.
 Dhr. Zelvelder: Raar dat iedereen lid moet zijn van de KNHS.
@Dhr. Hullegie: Het zou mooi zijn als iedereen lid zou wíllen zijn van de KNHS. Moet
toegevoegde waarde hebben/iets aanbieden, zodat men niet anders wil. Alles wat er nu is
koesteren en daarna uitbreiden. Niets inleveren.
@Harm: Misschien wijzigen in iedereen moet eerst de KNHS kennen.
 Vraag uit vergadering: In hoeverre gaat KNHS samenwerken met Natuurbeheer? Nu moet je
als ruiter/aanspanning betalen voor toegang van bepaalde regio’s/gebieden.
@Dhr. Hullegie: Gesprek daarover is gaande met verschillende partijen.

365
 Mw. M. Schipper: EUregio is een samenwerking in de Achterhoek met overlag in
Montferland.

370

Dia 6 - “in gesprek”
In gesprek over subsidies voor men- en ruiterpaden, adopteer je route, organisatie klusdagen,
gesprekken met landeigenaren voeren, beheerder en verenigingen benaderen, vrijwilligers en
horeca.

375

Dia 7 - “Recreatie rijden 2.0”
Paarden Welkom door ontwikkelen met mooie dagroutes met een begin- en eindpunt. Ruime
parkeergelegenheid, stalling en horeca.

380

7.6 Werkgroep JSP/Belofteplan
Afgelopen seizoen van het belofteplan is de samenstelling van de werkgroep gewijzigd en de
werkgroep zoekt nog een nieuw commissielid. Het JSP-plan is van start gegaan.
Dressuur 53 combinaties gescout, 40 door naar JSP-training verdeeld over 4 instructeurs.
Er wordt getraind in de accommodaties van Het Veluws Ros in Ermelo, Rijhal De Musketiers in
Druten, DDH Stables in Kring van Dorth, Stal Luijmes in Silvolde en De Lingebrug in Zoelen.

385
Springen 24 combinaties gescout, 23 door naar JSP-training verdeeld over 2 instructeurs.
Er wordt getraind in de accommodaties van Stal IJsselhunten in Etten en RV Gorssel/Zutphen in
Zutphen.
390
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400

8. Kampioenschappen 2020
 Indoorkampioenschappen
17 en 18 januari paarden dressuur (Z2+kür en ZZLicht+kür op vrijdag 17 januari)
RV De Randmeerruiters te Hierden
PSV Hulshorst te Hulshorst
25 januari pony dressuur
PSV Semper Fidelis te Gorssel
PSV De Nijgraaf te Westervoort
PSV Hypolitus te Bergharen
31 januari en 1 februari pony springen (Z en ZZ cat. DE op vrijdag 31 januari)
PSV Heuvelruiters te Wezep

405

410

7 en 8 februari paarden springen (Z en ZZ op vrijdag 7 februari)
PSV De Spreng te Laag Soeren
De definitieve indeling van de klasses en categorieën wordt z.s.m., nadat alle inschrijvingen
ontvangen zijn, bekend gemaakt. Verdeling, startlijsten en overige informatie op
www.knhsregiogelderland.nl.
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Dhr. Romijn: Extra aandacht voor ZZ-L, want die combinaties moeten indoor ook selectie
rijden via de kringen.
415



Outdoorkampioenschappen op 24 en 25 juli 2020
Organisatie door PV De Boleemruiters op locatie in Zevenaar.
Voor Outdoor 2020 hanteert de regio hetzelfde concept als voor 2019. Paarden en pony’s in
hetzelfde weekend, verdeeld over 2 dagen.
 Vraag uit de vergadering: 24 juli valt in de Vierdaagse week. Graag goede communicatie
over bereikbaarheid i.v.m. sluiting wegen rondom Nijmegen.
@Dhr. Romijn: Dit zal meegenomen worden voor op de website.



SGW-kampioenschappen
Is nog niet bekend.

420

425
Verdere uitwerking van de SGW en de Outdoor Kampioenschappen op de Algemene
Ledenvergadering voorjaar 2020.

430

9. Rondvraag
Dhr. Breukink

435
Mw. Y. Buis
`

Leeftijdgerichte sport. Zij hoort alleen maar negatieve
geluiden. Dochter rijdt mee. Hoe kan het dan dat aangegeven wordt
dat deelnemers zo tevreden zijn.
@Mw. Ederveen: Er is alleen geëvalueerd bij deelnemers.
Vraagstelling komt vanuit KNHS. Zal steekproef bekijken, wie er
geënquêteerd is.

Mw. L. Roerdink

Wat is de status van het KNHS-concoursprogramma?
@Mw. Ederveen: Pilot loopt en volgend jaar live.

Mw. G. van der Sluis

KNHS Hippiade, wat als het regent in die week? Er is geen
alternatieve week, maar wel een protocol.
@Dhr. Ubbink: Geen alternatieve datum, wel slechtweer protocol om
te gebruiken. Afgelopen kampioenschap in Zieuwent bij onweer en
daar hadden we eerder moeten stoppen. Fout gedaan door Regio.

440

445

450

455

Paarden en pony ruiters attenderen dat paspoort op de wedstrijd
aanwezig hoort te zijn. Is wettelijk verplicht dat het fysiek aanwezig
is. Treurig, zoveel overtreders als er zijn.
@Dhr. Ubbink: Zou vinkje bij inschrijving willen, dat aangeeft dat
paspoort in orde is. Misschien toekomst?

10.Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en wenst iedereen wel thuis.
De vergadering wordt om 22.15 uur gesloten.
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