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Algemene Ledenvergadering 2020
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Datum
Locatie
Aanvang

: 9 november 2020
: Online via Microsoft Teams
: 20.00 uur

Bericht van verhindering is ontvangen van:
Dhr. J.H. Dijkslag (erelid), Adrienne Hoolmans, Marijke van Dijk-Wijnen, Annalies Harenberg
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1. Opening en mededelingen door de voorzitter
Voorzitter Herman Ubbink opent deze unieke online vergadering en heet iedereen van harte
welkom. Met zo’n 70-80 deelnemers is deze vergadering drukker bezocht dan wij als regio
gewend zijn. Een speciaal woord van welkom richt Herman tot Theo van der Meulen (financieel
directeur), Kirsti Berendschot (accountmanager) en Thomas Bosman (jeugdbestuurslid), zij
vertegenwoordigen vanavond de KNHS.
Vanwege corona heeft de voorjaarsvergadering geen doorgang kunnen vinden. Vanavond
behandelen wij dus zowel agendastukken die normaal gesproken in het voorjaar behandeld
worden, als agendastukken die altijd in het najaar op de agenda staan. Iedereen heeft
voorafgaand aan de vergadering alle stukken kunnen inzien op onze website
(www.knhsregiogelderland.nl) en vragen kunnen stellen. De ingekomen vragen zijn, voorzien van
een antwoord, eveneens voorafgaand aan deze vergadering gepubliceerd op onze site.
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2. Vaststellen notulen najaarsvergadering d.d. 11 november 2019
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen binnengekomen over de notulen van de
najaarsvergadering, destijds nog fysiek bij De Vroolijke Frans in Brummen. De notulen worden bij
deze ongewijzigd goedgekeurd.
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3. Ingekomen stukken
We lopen door de ingekomen vragen en de hierop gegeven antwoorden heen.
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De eerste vraag is ontvangen van Hunter-Jumper Equitation Holland. Zij hebben de regio
gevraagd of het mogelijk is om een presentatie te geven tijdens deze ALV. Omdat wij als bestuur
niet goed konden voorspellen hoe deze vergadering zou gaan verlopen, hebben wij besloten dit
onderwerp door te schuiven naar de volgende ALV die weer op de normale manier kan
plaatsvinden. Mochten er verenigingen zijn die interesse hebben in een clinic of training, neem
dan vooral even contact op met HJE Holland. Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden
op www.hjeholland.nl. Tevens is hier meer informatie te vinden over de instructeursopleiding die
aangeboden wordt in samenwerking met Aeres Training Centre Barneveld.
De tweede vraag is ontvangen van Harmke Schrijver over bitloos rijden. Zij zou graag zien dat
een bitloze of zelfs hoofdstelloze optoming toegestaan wordt in alle wedstrijdklasses, dus ook op
hoger niveau. Volgens Harmke weten mensen die bitloos rijden heel goed waar ze mee bezig zijn,
is het niet gevaarlijker dan het rijden met bit en zit er wel degelijk een visie en reden achter.
Herman meldt dat bitloos rijden in de dressuur-, spring- en eventingsport op dit moment al
mogelijk is tot en met de M(2). De sportfora bekijken regelmatig of er belangstelling is voor het
bijstellen of uitbreiden van de huidige voorschriften en of zo’n uitbreiding voldoet aan de
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veiligheids- en welzijnseisen. Meer informatie is te vinden in de KNHS Harnachementsgids. We
laten dit dus aan de sportfora over, maar bedankt voor de goede vraag!
De volgende vragen zijn gesteld door Femke van Elk. Haar eerste vraag betreft de compensatie
voor startpashouders in het springen en de eventing. Voor dressuurruiters zijn er de online
proeven, maar voor het springen/de eventing is er niets. Haar tweede vraag heeft te maken met
het starten van een pony tussen de paarden. Femke is 18 jaar geworden en zou volgend jaar
graag doorgaan in de wedstrijdsport met haar D-pony, maar krijgt dan problemen met de klasses
en bijbehorende afstanden. Zij zou graag zien dat er 18+-ponywedstrijden georganiseerd
worden, waarbij er ook winstpunten te verdienen zijn. Herman beantwoordt deze vraag na
overleg met Gerrit Klokman, sportforumlid springen. Er wordt in het sportforum gesproken over
het organiseren van online springen. Onduidelijk is nog hoe dat eruit zal gaan zien. Mocht dat
erdoor komen, zal meer informatie volgen via de KNHS. Ook komt er een voorstel om als
compensatie in de toekomst met korting aan KNHS-evenementen deel te kunnen nemen. Voor
wat betreft het met een pony deelnemen aan paardenrubrieken: Het hele voorbije seizoen is er
door het sportforum gewerkt aan een voorstel tot leeftijdsgericht sportaanbod. Dan wordt er niet
meer gekeken naar de hoogte van de pony’s of het paard, maar rijden mensen (/kinderen) van
dezelfde leeftijd tegen elkaar. De eerste pilots zijn inmiddels verreden en men is nu bezig met de
verdere invulling van het voorstel, waarbij de klasses B-ZZ vervallen, maar op bepaalde hoogtes
wordt gesprongen.
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Silvia Tiemessen voelt zicht onjuist bejegend door de punten die zij krijgt op wedstrijd naar
aanleiding van het zwiepen met de staart door haar paard, niet uit verzet, maar door aangewend
gedrag. Zij kreeg van de KNHS het advies de betreffende juryleden aan te spreken, maar de
juryleden voelden zich hierdoor aangevallen en de punten zijn al gegeven. Het zou meegenomen
worden naar de afdeling opleidingen, maar Silvia heeft niet het idee dat ze serieus genomen
wordt. Herman meldt dat de KNHS er wel degelijk naar gekeken heeft. Als meerdere juryleden er
opmerkingen over maken, dan ligt dit niet aan een individueel jurylid, mogelijk moet je (reactie
richting Silvia) er dan toch zelf mee aan de slag (rijtechnisch). Behalve juryleden, worden ook
instructeurs opgeleid door de KNHS. Kijk eens met een onafhankelijk instructeur naar dit
probleem. De kans dat de opleidingen van juryleden en instructeurs aangepast gaan worden op
dit gebied, achten wij zeer gering. Wij hebben hier als regio geen invloed op.
Ed Tervoort en Jaap van den Berg hebben vragen gesteld over de selectiewedstrijden en het
regiokampioenschap. Dit is voor ons als regio ook vreselijk moeilijk. De regels over wat wel/niet
mag veranderen voortdurend. We doen er alles aan om tot het laatste moment te wachten met
het indoorkampioenschap. De data voor de regiokampioenschappen zijn reeds naar achter
geschoven (hierover later meer), zodat we zoveel mogelijk tijd hebben om a. op tijd klaar te zijn
voor de nationale kampioenschappen en b. tot een goede selectie/afvaardiging te kunnen komen.
We doen ons uiterste best klaar te zijn in het geval het Nationaal Kampioenschap doorgang zal
vinden. Mocht het Nationale Kampioenschap níet doorgaan, dan doen wij er alles aan om wél een
Gelders Kampioenschap te organiseren, desnoods in maart/april. Suggesties zijn altijd welkom!
Flexibiliteit wordt ook gevraagd van de kringen voor wat betreft de selectiemogelijkheden.
4. Financieel verslag 2019 en begroting 2021
Er zijn geen vragen binnengekomen over de financiën.
De jaarcijfers 2019, de begroting 2021 en de toelichting hierop waren te vinden op de website.
Gerjan van Apeldoorn bespreekt kort de meest opvallende punten. De bestuurskosten zijn wat
gedaald, omdat er minder vergaderingen hebben plaatsgevonden. De kampioenschappen hebben
iets meer gekost, doordat Zieuwent minder centraal in de provincie ligt dan Steenderen in 2018.
Hierdoor maken de juryleden meer kilometers. De scholingskosten (beloftentrainingen) zijn ook
toegenomen door een groter aantal deelnemers gedurende het seizoen 2018/2019. Aan de
inkomstenkant is het belangrijkste verschil dat de contributiebijdrage vanuit de KNHS flink lager
uitvalt dan voorgaande jaren, dat zal ook zo blijven. Dit lagere bedrag wordt veroorzaakt door de
hertelling van het aantal leden en het verwijderen van de dubbele lidmaatschappen door de
KNHS. De bijdrage beloftentrainingen is ook aan de batenzijde hoger door het gestegen aantal
deelnemers. Al met al resulteert dit in een negatief resultaat van € 7.800.
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De bezittingen op de balans bedroegen € 67.500 op 1 januari 2019, op 31 december 2019 was
dit nog € 59.700.
De begroting 2020 zoals in beeld is de begroting zoals vastgesteld in de najaarsvergadering van
2019. Zoals iedereen wel verwacht in deze rare tijd, wordt deze begroting niet gehaald. Er zijn dit
jaar vrijwel geen kampioenschapskosten. De bijdrage van de KNHS is wel ontvangen, er zal een
vrij grote winst behaald gaan worden. Het jaar 2021 is nog moeilijker in te schatten. We weten
nog niet wat er gaat gebeuren met de kampioenschappen en andere activiteiten. We hebben de
begroting 2021 aangehouden, zoals opgesteld voor 2020, met als verschil de beloftentrainingen/
het JSP. Dit zal in 2021 een pauzejaar kennen, in de begroting is hier dus geen rekening mee
gehouden. De KNHS bijdrage is tevens naar beneden bijgesteld. Al met al wordt er een verlies
van € 7.800 begroot. Door het positieve resultaat van 2020 is dat goed op te vangen.
5. Verslag kascommissie, samenstelling kascommissie, vaststellen van het financieel
verslag 2019 en de begroting 2021, verlenen van decharge aan de regiobestuurders
voor het door hen in het afgelopen jaar gevoerde beleid
De leden van de kascommissie, de heren Bokkers en Van Gelder, zijn op bezoek geweest bij onze
voormalig penningmeester Janet Limpers. Het verslag van de kascommissie was eveneens te
vinden op onze website. Bij deze wordt er decharge verleend aan het regiobestuur voor het in
2019 gevoerde beleid. Nogmaals dank aan Janet voor het opstellen van de jaarcijfers over 2019.
Er zijn ook geen vragen binnengekomen over de begroting. Financieel zijn we niet ongezond,
maar we moeten wel de vinger aan de pols houden. Bij de KNHS is er ook grote onzekerheid zo
eind van het jaar, onbekend is nog hoeveel leden hun lidmaatschap en/of startpassen gaan
opzeggen. Daar merken wij mogelijk op een later tijdstip ook wat van in de bijdrage die wij
jaarlijks ontvangen van de KNHS. Alles voor 2021 is op dit moment een pure gok. De begroting
wordt geaccepteerd zoals hij nu voor ons ligt.
De kascommissie bestond dit jaar uit de heren Bokkers en Van Gelder. De heer Bokkers verlaat
nu de kascommissie na 2x, de heer Van Gelder blijft nog een jaar. De heer van de Kamp was
reserve en wordt bij deze het nieuwe lid, als reserve wordt aangewezen de heer Fred Schoenman.
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6. Bestuursverkiezing
•

Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar:
➢ Kring Berkel IJssel
➢ Kring Rivierenland Oost

: Mw. G. van der Sluis-van de Westen
: Mw. N. Fransen-van Driel

•

Periodiek aftredend en niet herkiesbaar:
➢ Kring Rivierenland Oost

: Dhr. P. Brussen

•

Vacature Kring Berkel IJssel:
➢ Als kandidaat is voorgesteld

: Mw. Y. Buis-Franken
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De vacature is tevens uitgezet in Kring Rivierenland Oost. Er is nog geen kandidaat voor deze
bestuursfunctie.
160
Gabrielle van der Sluis en Noortje Fransen nemen helaas afscheid van het regiobestuur, zij
kunnen al na korte tijd het bestuurswerk niet meer combineren met hun overige werkzaamheden.
Ook Peter Brussen neemt na drie jaar afscheid. Wij hebben Yvonne Buis-Franken bereid
gevonden om toe te treden tot het bestuur voor Kring Berkel IJssel.
165
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Yvonne komt uit Empe (Gemeente Brummen). Na een kortstondige carrière als paardendierenarts
heeft zij twaalf jaar bij het KWPN gewerkt op de afdeling Marketing & Communicatie. Inmiddels
heeft zij haar eigen tekstbureau, De Tekstmaker. Ze is daarnaast actief als secretaris van
Warmbloedvereniging Voorst e.o., als (mede-)organisator van evenementen bij
Paardensportvereniging De Oortveldruiters en als voorzitter van Kring Berkel IJssel. Yvonne rijdt
zelf dressuur en is veel op pad met dochter Sophie en haar pony’s die uitgebracht worden in de
diverse disciplines. Zij levert graag ook een bijdrage aan het regiobestuur.
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Er zijn geen bezwaren binnengekomen, dus Herman heet Yvonne van harte (en nu ook formeel)
welkom in het regiobestuur. In Kring Rivierenland Oost wordt nog gezocht naar een nieuwe
afgevaardigde voor het regiobestuur. Herman roept de aanwezigen op hierover na te denken,
kandidaten kunnen aangedragen worden.
7. Kampioenschappen 2020
Wim Romijn, wedstrijdsecretaris van de Regio, licht toe dat de regiokampioenschappen voorlopig
twee weken zijn verzet. Mocht dat niet kunnen, dan gaan we weer verder kijken. We proberen zo
flexibel mogelijk te zijn hierin. We zijn helemaal afhankelijk van wat er staat te gebeuren. We
kijken uit naar de volgende persconferentie. We houden iedereen op de hoogte. Suggesties zijn
altijd welkom, wie weet zitten er goede ideeën tussen.
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Stefanie Waaijenberg op de chat: Wellicht is het mogelijk om één kringselectie te houden i.p.v.
meerdere? Herman: Dat is een mogelijkheid, we nemen dit zeker mee in de overwegingen.
* Indoorkampioenschappen
190
22 en 23 januari paarden dressuur (Z2+kür en ZZ-Licht + kür op vrijdag 22 januari) → 5 en 6
februari 2021
PSV IJsselruiters te Brummen & PSV La Grande te Beuningen
195
30 januari pony dressuur (Bij veel deelname wordt de klasse Z2/DE op vrijdagmiddag/-avond
verreden.) → 12 en 13 februari 2021
PSV De Spreng te Laag-Soeren & PSV Semper Fidelis te Gorssel & PSV Heuvelruiters te Wezep
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5 en 6 februari pony springen (Z/DE en ZZ/DE op vrijdag 5 februari) → 19 en 20 februari 2021
PSV Nunspeetse Ruiterclub te Nunspeet
205

5 en 6 maart paarden springen (Z en ZZ op vrijdag 5 maart) → data ongewijzigd
PSV In Den Bosch te Vragender
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De definitieve indeling van de klasses en categorieën wordt z.s.m., nadat alle inschrijvingen
ontvangen zijn, bekend gemaakt.
Opgave afgevaardigden dienen uiterlijk resp. 4, 11, 18 januari en 15 februari 2021 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.
Deze data schuiven eveneens op, meer info op de website van de regio!
* Outdoorkampioenschappen pony’s en paarden op 30 en 31 juli 2021 (o.v.b. van de
Hippiade)

220
Organisatie: PV De Boleemruiters op locatie in Zevenaar

225

* SGW
Verdere uitwerking van de SGW en de Outdoor Kampioenschappen op de Algemene
Ledenvergadering voorjaar 2021.
8. Rondvraag
Alle ingekomen vragen zijn behandeld onder de ingekomen stukken. De vragen die tijdens de
vergadering op de chat zijn binnengekomen zijn eveneens behandeld.

230
9. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng. De vergadering wordt
gesloten om 20.36 uur.
Secretariaat Regio Gelderland | secretaris@paardensportgelderland.nl

Pagina 4 van 4

