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Algemene Ledenvergadering voorjaar 2021
10

Datum
Locatie
Aanvang

: 6 april 2021
: Online via Microsoft Teams
: 20.00 uur

Bericht van verhindering is ontvangen van:
Monica Drohm, Jeanine Philipsen en Hans Olthuis.
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1. Opening en mededelingen door de voorzitter
Voorzitter Herman Ubbink opent de online vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een
speciaal woord van welkom richt Herman tot Theo van der Meulen (financieel directeur) en
Christel de Boer (accountmanager), zij vertegenwoordigen vanavond de KNHS.
We volgen de agenda zoals rondgestuurd door de secretaris. De ingekomen vraag inzake de
WBTR zal behandeld worden onder agendapunt 7, KNHS – bijpraten.
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2. Vaststellen notulen najaarsvergadering d.d. 9 november 2020
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over de notulen van de najaarsvergadering 2020. De
notulen worden bij deze ongewijzigd goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken
We lopen kort door het ingekomen stuk en het hierop gegeven antwoord heen.
Kim Mentink heeft het onderwerp ‘toezichthouder voorterrein dressuurwedstrijden’ ingebracht
namens PSV de Oortveldruiters. Ze noemt de extra kosten die dit met zich meebrengt, plus het
extra regelwerk voor de organisatie. Ook is er nog wat weerstand tegen onder de juryleden,
zodat het een extra uitdaging wordt om mensen voor deze taak te vinden. Tevens staat deze
maatregel niet in verhouding tot de controle tijdens het rijden van online dressuurproeven.
Corrie Ederveen van het Sportforum dressuur geeft een toelichting. Het instellen van een
verplichte toezichthouder (TZH) is een bewuste keuze die gemaakt is in het kader van
paardenwelzijn en de preventieve werking, waardoor escalaties hopelijk tot een minimum beperkt
kunnen worden. Bij het springen is deze functie al jaren geleden ingesteld. De KNHS heeft een
grote verantwoordelijkheid om het paardenwelzijn binnen de sport goed te borgen. Het vormt een
bron van discussie binnen én buiten onze sport. Deze nieuwe maatregel zal een periode van
gewenning vergen, maar we moeten er met elkaar voor zorgen dat we onze mooie sport kunnen
blijven beoefenen. Het advies is, om de juryleden die al aanwezig zijn, te vragen iets eerder te
komen of iets langer te blijven, zodat zij deze functie ook nog een poosje uit kunnen voeren,
naast het jureren. De toezichthouder dient een geldige licentie jurylid dressuur of steward te
hebben, deze functie kan niet uitgevoerd worden door een willekeurige vrijwilliger. De extra
kosten kunnen doorberekend worden aan de deelnemers. Het klopt dat er ‘thuis’ ook geen
toezicht is bij het online dressuur rijden. Een jurylid beoordeeld echter, wat hij/zij ziet in de ring.
Dat is op wedstrijd tenslotte ook zo. De regel dat er minimaal 5 winstpunten op een reguliere
wedstrijd behaald moeten worden, is o.a. om deze reden ingesteld.
Patricia Wolters: Ik vind het een goede zaak, maar ik vind niet dat het verplicht gesteld kan
worden aan juryleden om deze taak op zich te nemen. Juryleden die met enige regelmaat op pad
zijn, komen sowieso al snel in de knel met de maximale vrijwilligersvergoeding die zij per maand
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mogen ontvangen. Bovendien: Hoe ga je als TZH om met familieleden of eigen paarden die je op
het voorterrein kunt treffen? Corrie: Het is niet de bedoeling politieagentje te spelen op het
voorterrein. Het gaat meer om de adviserende en preventieve rol die je als TZH hebt. Je geeft
geen oordeel. Bovendien ben je niet alleen, ook omstanders signaleren zaken. Zolang er nog
onderlinge meetmomenten georganiseerd worden, is de TZH nog niet verplicht. Zodra we weer
opengestelde meetmomenten mogen gaan organiseren, is de verplichting er wel. Lukt het – na
enige moeite! – niet om een TZH te vinden of krijg je niet de gehele dag rond, dan hoef je de
wedstrijd echt niet te cancelen. Onduidelijk is nog hoe hierop gehandhaafd gaat worden. Corrie
geeft nog even de tip mee om op de KNHS site te kijken naar de meest gestelde vragen over de
TZH en de antwoorden daarop: https://www.knhs.nl/officials/toezichthouder-dressuur/.
4. Financieel verslag 2020
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Gerjan van Apeldoorn licht de jaarcijfers over 2020 toe. Dit jaar wijkt – vanwege corona – nogal
af van een ‘normaal’ jaar. De vaste kosten zijn stabiel gebleven. We hebben alleen een
indoorkampioenschap gehad, geen outdoorkampioenschap. De kosten voor de prijzen zijn in
verhouding fors, maar dit betreft de prijzen (stalplaten, dekens) die voor outdoor aangekocht zijn
en op voorraad zijn gebleven. De scholingskosten nemen af, omdat het JSP en de Beloften op een
laag pitje zijn komen te staan. De hogere automatiseringskosten hebben te maken met de
aanschaf van een printer en enkele routers. De van de KNHS ontvangen vergoeding ligt iets
hoger dan voorgaand jaar, maar dit systeem zal de aankomende jaren aangepast worden,
waardoor de inkomsten van de Regio zullen gaan dalen. Onderaan de streep zien we een winst
van € 28.920, mede door het niet doorgaan van de outdoorkampioenschappen. Door deze winst
neemt het vermogen van de Regio behoorlijk toe.
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Er komt een vraag binnen over de begroting van 2021 waarop niets is begroot voor het JSP/de
Beloften. Dat klopt, het programma staat in 2021 even on hold.

85

90

Fred Schoenman: Als de vergoeding die de Regio ontvangt van de KNHS straks verandert van een
vergoeding per lid naar een vergoeding die afhankelijk is van de inkomsten van de KNHS, komen
we dan nog uit met de bijdrage die de Regio levert aan de Gelderse Kampioenschappen, komen
we daar dan nog mee uit? Theo van der Meulen spreekt de hoop uit dat de KNHS-vergoeding aan
de Regio niet structureel lager zal zijn de komende jaren, maar dat dit een gevolg is van de
crisisjaren die men straks hoopt achter zich te laten. Wanneer de inkomsten van de KNHS weer
zullen stijgen, zal ook de vergoeding aan de Regio weer toenemen. Herman: De afgelopen jaren
komen we steeds zo’n € 8.000 tekort. Wanneer de inkomsten teruglopen, zullen we ook kritisch
moeten gaan kijken naar de uitgaven. Fred: Ik zou het zonde vinden als we moeten gaan
bezuinigen op de kampioenschappen. Herman: Eens, maar we kunnen de komende jaren nog wel
iets interen op ons vermogen. Het heeft echter de aandacht van het Regiobestuur.
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Clemens Bokkers: De startpashouders maneges, is dat een nieuwe post en komt dat in 2021 niet
voor? Gerjan: Nee, dit bedrag zat er vorig jaar ook al bij in, maar het stond nu apart vermeld op
de factuur, vandaar dat ik het ook even gespecificeerd heb in de jaarcijfers.
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5. Verslag kascommissie over het boekjaar 2020 en benoeming kascommissie over het
boekjaar 2021
Kris van Gelder en Aalt van de Kamp hebben dit jaar de financiële administratie van de Regio
bekeken, welke er zeer verzorgd uitzag en accuraat was bijgehouden. De kascommissie adviseert
de vergadering het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Kris van Gelder verlaat de kascommissie. Hij wordt opgevolgd door Fred Schoenman. Ger Huijer
meldt zich aan als reserve.
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6. Bestuursverkiezing
Op de website van de regio is een stuk geplaatst inzake de kandidaat, de vertrouwenscommissie
en de mededeling die wij als Regiobestuur te doen hebben.
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A. Bestuursverkiezing
Vacature Kring Rivierenland Oost:
➢ Als kandidaat is voorgesteld

: Mevr. Els Angenent

120
Er is geen bezwaar tegen het toetreden van Els tot het Regiobestuur, welkom Els!
B. Verkiezing vertrouwenscommissie
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➢
➢
➢

Als kandidaat is voorgesteld
Als kandidaat is voorgesteld
Als kandidaat is voorgesteld

: Mevr. Janet Limpers
: Dhr. Jan Willem Buyserd
: Dhr. Harm Rexwinkel

De vertrouwenscommissie is binnen de Regio op de achtergrond geraakt. Wij zijn statutair gezien
verplicht een vertrouwenscommissie te hebben, vandaar dat wij deze commissie nu graag
opnieuw willen instellen. De vertrouwenscommissie is een adviescommissie, zij besluiten niet. De
benoemingen binnen het bestuur gaan via de vertrouwenscommissie, maar de ALV neemt het
uiteindelijke besluit. Het Regiobestuur heeft een drietal zeer ervaren oud-regiobestuursleden
gevraagd zitting te nemen in de vertrouwenscommissie. De vergadering gaat akkoord met de
benoeming van de drie kandidaten, dank hiervoor!
C. Aankondiging vertrek voorzitter Herman Ubbink en aankomende vacatures binnen het bestuur
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Herman geeft aan dat het na acht jaar Regiobestuur mooi geweest is, hij wil zijn functie als
voorzitter gaan neerleggen. Er is een profiel opgesteld voor de Regiovoorzitter en voor het
Ledenraadslid, beide functies zullen vrijkomen. Statutair gezien is de voorzitter niet perse degene
die ook in de Ledenraad zal plaatsnemen, maar dit heeft wel de voorkeur van het Regiobestuur.
De aankomende maanden zal het Regiobestuur op zoek gaan naar kandidaten. Kandidaten voor
de Ledenraad zullen ook een gesprek hebben met de adviescommissie van de Ledenraad,
voorzitterskandidaten met onze zojuist ingestelde vertrouwenscommissie. Interesse? De profielen
zijn op de vragen bij de Regiosecretaris. Herman spreekt de wens uit afscheid te nemen op de
najaarsvergadering van 2021.
7. KNHS – bijpraten
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Theo van der Meulen verzorgt een presentatie vanuit de KNHS. Hoe gaat het met de KNHS in
coronatijd? We doen ons best te kijken naar wat er wel kan, maar dit blijft een puzzel binnen de
geldende maatregelen. Men werkt aan een routekaart om de paardensport weer te ‘openen’.
155

Janet Limpers: Het duurt vrij lang voordat er informatie komt vanuit de KNHS na een
persconferentie. Theo: Dat klopt, maar er wordt maximale inspanning geleverd om dit zo snel
mogelijk in orde te maken. Wij moeten echter vaak ook nog in overleg met collega sportbonden,
NOC*NSF, het ministerie e.d. en dat kost tijd. Herman: Wacht geduldig op berichtgeving vanuit
de KNHS en ga niet af op wat je leest op social media!
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Theo heeft nog wat cijfers meegenomen, maar geeft ook mee: na de coronacrisis zullen we pas
echt weten wat de impact op de sport, de ledenaantallen en financiën zullen zijn.

165

170

175

Martijn Bouwman is tegen problemen opgelopen met betrekking tot het binnen lessen. Hij kreeg
hiervoor geen toestemming vanwege onduidelijkheden (voornamelijk: wat is individueel?). Er zijn
grote verschillen tussen de diverse gemeentes en veiligheidsregio’s, wat het erg lastig maakt. Er
worden wat ervaringen gedeeld. Corrie Ederveen geeft mee dat het uitwerken van het KNHSprotocol goed heeft gewerkt in Varsseveld. Christel de Boer geeft mee: Maak hierover afspraken
met je eigen gemeente, er is geen eenduidig beleid. Herman: Probeer een goede relatie op te
bouwen met je gemeente, het is fijn één vaste contactpersoon te hebben die weet wat er speelt
in jouw situatie.
Sabrien van Dijk: Kan de Regio bij de KNHS ook een lans breken voor het internationaal
(dressuur) starten van de ponyruiters? De communicatie hierover (o.a. over scoutingmomenten)
is minimaal en deze ruiters hebben te maken de beperkte tijd waarin ze dit kunnen doen
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(vanwege hun leeftijd). Vorig jaar hebben deze ruiters ook al een groot deel van het seizoen
gemist. Christel de Boer gaat hier achteraan.
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Theo gaat verder met de presentatie en gaat nog even in op de vernieuwingen die gaan komen
om de wedstrijdsport toekomstbestendig te maken. Het rijden van wedstrijden moet eenvoudiger
en toegankelijker worden, de kostenbeleving moet omlaag, de relatie en samenwerking met
organisaties moet versterkt worden en de technologie zal hierin meebewegen. Hiervoor is een
routeplan opgesteld.
Ingekomen vraag WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen): Deze nieuwe wet stuurt op
het vastleggen van nieuwe basisregels voor bestuur en toezicht door uitbreiding van de
aansprakelijkheid van bestuursleden. De KNHS zal de modelstatuten die er zijn bijstellen aan de
hand van deze wet. Binnen vijf jaar moeten de verenigingen hun statuten hierop aangepast
hebben. Bestuurders hebben nog nadrukkelijker de taak aantoonbaar te handelen volgens de
eigen statuten. De KNHS onderzoekt of er een collectieve verzekering afgesloten kan worden.
Herman: Op de KNHS-site staat informatie over de WBTR, maar er wordt ook doorverwezen naar
de site van een commerciële partij die hun diensten aanbiedt tegen een fors tarief. De meeste
verenigingen hebben dit echter niet nodig. Zorg als vereniging dat je statuten straks aansluiten
op de wet en houdt je hieraan, dan is er niets aan de hand. Meer informatie is te vinden op:
https://www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/verenigingsbesturen/wet-bestuur-en-toezichtrechtspersonen-wbtr/
8. Mededelingen Ledenraad, Fora Dressuur, Springen, Eventing, Recreatiesport
(Buiten Rijden), Platform Hippische Ondernemers en de werkgroep JSP/Belofteplan
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De Ledenraad is vooral bezig geweest met de statuten en de veranderingen binnen de
wedstrijdsport. De Ledenraad is flink uitgebreid, vanwege corona is er veelal digitaal vergaderd.
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Het Sportforum Dressuur is ook bezig met de veranderingen binnen de sport, maar dit is een
langdurig traject. Het forum wil – zeker zolang corona duurt - door met het online dressuur rijden
en denkt o.a. na over de eisen die gesteld worden aan de proeven (beelden) die ingediend
worden. Daarnaast is er gesproken over de FEI-strafpuntenregeling en -proeven. De Z2-proeven
voor pony’s blijven voorlopig hetzelfde (de Nederlandse versie), zodat er een handicap mogelijk is
met de klasse Z1 (voor pony’s). Ook wil men een maximum stellen aan het aantal proeven dat
een paard of pony loopt tijdens de (regio)kampioenschappen in het kader van paardenwelzijn. In
2022 komen er nieuwe dressuurproeven. Heb je op- of aanmerkingen of tips/ideeën? Geef ze
door! Per 1 oktober gaan de categorie 1-wedstrijden naar de topsport. Het KNHS bestuur wil
graag dat alle disciplines vanwege corona versneld kunnen promoveren. Het dressuurforum is
hier niet voor, omdat de dressuurruiters ook het online wedstrijd rijden hebben tot en met het
ZZ-Licht (en hiermee de mogelijkheid om winstpunten te verzamelen). Alleen het ZZ-Zwaar heeft
dit niet, zij krijgen de mogelijkheid om eenmalig versneld naar de Lichte Tour te promoveren. De
harnachementsgids is nu beter te vinden als bijlage van het Algemeen Wedstrijdreglement.
Het Sportforum Springen heeft het als het dressuurforum gesproken over de tijdelijke
dispensatieregeling en hierover advies uitgebracht aan het KNHS bestuur. Ook is gesproken over
het aantal juryleden wat aanwezig moet zijn op onderlinge meetmomenten, dat zal teruggaan
van drie naar twee, waarvan er één toezicht houdt op het voorterrein. Tevens besproken: het
aantal starts per paard op de kampioenschappen, de bijscholing en het aantal officials. Zodra er
meer nieuws is, volgt dat op de KNHS website. Er is een werkgroep bezig met de
reglementswijzigingen voor 2022. Veel tijd wordt besteed aan de zogenoemde flexwedstrijden,
daar is veel vraag naar. Het idee is dat je dan flexibeler kunt starten, zonder al teveel extra
kosten. Winstpunten worden niet geregistreerd. De pilots komen eraan, zodra de
coronamaatregelen het toelaten. Er wordt aan gewerkt, maar het kost veel tijd.
Binnen het Sportforum Eventing zijn ook punten besproken die hierboven al genoemd zijn bij
dressuur en springen. De opleidingen zijn uitgesteld. Het eventingforum adviseert organisaties
een toezichthouder bij de dressuur aan te stellen, net als bij het springen. De valrapporten bij de
eventing zijn onder de loep genomen om meer inzicht te verkrijgen. Het wordt steeds veiliger,
maar er is nog wel werk aan de winkel. Het eventingforum wil ruiters niet versneld laten
promoveren in het kader van veiligheid. Ruiters hebben door het ontbreken van wedstrijden veel
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minder wedstrijdritme dan normaal. Met terugplaatsing is het forum wel akkoord gegaan. Enige
uitzondering: ruiters die met 2 paarden Z eventing hebben gereden, mogen direct uitkomen in de
Z met een ander paard wat nog niet Z-startgerechtigd is. De L-equipe voor de Hippiade kan dit
jaar niet op dezelfde manier samengesteld worden als de afgelopen jaren (middels
plaatsingspunten tijdens de Eventing Cup), hierover volgt op een later moment meer nieuws.
In Ermelo is een nieuw stuk geschreven over de inrichting van de recreatiesport. Hierin staan o.a.
de functies Portefeuillehouder Recreatie en Regioconsulent beschreven. De regioconsulenten
zullen als officials aan de KNHS verbonden gaan worden. Dit levert nog wel wat discussie op,
maar er is nu wel meer duidelijkheid over de onderlinge verwachtingen. De takenpakketten liggen
nu beter vast. Het platform Buitenrijden.nl krijgt steeds meer body. In Gelderland is zo’n 2.730
km aan ruiterpaden in kaart gebracht. Ook zijn er themaroutes geplaatst. In de Achterhoek is
Hans Olthuis regioconsulent. Hij richt zich de komende tijd op de routes in Regio Doetinchem.
Betty Delgijer (regioconsulent Veluwe Zuid) houdt zich bezig met een groot project rondom
Groesbeek. Men wil de Veluwe hier graag verbinden met Limburg en mogelijk ook Duitsland.
Marina Burger (regioconsulent Rivierenland) ondervindt vooral veel hinder van Natura-2000
maatregelen t.o.v. ruiter- en menpaden. Er lopen diverse projecten op de Veluwe, o.a. De Veluwe
op 1. Dit is gericht op het verbeteren van de recreatie met paarden op de Veluwe. Ook de
(recreatie)zonering speelt een grote rol. De Provincie heeft bepaald dat er een aantal gebieden op
slot gaan, dus dat kan ook consequenties hebben voor het bestaande routenetwerk. In het
noorden en het midden van de Veluwe wordt door Routebureau Veluwe gewerkt aan nieuwe
routenetwerken met knooppunten (o.a. Regio Apeldoorn). Dit zijn mooie ontwikkelingen!
Sinds kort hebben we ook een vertegenwoordiger in het Platform Hippische Ondernemers: Hilde
Nijhof. Dit is een nieuw platform wat opgestart is door de KNHS, om ook meer inzicht te krijgen
in wat de hippische ondernemers bezig houdt en hun inbreng mee te kunnen nemen in de
besluitvorming. Zij zijn tevens aanspreekpunt voor de hippische ondernemer. De wedstrijdsport is
o.a. een bespreekpunt, zodat de manegeruiter ook gewoon deel kan nemen aan de reguliere
wedstrijdsport.
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Er is – mede vanwege corona – even een pauze ingelast v.w.b. het JSP/de Beloften. Hierover dus
geen nieuws dit keer.
9. Kampioenschappen 2021-2022
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▪

OUTDOOR kampioenschappen 2021:
Dressuur, springen, verenigingswedstrijd en vier-/zestallen paarden en pony’s i.s.m.
PSV Boleemruiters uit Zevenaar op 30 en 31 juli 2021.

▪

Regiokampioenschappen Eventing:
De B, L en M worden verreden in Gelselaar, dit is ook bevestigd. Voor de Z is Hattem
gevraagd. Zodra dit bevestigd is, zal het worden gecommuniceerd.

▪

INDOOR kampioenschappen 2021-2022:
- Paarden dressuur : 21 en 22 januari 2022
Brummen / Beuningen
- Pony’s dressuur
: 28 en 29 januari 2022
Laag-Soeren / Gorssel / Wezep
- Pony’s springen
: 4 en 5 februari 2022
Nunspeet
- Paarden springen : 11 en 12 februari 2022
Vragender

We hopen de outdoorkampioenschappen dit jaar wél te organiseren in Zevenaar. E.e.a. is mede
afhankelijk van de datum waarop de sport weer vrijgegeven wordt. De flexibiliteit is er wel, wordt
vervolgd. Er zal overleg plaatsvinden tussen de diverse regio’s en de KNHS inzake de Hippiade,
vooralsnog staat dit gewoon vast.
Johan Schuttert vraagt of de Regiokampioenschappen Springen nu ook op zand plaatsvinden, of
toch nog op gras. De regionale wedstrijden en de Hippiade worden ook op zand verreden,
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waarom de Regiokampioenschappen dan niet? Je ziet dat de animo in de hogere klassen (Z/ZZ)
terugloopt. Wim: Dat klopt, maar anderzijds kwam het ook geregeld voor dat ruiters zich wel
selecteerden voor de Hippiade en dan alsnog afhaakten vanwege verkoop van het paard of de
voorkeur voor een andere wedstrijd op dezelfde datum. Herman: We hebben elk jaar meerdere
organisatoren die dit kampioenschap willen organiseren in de huidige vorm, het is altijd goed
verzorgd. We leveren elk jaar weer goede kampioenen af en bovendien: een ruiter moet zowel op
zand als op gras kunnen presteren.
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Aalt van de Kamp: Moeten de kampioenschappen in de toekomst niet dezelfde vorm krijgen als
indoor, verschillende onderdelen op verschillende locaties? Herman: Dat kan, maar we hebben
het nooit overwogen. We kunnen er echter wel naar kijken.

310

Tinet en Maarten Schuttert: Kunnen we niet een toekomstvisie maken voor de springsport op de
Regiokampioenschappen, hoe we dit aantrekkelijker kunnen maken? De zand/gras discussie
speelt al een hele tijd. Herman vindt het prima, maar je gaat dan afstappen van de
Regiokampioenschappen zoals ze nu georganiseerd worden. Op de chat zijn heel veel aanwezigen
het ermee eens, o.a. Wichert Fikse praat ook graag mee. We gaan het als regiobestuur
onderzoeken.
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De indoorkampioenschappen 2020-2021 zijn doorgeschoven. Al de organisaties die de
indoorkampioenschappen vorig jaar zouden organiseren, hebben toegezegd de organisatie van de
indoorkampioenschappen 2021-2022 te willen verzorgen. Bedankt daarvoor!
10. Rondvraag
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Sandra Kamping (PV De Liemers): Wij organiseren onderlinge meetmomenten voor onze
jeugdleden tot 27 jaar. Wij worden erg veel benaderd door ruiters van buitenaf die bij ons willen
starten, maar wij willen daar niet aan meewerken. Hoe staan andere verenigingen daarin?
Herman: De KNHS heeft hier ook actie op ondernomen. Er zijn verenigingen die d.m.v.
daglidmaatschappen ruiters de mogelijkheid bieden om te starten, maar dit is onverantwoord,
ook gezien de besmettelijke paardenziekten die momenteel rondgaan (o.a. Rhino). Het is echter
niet verboden, dus men kan het niet tegenhouden. Fred Schoenman: De KNHS kent gewoon
winstpunten toe aan de mensen met zo’n daglidmaatschap, terwijl hun startpas op een andere
vereniging staat. Herman: Laten we de KNHS niet inzetten als politieagent, de verenigingen
moeten dit zelf niet willen doen. Sabrien van Dijk wil een tegengeluid laten horen: Als je een
grote vereniging hebt, komen je leden ook uit de wijde omtrek. Als de wedstrijd goed
georganiseerd wordt binnen de geldende regels, is er niets aan de hand.
11. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng. De vergadering wordt
gesloten om 22.10 uur.
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