Notulen Algemene Voorjaars Ledenvergadering

MvG/30-03-2017

Definitieve notulen van de Algemene Voorjaars Ledenvergadering
van 30 maart 2017
Plaats: Vergadercentrum ’t Draaiboompje, Hild 1, 5566 CL te
Moergestel.

1. Opening.
De voorzitter, de heer Van der Harst opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom. Hij vermeldt dat het een druk programma is en dat hij wil starten met het
laten zien van een filmpje, de jeugd heeft de toekomst! Start met Bixie, stukje over
de beloftentraining en dan over eventing; een impressie van de sport. Doel om zoveel
mogelijk jeugd te bewegen om te gaan paardrijden. De visie van KNHS Regio NoordBrabant is om een passend aanbod aan te bieden aan zowel sport- en recreatieruiter;
Ondertussen komt nog een aantal verlate personen binnen.
Ook een woord van welkom aan mevrouw Marleen Ras, accountmanager van de KNHS.
2. Notulen Najaarsvergadering 2016
Notulen worden besproken als volgt:
pagina 1: geen opmerkingen
pagina 2: geen opmerkingen
pagina 3: geen opmerkingen
Pagina 4: geen aanmerkingen
Pagina 5: geen aanmerkingen.
Pagina 6: geen aanmerkingen
Pagina 7: geen opmerkingen
Pagina 8: geen opmerkingen
Pagina 9: Laura wel in wedstrijdsecretariaat, niet in DA.
Pagina 10: geen opmerkingen
Pagina 11: geen opmerkingen
Pagina 12: geen opmerkingen
Pagina 13: geen opmerkingen
Pagina 14: geen opmerkingen
Notulen hierbij goedgekeurd met kleine wijziging zoals hierboven besproken.
3. Jaarverslag 2016:
De heer Timmers leest het jaarverslag 2016 voor, dit verslag wordt ook op de website
geplaatst. In dit jaarverslag een korte impressie over het afgelopen jaar en verder
aandacht voor:
• Brabantse Winterkampioenschappen 2016/2017 Schijndel & de Mortel
• Brabantse Zomerkampioenschappen 2016 Nijnsel
• Selectie Nationale Rabo talenten dag
• KNHS-kampioenschappen 2016
• Voorjaarsvergadering
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Najaarsvergadering

4. Balans en Jaarrekening 2016
• Toelichting door de heer Van der Harst door de afwezigheid van de heer
Van de Noort die met tijdelijk verlof is. Laura heeft tijdelijk het
administratieve werk van hem overgenomen; grote prestatie van Laura
want het was een aanzienlijke klus.
4 Ogen beleid is toegevoegd om controle te hebben op de goedkeuring
van rekeningen en declaraties door Jacques van der Harst en
uiteindelijke betaling goedkeuring door Peter Timmers. Dit gezien de
verantwoordelijkheid vanuit bestuur.
Toelichting op de balans- en jaarrekening.
Waarom hebben we wat geld ingeleverd?
• Minder inschrijfgelden omdat KNHS-rubrieken heeft samengevoegd.
• Tijdens kampioenschappen in Nijnsel extra kosten. Groot tv-scherm
bekostigd door de regio.
• Uitgekeerde prijzengeld Indoor Kampioenschappen hoger door 2
rubrieken B t/m M2.
• Aantal betalende bezoekers Indoorkampioenschappen veel minder dan
het jaar ervoor.
• Regio heeft zelf dekens gekocht en betaald; wel hebben we hulp van 2
sponsoren gehad van Blom en Decor Son.
• Meer vergaderingen en dus hogere vergaderkosten
• Vergoeding penningmeester € 500 hoger dan gebudgetteerd
• Inkomsten voor de training zijn al geboekt in 2016 maar de uitgaven in
2017.
Vraag Leon Rutten: worden de kosten ingegeven in een kolommenbalans?
Laura beantwoordt deze vraag om misverstanden te voorkomen. Alle inkomsten
seizoen 2016/17 ingeboekt. Vervolgens kosten 2016 in 2016 geboekt. Alles wat over is,
overgenomen in 2017.
Ans Linssen | Aarle-Rixtel geeft commentaar dat er langs elkaar heen gepraat wordt.
Kasstelsel volgen of factuurstelsel volgen.
Factuurstelsel: in welk jaar vallen welke kosten. Laura beaamt dat dit ook zo gedaan
is.
Willemien van Vught: zoals ik het aanhoor zijn zowel Judith Martens en Ad vd Noort
niet capabel gebleken om de taak van penningmeester over te nemen, met alle
respect dat Laura de taken behorende bij deze functie van hen heeft overgenomen.
Zij noemt dit het moment om nieuwe penningmeester te kiezen.
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De heer Van der Harst antwoordt dat de taken van deze functie voor het moment
verdeeld zijn binnen het bestuur en dat het doel nummer één was om de totale
financiële situatie vóór aanvang van deze vergadering in kaart te brengen.
Hij noemt het fair om iemand kans te geven om zichzelf op te pakken. Lukt dat niet,
dan moeten we inderdaad een andere penningmeester kiezen.
Verklaring kascommissie bestaande uit Jan van Zeeland, Guido Aarts en Fons Nabuurs:
Jan van Zeeland geeft verslag van de kascommissie: Balans geeft een betrouwbaar
beeld van bezittingen en schulden jaar 2016 en is dan ook goedgekeurd.
Dank Judith en Ad voor prettige samenwerking en werkzaamheden die ze hebben
verricht. Applaus voor Laura die een “hell of a job” heeft gedaan.
Vasstelling Balans- en Jaarrekening 2016
Uitleg van de geldstromen.
5. Stand van zaken meerjaren beleidskader.
Update op de regio website; we voldoen nog steeds aan onze oorspronkelijke
doelstellingen zoals omschreven in het beleidskader.
6. Presentielijst
41 verenigingen
65 personen
106 totaal aanwezig voor stemming.
7. Bestuursverkiezing.
Evaluatie hoe de bestuursleden vertegenwoordigd zijn vanuit de kringen.
Joyce Uittenboogaard afgemeld wegens ziekte
•
•
•

Terug van 10 naar 9 leden
Regio bestuursleden komen graag naar kring vergaderingen om Regio- en KNHSzaken te communiceren.
Tweemaal per jaar een extra bijeenkomst met alle kringbesturen

2 leden Regio Noord-Brabant aftredend en niet herkiesbaar, namelijk Linda van Gastel
en Frans Elbersen.
De heer T.W. van Heel heeft zich teruggetrokken als kandidaat i.v.m. sollicitatie naar
andere functie binnen KNHS die in strijd is met de functie als regio bestuurslid.
Nieuwe kandidaat Gert-Jan de Reus stelt zich voor.
Woont in Oosterhout. Geboren Noord-Holland, komt uit hippisch gezin. Begin jaren 80
naar Friesland; veel hippische bestuursfuncties gehad.
Stukje privéomstandigheden verteld.
Bestuurswerk heeft hem altijd aangetrokken, vandaar zichzelf beschikbaar gesteld.
Mirjam van Lanen en Peter Timmers zijn aftredend en herkiesbaar
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8. Presentatie Paard en Recht door de Hr. R. Van Wamel van ZOOM Advocatuur.
Wat is hippisch recht eigenlijk?
Vorig jaar gaf Marion Schreuder aan dat het Belofteplan wellicht niet door kon gaan in
de toekomst in verband met te weinig financiën. Zoom Advocatuur heeft aangegeven
hieraan te willen bijdragen en gaat dan ook sponsoren.
Wie is ZOOM advocatuur: advocatenkantoor in Bergen op Zoom met 3 advocaten die
jarenlange ervaring hebben.
Samen met zijn vrouw, geeft de heer Van Wamel advies als mensen advocaat nodig
hebben ivm paarden aangelegenheden. Hij vertelt dat alleen al vorig jaar 60 à 70
zaken rondom (een) paard(en) voor de rechter zijn verschenen.
Boek geschreven in 2011 geheten Paard en Recht. Dhr. Van Wamel raadt aan dit boek
te lezen als je er geïnteresseerd in bent.
Aansprakelijkheid!
Vanuit ZOOM advocatuur heeft men bedacht om een abonnement aan te bieden op
het gebied van juridische ondersteuning aan rijverenigingen. Ook onderdeel hiervan is
om onbeperkt vrijblijvend vraag en antwoord over de aspecten i.v.m. koop van het
paard etc. te kunnen krijgen.
Dhr. Van Wamel zal aan het einde van de vergadering formulieren beschikbaar stellen
waarmee je je kunt aanmelden voor de gratis nieuwsbrief. Presentatie komt
beschikbaar op de website.
Huldiging Kampioen
Joyce van Opbergen wordt gehuldigd als Brabants Kampioen Indoor 2016/17 in de
klasse M1 dressuur omdat de oorspronkelijke nummer 1 te goeder trouw maar
onrechtmatig Brabants Kampioen werd gehuldigd in Schijndel. Joyce krijgt de
ereprijzen, deken, geldprijs en alles wat erbij hoort uitgereikt.
PAUZE
9. Uitslag van de bestuursverkiezing. Uiteindelijk 62 individuele leden, 44
verenigingen. Totaal 106 stemgerechtigden.
Voor Peter Timmers hebben in totaal 105 mensen gestemd waarvan 100 voor en 5
tegen.
Voor Mirjam van Lanen hebben in totaal 105 mensen gestemd waarvan, 101 voor, 2
tegen en 2 blanco stemmen.
De heer GJ de Reus wordt met 106 stemmen voor en 0 stemmen tegen gekozen als
bestuurslid van het Regiobestuur KNHS Noord-Brabant.
10. Evaluatie KNHS Brabantse Indoor Kampioenschappen 2017 te Schijndel en Oud
Gastel
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• 296 pony’s dressuur
• 267 pony’s springen
• 196 paarden dressuur
• 288 paarden springen
Evaluatie en ook over de volgorde van de rubrieken gaat nog plaatsvinden.
Teamkampioenschappen; dit zijn de vroegere clubkampioenschappen met als grootste
verandering dat er 2 combinaties buiten de club mogen deelnemen hetgeen heeft
geleid tot een veel grotere deelname. Alle deelnemers zijn gehuldigd met een rozet.
Het was een erg geslaagd evenement.
De behaalde successen op de KNHS Nederlandse Indoorkampioenschappen 2017 in
Ermelo voor pony’s en paarden in zowel de discipline dressuur als in de discipline
springen kunt u nalezen op de website van de Regio.
11. Brabantse Outdoor Kampioenschappen 2017 te Dongen
Pony’s zaterdag 29 juli in Dongen. 30 juli paarden.
Indoor Kampioenschappen locaties nog niet bekend. De heer Timmers gaat deze week
hiermee aan de slag. Dit geldt zowel voor dressuur als springen.
12. Status Fora, Springen, Dressuur, Eventing en Recreatie.
Discipline Eventing: René vd Loo.
Update over forum eventing en degene die daarin werkzaam zijn. Een paar
speerpunten / knelpunten voor Brabant zijn:
1. Wachtlijsten; omdat er te weinig wedstrijden zijn. Wedstrijd 15 juli in Nuenen
gepland. Terrein van Lincom Stables.
2. Categorie C pony’s; omdat er meestal kleine kinderen op rijden, voorstel om
deze bij de categorie AB te voegen. Sommige wedstrijden hebben geen
mogelijkheid om te starten met een C-Pony.
3. Voor de ABC-tjes geldt alleen de uitslag van Etten-Leur omdat deze in Chaam
niet hebben kunnen rijden. Dit staat niet helemaal correct vermeld op de
presentatie van de heer Van der Harst.
4. Paarden mogelijkheid om met een team te starten (6 combinaties) op het N.K.
5. Dit jaar eventing cursus gehad. Erg goed bevallen.
6. Verder verwijzen we naar de site van de regio; staat sinds kort een gedeelte op
over de discipline Eventing.
Update uit forum dressuur: Cindy Heijligers verhinderd; de heer Van der Harst
presenteert als volgt:
1. Renee Bottelier van de FNRS zal voortaan aan tafel zitten tijdens de
forumvergaderingen om mee te denken (heeft géén stemrecht!)
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2. Enquête voor juryleden en dressuurruiters over de nieuwe dressuurproeven
gepland.
3. Vraag over de reden waarom alleen de Kür als finaleproef telde bij de
Indoorkampioenschappen. Antwoord: omdat de KNHS graag de
kampioenschappen in de breedtesport Outdoor en Indoor gelijk willen hebben.
4. Alsnog proberen om het Dressuurcafé te organiseren, eventueel in combinatie
met de fora van de andere disciplines.
5. Werkgroepje oprichten om de basissporter en de niet-wedstrijdruiter die wel
geïnteresseerd zijn in de opleiding van het goedgaande paard te begeleiden.
Update uit forum recreatie: Joyce verhinderd; de heer Van der Harst presenteert als
volgt:
1. Initiatieven vanuit de KNHS
o Brons of Zilver opleiding
o Ruiter- en menbewijs
o Certificaat BuitenRijden (CBR 1 en 2)
o Enjoy the ride
o Cursus paard en welzijn
o Ride & Run
o App voor buitenrijden in ontwikkeling
2. Initiatieven vanuit de Regio:
o Recreatiepagina op regio website
o Prijsvraag
o Lezing (osteopathie, correct zadel & bit)
o 3-delige clinic (obstakels tijdens de buitenrit)
o Mailing voor individuele leden
3. Uitreiking van de Go Pro aan Ine Swinkels (helaas afwezig, Joyce
Uittenboogaard zal dit alsnog doen)
Update uit forum springen: Teun vd Broek verhinderd; de heer Van der Harst
presenteert als volgt:
“De Regio Bokaal” tijdens het evenement Rabobank Outdoor Concours Delft (7 t/m 17
juni 2017); vanuit regio Zeeland en Utrecht de vraag bij onze Regio gelegd of zij zich
bij ons mogen aansluiten, omdat zij niet aan 4 ruiters kunnen komen. De heer Van der
Harst heeft hierop gezegd dat zij van harte welkom zijn!
Wedstrijd zal volgens de succesvolle formule van de “Strijd der Provinciën” worden
verreden (“landenwedstrijd principe”).
13. Mededelingen
1. Algemeen
• Aantal startpassen bij FNRS bedrijven in Noord-Brabant is sinds 2016
gegroeid van 53 naar 75
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Bij de verenigingen zijn er 9.622 leden en daarnaast 3.254 recreatieve
leden
Bij voldoende belangstelling wil de Regio een opleiding verzorgen voor
afdelingsdressuur jurylid.
Idee om video te maken van interviews met bekende ouders van
ponyruiters.

2. Paardensportouder
• Het woord wordt gegeven aan mevrouw Marleen Ras. Zij geeft uitleg
over de campagne “Lang Leve de Sportouder”, initiatief vanuit NOC|
NSF.
Workshop voor ouders en kinderen waarbij de ouders apart van de
kinderen vragen etc. invullen. Mevrouw Ras spoort mensen aan om zich
hiervoor op te geven; meer informatie hierover kunt u vinden op de
website van de Regio onder het kopje Presentatie KNHS ALV Voorjaar
2017
3. Feedback n.a.v. najaarsvergadering 2016
• Mevrouw Ras over 2 nota’s naar 1 jurylid is bij FNRS en KNHS is opgelost
• Nieuwe vraag of Kampioenschappen in Ermelo minder over 2 dagdelen
kunnen worden verdeeld met het oog op de lange aanwezigheid.
4. Voorstel techniek dichter naar de bron
• Er is meer en beter overleg en uitwisseling nodig aangaande de techniek,
ideeën en verbeteringen in de wedstrijdsport in Noord-Brabant. Hoe is
de communicatie met deelnemers en waar kan het beter?
Voorstel om de Fora leden van Dressuur, Springen en Eventing meer in
het overleg te betrekken en een meer leidende rol te geven.
Bijvoorbeeld om met de Fora leden van de betreffende
disciplines per kring overleg te hebben met de DA’s en andere
mensen uit die 6 kringen. Uitkomsten van dit overleg zouden dan
op de DA vergadering tot definitieve voorstellen kunnen leiden die
dan aan Regiobestuur, Kringen en de ALV worden voorgelegd voor
goedkeuring en uitvoering.
Meer ideeën hierover zijn te vinden op de Regio website.
5. Voorstel bijscholing juryleden
• Veel gehoorde klacht van deelnemers is dat er vaak grote verschillen zijn
in de punten en inzicht van verschillende dressuur juryleden. Wij hopen
met een coaching project hierin op een positieve manier verbetering te
kunnen brengen.
Meer uitleg hierover is te vinden op de Regio website.
6. Jaarplan 2017 – toelichting jaarplan techniek
• Evaluatie Indoor en Outdoor Kampioenschappen
• Juryleden coaching
• Train de trainer
• Brainstorm avond Fora (inloop café)
• Input vanuit de kringen
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• Eventing promotie
• Regio trainingen
• Jeugd begeleiding
• Opvolging deregulering
7. Sociale acceptatie paardensport
• Instellingen als KNHS en FEI moeten met wetenschappelijke
onderbouwing duidelijk maken hoe je met een paard moet omgaan.
8. Hippisch platform en fundraising
• Hippisch Platform in de provincie Brabant met steun van de provincie
waaraan o.a. naast de KNHS ook stamboeken en FNRS betrokken zijn
teneinde een betere samenwerking te bewerkstelligen alsook het
promoten en acceptatie van de paardensport.
• Fundraising samen met Rotary West-Brabant ten bate van de Belofte
training op 17 juni in Oud Gastel
9. Overleg met kringen
• Vraag over de regels bij het aflassen van selectiewedstrijden (best
practice)
• Mogen er tijdens de BK nog andere wedstrijden worden georganiseerd?
• Aandacht voor Stemra/Buma
• Wens van de Regio om de bijdragen van de verenigingen aan de kringen
te standaardiseren.
10. PAVO/KNHS beloftetraining
• Uitleg over de beloftetraining, wat het inhoudt, voor wie het is bedoeld
en wanneer je hiervoor moet opgeven. Zie website.
11. Eventing training 2017/2018
• Uitleg door de heer Van der Loo over de Eventing Training 2017/18. Meer
informatie hierover is te vinden op de Regio website.
o Hij benadrukt hierbij nog dat er wel een soort van selectie
plaatsvindt.
12. Sponsors
• De heer Van der Harst benadrukt het belang van sponsors; zonder hen
gaan we het niet redden!!
o Back on Track paarden benodigdheden (dekens)
o Pavo paardenvoer (beloftetraining)
o Van Wamel Advocatuur (beloftetraining)
o Peters Aanhangers Heesch (algemeen)
o De heer Van der Harst is in gesprek met een mogelijke
hoofdsponsor, meer details hierover volgen.
14. Rondvraag
Brainstormavond fora op 1 plek in Brabant? Waarschijnlijk opgesplitst in 2 of 3 sessies.
Naam: Hans vd Dam (Café fora)
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Jeanne van Dijck: vorige week kringvergadering. Wij betalen verenigingscontributie
van € 163. Opgericht in 1930. Nu als straf omdat we geen 15 leden meer hebben,
krijgen we een naheffing van € 140. Mevrouw Ras legt uit dat het statutair vastligt dat
een vereniging minimaal 15 leden moet hebben en dat je daar ook voor betaalt. Dit
bracht enige commotie in de zaal teweeg.
De heer Van der Harst belooft om dit op te nemen met de KNHS.
Volgende vraag Jeanne van Dijck: in 2018 komen er FNRS leden toegevoegd worden
bij de kringen, krijgen zij dan bevoegdheid tot stemmen? De heer Van der Harst meldt
dat tot eind 2018 er nog geen nieuw stemrecht is, dus dat is nog helemaal niet
gezegd. Nieuwe overeenkomst tussen FNRS en KNHS is er nog niet.
Vraag over min aantal leden vanuit de zaal: is ook de hoogte van de boete bepaald?
Antwoord de heer Van der Harst; je betaalt gewoon voor 15 leden, ook al heb je 4
leden.
Jan vd Horst, Sint Lambertus Veghel; tendens dat er krimpende aantallen in de clubs
zijn.
KNHS verbiedt nog steeds dat wij kampioenschappen rijden op zondag. Grand Prix
ruiters mogen wel op zondag rijden. Contributie van gewone leden mag dan omlaag.
Hij oppert dat Ad Mulder een ingang heeft om hierover een kritische noot in Paard en
Sport te schrijven over het niet mogen rijden van kampioenschappen op zondag in
Ermelo.
Ponysport loopt ontzettend terug. Maar wordt veel te duur. Belemmering van ruiters
om deel te nemen.
15. Sluiting.
De heer Van der Harst bedankt alle aanwezigen voor hun komst en hij bedankt samen
met Mirjam van Laanen de aftredende bestuursleden met een bloemetje en een
aandenken en een waardering over hun inzet;
Linda van Gastel met 3 bestuursjaren.
Frans Elbersen met 7 bestuursjaren
Goedgekeurd door de ALV op 2 november 2017 te Moergestel.
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