Notulen Algemene voorjaarsvergadering KNHS Regio Noord-Brabant, 31 maart 2016 te
Moergestel

1.
Opening.
De voorzitter, mevrouw Pen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ook een woord
van welkom aan de voorzitterskandidaten (die zich later zelf voorstellen) en aan Marleen Ras,
accountmanager van de KNHS. En een woord van welkom aan Max Bentum van de KNHS. Mevrouw
Pen excuseert de heer Peter Timmers voor deze vergadering.
Ook Wim van de Ree, voorzitter van de vertrouwenscommissie kan vanavond vanwege persoonlijke
omstandigheden niet aanwezig zijn.
Mevrouw Pen vraagt iedereen een moment stilte in acht te nemen voor de leden die ons is het
afgelopen jaar zijn ontvallen.
Het regiobestuur heeft samen met Marleen Ras een digitale agenda gemaakt voor deze vergadering.
Waar nodig zal Marleen Ras met informatie vanuit Ermelo aanvullen.
Mevrouw Hegeman vraagt aandacht aan de voorzitter om op grond van artikel 20 lid 2 van de statuten
een orde voorstel te doen. Zij heeft het bestuur (via mail) gevraagd om aantal zaken te mogen
bespreken/benoemen. En heeft van het bestuur de reactie gekregen dat dit niet kon. Daarom wil zij nu
de volgorde van de agenda veranderen (mededelingen naar voren schuiven) zodat haar
aandachtspunten nu besproken kunnen worden.
Mevrouw Pen reageert hierop door aan te geven dat alle zaken die Mevrouw Hegeman wil bespreken
tijdens de agendapunten aan de orde kunnen komen en niet afzonderlijk. Mevrouw Hegeman heeft het
bestuur gevraagd om bij de ingekomen stukken zaken te mogen aandragen en daarop heeft het bestuur
gereageerd dat dat niet kan omdat dit onderdeel niet op de agenda staat.
Aan de vergadering wordt gevraagd of een wijziging van de agenda nodig is. De vergadering gaat niet
akkoord en daarmee wordt het verzoek van mevrouw Hegeman afgewezen.
2.
Notulen najaarsvergadering.
Het bestuur heeft van mevrouw Hegeman een aantal taalkundige en inhoudelijke opmerkingen
ontvangen met betrekking tot deze notulen. De taalkundige zullen verwerkt worden in de definitieve
notulen. De inhoudelijke kunnen nu per onderdeel besproken worden.
pagina 1: in de notulen staat dat mevrouw Hegeman zich afvraagt waarom de voltige
kampioenschappen wel binnen worden gereden. Zij heeft dit niet gevraagd. Mevrouw Pen
vraagt de vergadering of iemand weet wie dit gezegd heeft. Niemand weet wie. Dus iemand
anders heeft het gevraagd (aanpassen)
pagina 2: de heer van Eijck vraagt of er bedoeld is dat het mooie aandenken van de KNHS door
de regio Noord Brabant is verzorgd. Dit is inderdaad juist. Wordt aangepast.
pagina 4: mevrouw Hegeman stelt de vraag.......over pony stamboeken. Dit was niet mevrouw
Hegeman maar Gera Brands.
pagina 8: ... stukje aanpassen - mevrouw Hegeman heeft gevraagd waarom juryleden geen (gratis)
inzage krijgen in de methode die door de KNHS samen met David Stickland is ontwikkeld en heeft de
hiervoor geen bijval gekregen van de leden van de vergadering
Notulen zijn vastgesteld.
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3.
Jaarverslag 2015
In verband met de afwezigheid van de heer Timmers wordt het jaarverslag 2015 voorgelezen door
mevrouw M. van Lanen. Dit verslag wordt ook op de website geplaatst.
Er wordt nog een aanvulling op het jaarverslag gegeven door Leo Hafmans: Er is in 2015 met een
eventing training begonnen onder leiding van Rene van der Loo en Renske Kroeze. Er hebben 46
ruiters aan deelgenomen. Er is naast de crosstrainingen ook aandacht besteed aan theorie.
4.
Balans en jaarrekening 2015
Mevr. Martens licht de winst en verliesrekening toe.
In 2015 is er een verlies van € 3668,In 2015 is er geen dekensponsor geweest en zijn deze kosten door de regio betaald.
In 2015 is ook een post opgenomen met resultaten van voorgaande jaren die gecorrigeerd moeten
worden.
De kascommissie (Fons Nabuurs, Wendy Warmerdam en Rosemarie van de Velden) is bijgestaan door
Jan van Zeeland (financieel adviseur). De kascommissie heeft vastgesteld dat de jaarrekening een
betrouwbaar beeld geeft. De financiële administratie is goed gevoerd.
De kascommissie wil nog een advies geven namelijk dat een schriftelijke toelichting op de cijfers
wenselijk zou zijn en daarnaast is dit ook vereist volgens de statuten.
Voorstel kascommissie is om deze financiële stukken vast te stellen zoals op deze vergadering
gepresenteerd en dan ook het besluit te nemen decharge te verlenen aan de penningmeester en het
bestuur.
Mevrouw Hegeman vraagt zich af of deze financiële gegevens nu wel vastgesteld kunnen worden
omdat er een schriftelijke toelichting ontbreekt en deze moet er op grond van de statuten wel zijn.
De heer van Bentum (KNHS) wordt door haar gevraagd om hier een antwoord op te geven of dit
juridisch mogelijk is. De heer van Bentum antwoord dat het gebruikelijk is om de jaarcijfers en een
begroting te maken en deze te presenteren en als de vergadering instemt met deze stukken dan is het
rechtsgeldig.
De vergadering gaat akkoord met het vaststellen van de financiële stukken zoals gepresenteerd en
verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid. Er wordt unaniem decharge verleend.

5.
Vaststellen reglement vertrouwenscommissie en het klachtenreglement
In de voorjaarsvergadering van 2015 is er medegedeeld dat er een reglement met betrekking tot de
taken van de vertrouwenscommissie aan het bestuur aangeboden was. Het bestuur heeft dat reglement
in de bestuursvergadering van mei 2015 besproken en geaccordeerd. Daarna bleek dat in de statuten
staat dat de ledenvergadering het reglement vast dient te stellen. Daarom staat dit reglement nu weer
op de agenda. Het is niet verplicht om een dergelijk reglement te hebben dus het werk dat al eerder
door de vertrouwenscommissie is gedaan is volkomen legitiem en dus rechtsgeldig.
In het verleden is door het bestuur toegezegd dat er een klachtenreglement gemaakt zou worden. Dit
kan ook vastgesteld worden door de vergadering. In artikel 1 van het klachtenreglement moet nog een
kleine wijziging aangebracht worden. In het eerste artikel wordt gesproken over
vertrouwenscommissie en verder in het reglement over commissie. Het voorstel is om in artikel 1 op te
nemen "vertrouwenscommissie" (en verder te noemen commissie), zodat duidelijk is welke commissie
hier bedoeld wordt.
Beide reglementen zullen nog worden voorzien van een datum.
Deze reglementen zijn geen starre documenten. Mocht blijken dat er aanpassingen nodig zijn dan
zullen ze opnieuw in de ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.
Inhoudelijke opmerkingen/bezwaren reglement vertrouwenscommissie:
Mevrouw Hegeman:
- artikel 2 lid 4 ...."commissie kan geheimhouding opheffen"- op welke gronden kunnen zij dit?
- artikel 3 lid 1......volgens de statuten gaat de vertrouwenscommissie vergaderen als er een concrete
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aanleiding is (dit artikel is dus anders).
- en er wordt nergens gesproken over een antecedentenonderzoek - dat is een belangrijk onderzoek.
- artikel 8.......in gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de commissie - dit verhoudt zich
niet met de statuten (daarin staat het regiobestuur beslist of de leden).
Reactie mevrouw Pen:
Statuten zijn leidend, geen enkele reglement kan tornen aan de statuten.
Het antecedentenonderzoek hoort niet in dit reglement, maar kan wel onderdeel uitmaken van het
onderzoek.
Mevrouw Hegeman geeft ook nog aan dat in artikel 24 van de statuten staat dat het reglement
geaccordeerd moet worden door de KNHS. Mevrouw Pen beaamt dit. Nadat het reglement door de
vergadering is vastgesteld wordt het voorgelegd aan de KNHS.
Stemmen vaststelling: 3 personen zijn tegen, meerderheid is voor.
Reglement vertrouwenscommissie is vastgesteld.
Inhoudelijke opmerkingen/bezwaren klachtenreglement:
Mevrouw Hegeman geeft aan dat volgens haar een klachtenreglement is bedoeld om mensen tot
elkaar te brengen. In dit klachtenreglement wordt de procedure beschreven, maar geeft geen inhoud
aan het tot elkaar brengen.
Het reglement zoals het nu (in de ledenvergadering) voorgesteld wordt door een meerderheid van de
aanwezige leden vastgesteld. Er zijn 2 leden tegen.

6.
Vaststellen Meerjaren Beleidskader (MJBK)
In de vorige ledenvergadering in oktober is er een samenvatting gepresenteerd van het MJBK.
De werkorganisatie in Ermelo heeft een speciale website ontwikkeld waar de regio's hun MJKB in een
speciaal format kunnen invullen. Regio Noord Brabant heeft geprobeerd dit format zo goed mogelijk
te vullen. Het PDF-bestand staat op de website van de regio.
In dit MJBK staan dingen die we al doen en sommige dingen willen we graag gaan doen. Niet alles
wat in het MJBK staat zal lukken en misschien worden er nog wel dingen bedacht die we willen gaan
doen of anders willen gaan doen die niet in dit kader staan. Maar dit kader geeft in ieder geval aan
welke richting we op willen. Het kader biedt wel houvast. Ook dit document moet regelmatig onder de
loupe genomen en aangepast worden.
Er zijn geen bezwaren tegen het MJBK. Er is niemand tegen het vaststellen en dus wordt dit MJBK
vastgesteld.

7.
Presentielijst
Er zijn 14 verenigingen en 3 personen afgemeld.
Er zijn 78 individuele leden aanwezig met ieder 1 stem en er zijn 51 verenigingen vertegenwoordigd
met 1 stem. Dit geeft in totaal: 129 stemmen.

8. Bestuursverkiezing
 Aftredend en niet herkiesbaar: Mevrouw Pen
In de najaarsvergadering was al aangekondigd dat er een verkiezing voor een nieuwe voorzitter zou
plaatsvinden. In november is er een oproep op de website geplaatst en zijn de verenigingen
aangeschreven. In eerste instantie kwamen er geen reacties. Maar op de laatste dag van de
sluitingstermijn hadden zich toch 5 kandidaten gemeld. Deze kandidaten hebben allen een gesprek
gehad met één of meerdere bestuursleden en zijn ook allen uitgenodigd door de
vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie heeft haar bevindingen met het bestuur gedeeld en
vervolgens heeft het bestuur twee personen kandidaat gesteld. Dit zijn de heren Jacques van der Harst
uit Nuland en de heer Gert-Jan van Rooij uit Lithoyen.
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In de statuten is bepaald dat het stemmen elektronisch gebeurt. Alleen voor leden waarvan het emailadres niet bekend was bij de KNHS was er voor aanvang van de vergadering de mogelijkheid om
in de zaal schriftelijk te stemmen bij de accountmanager. Ook de leden waarvan de email om te
stemmen gebounced was mochten van deze gelegenheid gebruik maken.
Er is ook bepaald dat bij stemming over personen er bij de eerste ronde een tweederde meerderheid
van de geldig uitgebrachte stemmen behaald moet worden door één kandidaat om direct benoemd te
kunnen worden door de vergadering. Als dat niet zo is moet er een tweede stemronde worden
gehouden waarbij door één van de kandidaten een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen behaald moet worden. Ook een tweede ronde dient in het geval van de verkiezing van een
voorzitter elektronisch plaats te vinden. De KNHS zal dan nieuwe mails moeten versturen en dan zal
het helaas enkele weken duren voordat we weten wie de nieuwe voorzitter wordt.
Echter, mocht één van de kandidaten zich na het bekend worden van de uitslag tijdens deze
vergadering terugtrekken, dan kan de vergadering beslissen de overgebleven kandidaat te benoemen
en is een tweede ronde niet nodig.
De heren van der Harst en van Rooij stellen zich kort voor aan de leden van de vergadering.
Uitslag stemming voorzitter:
Voordat de stemming kan worden uitgebracht wordt door mevrouw Hegeman gesteld dat het digitaal
stemmen niet betrouwbaar is. Het zou namelijk kunnen dat iemand die geen lid is een stem uitbrengt
via het mailtje dat naar de leden gestuurd is (bijvoorbeeld buurvrouw komt binnen bij lid en stemt dan
in plaats van het lid zelf).
Mevrouw Pen geeft aan dat de KNHS een procedure heeft om het digitaal stemmen goed te laten
verlopen. Daarnaast zijn de leden zelf ook verantwoordelijk om zorgvuldig met het stemmen om te
gaan.
Er zijn 1340 stemmen uitgebracht.
60,2 % van de stemmen is voor de heer van der Harst en 39,8% voor de heer van Rooij.
Dit is echter geen tweederde meerderheid en daarmee is een tweede stemronde nodig.
 Aftredend en herkiesbaar is de heer F. Elbersen.
De heer Elbersen heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een derde en dus laatste termijn.
De stembriefjes worden ingevuld en opgehaald door de telcommissie.
In de tussentijd is er pauze.
De telcommissie heeft de stemmen voor de heer Elbersen verzameld:
113 stemmen voor, 10 stemmen tegen en 6 blanco stemmen (totaal 129 stemmen).
Mevrouw Pen feliciteert de heer van Elbersen met zijn herbenoeming.
De heer van Rooij heeft aangegeven zich terug te trekken als kandidaat voorzitter. Hierdoor krijgt de
vergadering de gelegenheid om de heer van der Harst te benoemen als voorzitter.
Opmerking vanuit de zaal: als er bij het digitaal stemmen problemen zijn geweest dan is het misschien
beter om opnieuw te stemmen en hoeft de heer van Rooij zijn kandidaatstelling niet in te trekken.
De heer van Rooij reageert hierop door te zeggen dat hij vind dat de 60% van de stemmen geen
tweederde meerderheid is, maar dat dit wel dicht in de buurt komt en dat dit betekent dat de
meerderheid van de leden heeft gekozen voor de heer van der Harst. En daarom heeft hij besloten om
zich terug te trekken. De regio heeft behoefte aan duidelijkheid en op deze manier kan de nieuwe
voorzitter benoemd worden.
Mevrouw Pen bedankt de heer van Rooij voor zijn sportieve reactie en vraagt de vergadering de heer
van der Harst te benoemen tot voorzitter van de regio Noord Brabant. De vergadering gaat akkoord.
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9.
Evaluatie Indoor Kampioenschappen 2016.
De wedstrijden zijn weer goed verlopen. Er is weinig hinder ondervonden van de
weersomstandigheden. De federatievertegenwoordigers van buiten de regio waren tevreden en er zijn
fantastische kampioenen gehuldigd. Voor de dressuurkampioenschappen is er dit jaar een gewijzigd
programma gemaakt. Nu de A en B categorie en de D en E categorie voor alle klassen gekoppeld zijn
in de afvaardiging naar Ermelo kon het programma voor de pony's zo ingedeeld worden dat er maar
twee ringen nodig waren. Bovendien kwamen de afvaardigingspercentages vanuit de kringen voor alle
rubrieken dichter bij elkaar te liggen. Voor de paarden was het programma zo ingericht dat voor alle
rubrieken een overkamping gereden kon worden (deze wens bestond al langer). Er zullen wel een paar
kleine wijzigingen aangebracht worden in het programma voor het volgende jaar: de AB pony's in de
ochtend laten starten en wat minder combinaties in de DE-B dressuur (56 combinaties die terug
mochten komen en er mocht er maar 1 van naar Ermelo was iets te veel).
De samenwerking met de familie van den Oetelaar in Schijndel verloopt steeds heel prettig. Het
regiobestuur bedankt hen daarvoor. De dressuurkampioenschappen 2017 zullen ook bij hen worden
georganiseerd.
De springkampioenschappen in de Mortel werden georganiseerd door Manege Het Zwarte Water in
samenwerking met LR St. Antoniusabt. Door de verbouwing heeft de accommodatie een metamorfose
ondergaan, waardoor het publiek goed uitzicht had op de wedstrijdring en mee kon leven met de
combinaties. Bij het Z springen van de paarden ging het dak er zowat af. Ook met hen is de
samenwerking heel prettig verlopen. Hun werk is zeker een felicitatie waard.
Het is nu nog niet bekend waar de springkampioenschappen van volgend jaar gaan plaatsvinden. Ook
dat data zijn nog niet zeker. Dit wordt via de website bekend gemaakt.
De regiokampioenschappen voor de eventing worden de komende twee weekenden gehouden in Etten
Leur. Hier zullen dan ook de kampioenen worden gehuldigd.

10.
Outdoor Kampioenschappen 2016 te Nijnsel
Dit jaar worden de outdoor kampioenschappen in Nijnsel verreden. Terug naar een oude bekende.
Zij hebben al twee keer eerder de kampioenschappen georganiseerd. Dit jaar zou hun concoursvoorzitter, Harrie Dekkers, deze taak niet meer op zich nemen. Kort na dit besluit is Harrie Dekkers
onverwacht overleden. De functie van concoursvoorzitter zal nu worden ingevuld door Gerard van
Gastel (voormalig penningmeester van de regio). De organisatie overweegt op zaterdag bij de pony's
een extra programma voor de allerjongsten toe te voegen in de vorm van spelletjes of iets met Bixie.
Op zaterdag 13 augustus voor de pony’s en op zondag 14 augustus voor de paarden.
Mevrouw Pen wenst Nijnsel heel veel succes toe met de organisatie.

11.
Verslag door de Forum leden
Forum recreatiesport - Joyce Uittenboogaard
Er zijn 3 regioconsulenten voor de recreatiesport, namelijk Trix van der Kolk, Eric Duffhuis en Theo
van der Heijden. Trix van der Kolk legt uit wat de regioconsulent is.
De regio is opgedeeld in 3 delen en iedere consulent heeft zijn/haar eigen gebied.
Doelen:
- vergroten toegankelijkheid buiten
- kwaliteit ruiter en menpaden op peil houden/brengen
- veiligheid voor ruiter, menner en paarden
- opgeleide ruiters en menners
- stimulering paardensport participatie
- informatie voor recreatieruiter
Rol:
openhouden terreinen / verbeteren ruiter- en menpaden / ontsluiten van gebieden /
advisering en voorlichting.
Gesprekspartner met:
KNHS leden, ruiters en menners / Centrale, provinciale en gemeentelijke overheden /
terreinbeherende instanties en terreineigenaren.
Zij geven tips over de veiligheid en dragen zorg voor toegankelijkheid natuurgebieden
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Dressuur Forum:
Cindy Heijligers (niet aanwezig, mevrouw Pen doet verslag)
- Nieuwe dressuurproeven
- Bijscholingen
- 11 april volgende vergadering
- huidige AB klasse L is hetzelfde niveau als nieuwe klasse B
- huidige AB klasse B wordt nu BB
- verslagen van het forum op regiosite via link dressuur op breedtesport.
vraag: weten de AB-ruiters dat L naar B gaat en B naar BB?
Mevrouw Martens geeft aan dat alle ruiters die dit betreft persoonlijk bericht hierover hebben gehad.
vraag: B wordt BB, dat is een klasse zonder startpas -> hoe zit dit dan met behaalde
resultaten/winstpunten?
antwoord: ruiters mogen wel in de B beginnen, dus hoeven niet naar de BB
Er is toch nog wel wat onduidelijkheid hierover. Daarom de vraag aan mevrouw Ras om dit mee te
nemen naar de KNHS en zo spoedig mogelijk hierover te communiceren naar iedereen die dit betreft.
Mevrouw Ras gaat hiervoor zorgen.
Spring Forum: Ralph van Venrooij
- klasse BB -> er wordt in het land verschillend omgegaan met deze klasse. Daarom nu uniformeren.
Deze klasse is nu een officiële rubriek. Er is geen afdracht naar de KNHS nodig, maar wel doorgeven
aantal starts. Het reglement voor de BB is hetzelfde als in de B met betrekking tot de
startgerechtigdheid van de ruiter. Voor de BB is lid van de KNHS vereist maar geen startpas/
BB 80 cm en BB 90 cm.
- wedstrijd voor jonge paarden - regels gewijzigd (welzijn paarden) met betrekking tot hoogte en
leeftijd. Rubrieken voor 4-5 jarige tellen niet mee voor winstpunten en rubrieken 6-7 jarigen nationaal
en internationaal wel voor winstpunten
- wijzigingen in het harnachement (zie reglementen KNHS)
- splitsing van klassen bij categorie I, II en II wedstrijden -> t/m klasse M ten alle tijden bij 52
combinaties splitsen categorie II en III. Vanaf het Z hoeft bij categorie I niet gesplitst worden, bij
categorie II en III wel splitsen.
- werkgroep FEI versus KNHS -> voorstellen om reglementen dichter naar elkaar te brengen
- in september start een opleiding parcoursbouwer -> zwaardere opleiding met meer technische inhoud
- deregulering blijft aandachtspunt voor de langere termijn
- bodybandage -> daar is op dit moment veel discussie over
- 4 april volgende vergadering
Vraag René van Erp: rubriek oefenspringen organiseren in plaats van BB?
Volgens Ralph van Venrooij onnodig, omdat BB heeft geen prijzen(geld), wel klassement en bij de
BB moeten er juryleden aanwezig zijn - dus meer gestructureerd
Vraag over BB:
startgerechtigheid BB is gelijk aan B hoe zit dit dan?
Antwoord: De startgerechtigheid heeft te maken met de ruiter. Als de ruiter niet meer in de B mag
starten, mag hij/zij dus ook niet in de BB starten (mag dan wel HC starten)
Vraag: Hoe ziet een jury of iemand wel of niet lid is van het KNHS (vereist in de BB)?
Antwoord: en er moet altijd een persoonsnummer(lidmaatschapsnummer KNHS) op de startlijst staan.
vraag over uitslag van de BB: gaat de uitslag wel naar de KNHS of alleen het aantal starts?
Antwoord: er wordt een klassement opgemaakt en dit klassement wordt aan de KNHS gestuurd.
Hieruit wordt het aantal starts dan duidelijk. Maar punten/uitslagen worden door de KNHS niet
geregistreerd.
Aanvulling Ralph van Venrooij op BB: toezicht op welzijn en verloop van de rubriek is belangrijk. De
BB is een officiële rubriek en valt daarmee onder de verzekering van de KNHS (aansprakelijkheid).
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Bij het oefenspringen moet er dus nog een verzekering voor ongevallenaansprakelijkheid worden
afgesloten. Deze vallen niet onder de KNHS-dekking.

Vraag BB wedstrijd uitschrijven: Moet je dan kiezen voor 80 of 90 cm of allebei
Antwoord: de vereniging kan zelf kiezen

Eventing Forum:
René v.d. Loo (niet aanwezig)
Uitleg door Ronald van Noensel:
• Regiotrainingen onder leiding van Rene van der Loo en Renske Kroeze - 2 groepen van 38
ruiters. Niet alle ruiters waren op de hoogte van deze trainingen -> verenigingen moeten dit
goed doorgeven aan hun leden.
• Etten-Leur komende 2 weekenden met bekendmaking van de regiokampioenen.
• Meer locaties zoeken voor wedstrijden - Nuenen heeft binnenkort oefencross en in juli
officiële cross. In Leende en Nederwetten worden de mogelijkheden onderzocht.

12.









Mededelingen
datum en locatie selectie voor de Rabo talentendag in Ermelo volgen.
met ingang van 01-01-2016 wordt er voor bijscholing 3 licentiepunten gegeven als deze
bijscholing met betrekking tot inhoud gelijk is aan die van Ermelo.
aanpassingen uniform selectiesysteem. Laura Verwijst geeft uitleg over het selectiesysteem
inclusief de wijzigingen. Nieuwe versie komt op regiosite.
(Eerste proef van de maand wordt door de regio aangewezen voor de selecties).
Er ontstaat discussie over het niet volgen van het selectiesysteem van Uden in verband met
het tijdens het seizoen overgaan naar een hogere klasse en dan punten mee kunnen nemen. Er
wordt gevraagd waarom 99 punten als er niet gereden wordt - dat kan toch niet? En de 90
punten die gegeven worden bij weigering, val of beëindiging moet ook anders.
Mevrouw Pen geeft aan dat de meerderheid van de leden voor dit systeem heeft gekozen.
Voorstel is: duidelijk evalueren van dit selectiesysteem
ledenraad: projectgroep deregulering van de reglementen is volop bezig. In juni zullen de
quick wins benoemd worden. Nu nog geen concrete uitgangspunten. Op de KNHS-site zijn de
verslagen van de ledenraad te raadplegen.
de Rabobank is geen hoofdsponsor meer van de KNHS met ingang van 2017.
Marleen Ras geeft de KNHS mededelingen algemeen:
- paardensportonderzoek -> zie site van de KNHS -> uit dit onderzoek komt duidelijk naar
voren dat plezier en identiteit voorop staan. De vorm paardensport geeft als eerste weer
dressuur, de 2e is buiten rijden en de 3e springen. Dit onderzoek is nu centraal uitgewerkt,
maar wordt ook per regio uitgewerkt.
- de nieuwe proeven gaan met ingang van 1 april gereden worden
- er is een dressuur- en menproevenapp die je kunt kopen
- ruiter- en menbewijs in nieuw jasje (opleiding buitenrijden -> pakket via FNRS/KNHS ->
hierover is een brochure te verkrijgen bij de KNHS).

13.
Rondvraag.
Vraag (Toon van Eijk): ponymeters zijn afgelopen maand weer in actie geweest en zij moeten op het
opgavenformulier zoveel cijfers noteren (transpondernummer) dat de kans op 1 fout cijfertje erg groot
is. Dit probleem wordt meegenomen door Mevr. Ras
Vraag over nieuwe dressuurproeven (Gerda Buis): Er zitten nog fouten in het concoursprogramma met
betrekking tot de nieuwe proeven. Deze zijn nog niet opgelost. Dat moet snel geregeld worden.
Antwoord: op dit moment is de verantwoordelijke van de KNHS ernstig ziek, maar er wordt aan
gewerkt.
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Vraag (René van Erp): De site van de KNHS gaat er 1 week uit. Hoe kan dit zo in het begin van het
seizoen? Is slechte timing.
Antwoord: Er is een hele grote aanpassing nodig.

Vragen/opmerkingen(Hanneke Hegeman):
 de nieuwe voorzitter van de regio gaat naar de ledenraad zonder last en ruggespraak van de
regio. Waarom weten wij (leden van de regio) dit niet? Mevrouw Hegeman heeft informatie
opgevraagd bij de KNHS maar daar wordt gezegd dat de notulen van de ledenraad niet
openbaar zijn. Hoe kan dit? Mevrouw Hegeman wilde dit in ieder geval gezegd hebben.
 KWPN-vergadering - plan talent voor talent -> in vergadering werd gezegd dat er vast wordt
gelopen op de regio Brabant. Nu zit het plan in de ijskast. Misschien met nieuwe voorzitter
wel weer opstarten? Mevrouw van Lanen antwoordt hierop dat er een gezamenlijk besluit is
genomen om het plan in de ijskast te zetten omdat er tegen teveel juridische problemen werd
aangelopen. Daarop is besloten om in de tussentijd in gesprek te blijven en gezamenlijk
activiteiten te blijven ontplooien.
Vraag (Veerle de Cock): Wat is de status van het uniform selectiesysteem? Er worden aanpassingen
aangebracht zonder dat deze in stemming worden gebracht.
Antwoord: In overleg met alle kringen hebben we 2 jaar geleden een voorstel gemaakt dat is
vastgesteld in deze vergadering - dus democratisch besloten. Als er gestemd moet worden over
wijzingen dan wordt dit van te voren door het regiobestuur op de agenda bekend gemaakt. In dit geval
hoeft er niet over gestemd te worden.
Vraag: (Thij Heeren):
 Jammer dat je een startkaart moet hebben om HC te mogen starten. Dan moet je kosten maken
als je met een paard wil oefenen.
Antwoord (Ralph van Venrooij): Er is voldoende gelegenheid om met jonge paarden te
oefenen zonder startpas, bijvoorbeeld bij het oefenspringen
 De KNHS mag de komende 5 jaar geen prijsverhogingen doorvoeren. De kosten worden
steeds hoger. Brabant moet hierin het voortouw nemen om te zeggen Stop!
Antwoord (Annelies Pen): er moet meer duidelijk komen over de financiën van de KNHS, ook
over de kosten.

14.
Sluiting
Rond 11 uur komt de voorzitter op het historische punt dat zij voor de laatste keer deze vergadering
sluit en daarna voorzitter af is. Voordat zij dit kan doen wordt het woord overgenomen door Mirjam
van Lanen. Zij vraagt aan Annelies Pen om naar voren te komen zodat er afscheid genomen kan
worden van haar als voorzitter.
Mirjam van Lanen beschrijft Annelies als voorzitter -> Annelies staat voor rechtvaardigheid. Zij is
duidelijk en recht door zee. Ze is eigenlijk een wolf in schaapskleren, volgens Mirjam van Lanen.
Annelies heeft woelige tijden meegemaakt bij de regio en de KNHS, ze is betrokken geweest bij de
herindeling van de kringen, de nieuwe statuten, het meerjarenbeleidskader en heeft hierin veel werk
verzet, niet alleen voor de regio maar ook voor de KNHS. En als Annelies naar Ermelo ging dan was
de Wolf nodig". "Ook takt en vastberadenheid zijn eigenschappen die bij Annelies horen.
Mirjam van Lanen bedankt Annelies (namens de regio en namens alle leden) voor haar inzet en
betrokkenheid met een welverdiend cadeau. En nodigt haar tegelijkertijd uit om in de zomer vooral
naar de Brabantse kampioenschappen te komen.
Max van Bentum - vicevoorzitter van de KNHS - komt naar voren en neemt het woord over van
Mirjam van Lanen. Hij geeft aan dat Annelies zich in de afgelopen jaren niet alleen heeft ingezet voor
de Brabantse paardensport maar zeker ook in Ermelo. "Er komt steeds meer verruwing in de sport.
Steeds meer negatieve gevoelens en kritiek. Annelies verstaat de kunst om op een positieve manier
kritiek te geven en altijd in het belang van dierenwelzijn te denken en handelen. Annelies komt niet
alleen met kritiek maar ook al met oplossingen. En deze opbouwende kritiek en het aangeven van
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oplossingen hebben ervoor gezorgd dat ze ook in Ermelo gehoord werd. Dankzij Annelies zijn er
verschillende zaken veranderd bij de KNHS".
De kennis op veterinair gebied, op de sport, de reglementen en ook als mens zal ze gemist worden.
Max van Bentum vraagt Annelies dan ook of ze nog wel voor de KNHS wil blijven meedenken.
Namens het KNHS bestuur en alle leden bedankt hij Annelies en overhandigd haar de hoogste
onderscheiding van de KNHS, de gouden speld. De zaal geeft haar een staand applaus.
Deze notulen zijn goedgekeurd door de najaarsvergadering op 20 oktober 2016 te Moergestel.
Jacques van der Harst Voorzitter KNHS Regio Noord-Brabant.
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