Notulen Algemene Najaarsvergadering KNHS Regio Noord-Brabant, 20 oktober 2016 te
Moergestel
Voor de uitwerken van de notulen is de volgorde van de agenda aangehouden. Op de avond zelf
was de volgorde iets gewijzigd vanwege de storing met de beamer.
1. Opening.
Dhr. J. van der Harst opent om 20.05 uur de najaarsvergadering en heet een ieder welkom. Een
bijzonder woord van welkom voor de Hippiade kampioenen die later in de vergadering gehuldigd
zullen worden.
Dhr. B. Vorselaars heeft recent zijn bestuursfunctie neergelegd. Deze functie kon rekening
houdend met de geldende vacatureprocedure voor bestuursleden niet meer voor deze vergadering
afgerond worden, daarom schuift dit door naar de voorjaarsvergadering.
De regiovoorzitter vraagt om vanavond vooral direct vragen te stellen bij het onderwerp wat
behandeld wordt in plaats van ermee te wachten tot de rondvraag. Interactie wordt op prijs gesteld.

2. Notulen voorjaarsvergadering.
De regiovoorzitter geeft aan dat de actiepunten die in de notulen staan bij agendapunt 6 besproken
worden.
Er zijn verder geen opmerkingen op de notulen dus de notulen zijn hiermee vastgesteld.
De notulen zullen worden ondertekend en in het archief bewaard.

3. Evaluatie KNHS Brabantse Outdoor Kampioenschappen 2016 in Nijnsel.
Dhr. Van der Harst laat weten dat het een zeer geslaagd BK Outdoor is geweest, het was ook zijn
eerste BK in zijn hoedanigheid als voorzitter. Hij heeft gezien dat er op alle fronten prettige
samenwerking is en dankt een ieder die hieraan heeft bijgedragen in de voorbereiding maar
natuurlijk ook tijdens de Kampioenschappen zelf. Als team zijn we sterk.
De voorzitter heeft ook veel complimenten gehoord over de algehele organisatie en over de
terreinindeling. De organisatie te Nijnsel had zich onder leiding van voorzitter Dhr. M. Aarts en
organisator dhr. G. van Gastel ook alle moeite genomen om van het Brabants Kampioenschap
outdoor 2016 een succes te maken. Ook de KNHS-voorzitter, Dhr. T. Ploegmakers, was onder de
indruk. Hij vond onze opzet een voorbeeld hoe Regio kampioenschappen eruit horen te zien.
Kort voor de start van de Kampioenschappen was het terrein nog wat nat maar tijdens de BK
Outdoor was het prima in orde. Dit jaar hadden we de volgende aantal deelnemers:

Definitieve notulen Algemene Najaarsvergadering KNHS Regio Noord-Brabant, oktober 2016

Pagina 1

Paarden
Dressuur :
Springen :
Afdelingsdressuur :

841 deelnemers
548 deelnemers
36 deelnemers

Pony’s
Dressuur :
Springen :
Afdelingsdressuur :

370 deelnemers
284 deelnemers
13 deelnemers

Dhr. Van der Harst spreekt nogmaals zijn dank uit aan alle medewerkers en vrijwilligers die het BK
Outdoor 2016 tot een succes hebben gemaakt.

4. Uitreiking aandenken Hippiade Kampioenen
Vanavond worden de Hippiade kampioenen gehuldigd. Dhr. Van der Harst geeft het woord aan de
secretaris Dhr. Timmers om de kampioenen naar voren te roepen zodat de regiovoorzitter en regio
vicevoorzitter Mw. Van Lanen de kampioenen kunnen feliciteren en het aandenken kunnen
uitreiken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Geert Moerings met Fasther - Nederlands Kampioen 2016 Springen Klasse Z. Geert is
vandaag zelf niet aanwezig, dhr. Van Venrooij neemt zijn prijs in ontvangst.
Evi van Rooij met Armando - Nederlands Kampioen 2016 Springen Klasse B Cat. C
Evi van Rooij met Armando - Nederlands Kampioen 2016 Dressuur Cat. C Klasse L1
Lotte Van den Broek met NN - Nederlands Kampioen 2016 Springen Cat. D/E Klasse L
Evi Cornelissen met Grace Jones - Nederlands Kampioen 2016 Dressuur paarden Klasse B
Joyce Van Opbergen met Pure BF’s Fygaro - Nederlands Kampioen 2016 Dressuur paarden
Klasse M1
Lynne Van Erp met Silver Toy - Nederlands Kampioen 2016 Dressuur klasse B Cat. AB.
Lynne is vandaag zelf niet aanwezig.
Jarno Van Erp met Blikvanger - Nederlands Kampioen 2016 Springen paarden klasse ZZ
Melanie van Vijfeijken met Carshop’s Helena - Nederlands kampioen Dressuur paarden
Klasse B
Nienke Monden-Otjens met Fjero - Nederlands kampioen Dressuur paarden Klasse L2
De zus van Nienke neemt de prijs in ontvangst.
Joyce Van Opbergen met Pure BF’s Fygaro Nederlands Kampioen 2016 Dressuur paarden
Klasse Z1
RV de Hoefslag - Nederlands Kampioen 2016 Dressuur viertallen paarden Klasse M. Ruiters
en commandant: Leon Verbakel met Dylano, Marjolein Kuijpers met Faché, Marly Verbakel
met Zodiera, Lianne Verbakel met Bora en commandant Martien Verbakel.
Evi van Rooij met Forest Gump - Nederlands Kampioen 2016 Dressuur Cat. C Klasse Z1/Z2
Evi van Rooij met Armando - Nederlands Kampioen 2016 Dressuur Cat. C Klasse L2
Xena Krijnen met Sörbys Bentley - Nederlands Kampioen 2016 Dressuur Cat. DE Klasse B
Cheyenne Van Gog met Van Gog C-Orchids Lambada - Nederlands Kampioen 2016 Springen
Cat. DE Klasse ZZ
St Martinus Someren - Nederlands Kampioen 2016 Dressuur viertallen pony’s Klasse L cat.
BCDE. Ruiters en commandant: Julia v Vlerken, Seline v Vlerken, Donna Bennenbroek, Marja
Bennenbroek, Amber Thaens met Commandante Anita Feijen Manders.
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Dhr. Timmers feliciteert nogmaals alle kampioenen en wens iedereen weer veel plezier en succes
op de selectiewedstrijden voor de indoor Kampioenschappen.
****PAUZE****
5. Presentielijst
Er zijn vanavond 56 individuele leden en 44 verenigingen aanwezig. Daarnaast hebben 12
verenigingen en 16 personen zich afgemeld.
Verenigingen die zich afgemeld hebben zijn:
1. PSV Driedorpruiters, Wagenberg
2. PC St Walrick, Overasselt
3. Het paardenrijk (FNRS)
4. RV de Ruif Heukelom
5. RV de Molenhorst
6. Ons Gezel Wanrooij
7. RV de Mierden
8. Maresca Ruiters, Maarheeze
9. LRV & PC Vezos
10. St Isidorus Milheeze
11. Paardenvriendjes Reusel
12. RV ST. Ludovicus, Mierlo

6. Actiepunten n.a.v. opmerkingen vanuit Voorjaarsvergadering
De regiovoorzitter haalt nogmaals aan wat de visie is van regio Noord-Brabant:
“Wij staan als KNHS Regio Noord-Brabant voor een passend sportaanbod
voor zowel de recreatieve- als de wedstrijdgerichte paardensporter.”
Dit sportaanbod zullen we echter wel met elkaar moeten blijven ontwikkelen en op niveau houden.
Zo zijn er in oktober en november een zestal bijeenkomsten gepland, waarbij we in samenwerking
met de FNRS alle kringen langsgaan. Bij agendapunt 8 wordt nader ingegaan op de inhoud en het
doel van deze avonden, maar de regiovoorzitter benadrukt dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk
verenigingen en FNRS-bedrijven hier naartoe komen. De actiepunten uit de notulen van de
voorjaarsvergadering worden doorgenomen:
Het financieel verslag.
Het Regiobestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de-balans
en de staat van baten en lasten van de Regio te maken en op papier te stellen.
Het Regiobestuur brengt op een uiterlijk op dertig juni na het einde van het boekjaar te houden
Regiovergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in de Regio en over het gevoerde
beleid. Het legt de balans en staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de
Regiovergadering voor. Deze stukken worden ondertekend door de Regiobestuurders. Heeft een
Regiobestuurder de stukken niet ondertekend dan wordt daarvan onder opgave van de redenen
melding gemaakt.
Goedkeuring door de Regiovergadering van de balans en de staat van baten en lasten met
toelichting gebeurt nadat is kennisgenomen van de verklaring van de kascommissie.
En zo zal het ook in de toekomst volledig en met toelichting worden uitgevoerd.
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Reglementen
Het Klachtenreglement en het Vertrouwenscommissiereglement zijn van datum voorzien en zijn
voorgelegd aan de KNHS.
Stemprocedure
De elektronische stemming zoals in het voorjaar van 2016 toegepast voor het kiezen van de
voorzitter wordt door de KNHS onder de loep genomen voor een meer praktische toepassing. De
huidige werkwijze functioneert niet en dat is niet acceptabel. Het blijkt een landelijk probleem te
zijn en inmiddels is het ook via de Ledenraad aangekaart. De Ledenraad heeft de KNHS opdracht
gegeven om met een werkbare procedure te komen.
Klasse BB-springen
• Een laagdrempelige en toegankelijke instapklasse.
• In tegenstelling tot de klasse B heb je voor de BB geen dressuurwinstpunt nodig.
• Iedereen die lid is van de KNHS kan meedoen aan de BB. Je hebt geen startpas nodig. Je kunt
dus ook meedoen als je niet bij een vereniging rijdt, maar wel een FNRS Ruiterpaspoort,
KNHS Menbewijs of KNHS Ruiterbewijs hebt of individueel lid bent van de KNHS.
• Wedstrijdtenue is in de BB wel verplicht.
• Er worden in de BB geen winstpunten geregistreerd, wat automatisch ook betekent dat je niet
kunt promoveren of degraderen en dus zo vaak mag meedoen als je wilt.
• Er wordt wel een klassement opgemaakt en je kunt prijzen winnen.
• De KNHS vraagt wedstrijdorganisaties om de uitslagen van de BB mee te sturen, zodat het
aantal starts in deze klasse bijgehouden kan worden.
De KNHS Ledenraad:
• Een verslag van de ledenraadvergadering is op de KNHS-website beschikbaar.
• Besluiten worden gepubliceerd op de KNHS-website.
• De Ledenraad vergadering is openbaar en kan worden bijgewoond maar alleen als toehoorder.
Financieel overzicht KNHS 2016
Volgt in de voorjaarsvergadering van 2017, dit gaan we dan op de nieuwe manier doen. We willen
graag inzage geven in de geldstromen van de regio.
Financiële effecten per lidmaatschap
Er is veel kritiek geweest op de nieuwe lidmaatschapsstructuur.
Dhr. Van der Harst geeft middels onderstaand schema inzage in de feiten, voor sommige type
lidmaatschappen is het inderdaad iets duurder, maar dit geldt niet voor alle type lidmaatschappen.
Groepen

Geschat volume

2015 2016 Verschil

Uitsluitend een
verenigingslidmaatschap

Ca. 50.000

€ 18

€ 20

€ -2

Uitsluitend een
manegelidmaatschap

Ca. 60.000

€ 15

€ 20

€ -5

Manegelidmaatschap plus
een ander KNHS-lidmaatschap

Ca. 15.000

€ 34

€ 34

€0

Uitsluitend een persoonlijk
lidmaatschap

Ca. 35.000

€ 21

€ 20

€1
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Persoonlijk lidmaatschap
plus een ander KNHS-lidmaatschap

Ca. 15.000

€ 33

€ 34

€ -1

KNHS-officials

Ca. 3.500

€ 51

€ 20

€ 31

De FNRS-Ruitersportcentra vergoedingen
De regio’s krijgen een kick-back per Startpashouders / Licentiehouder die via een FNRSruitersportcentrum aan de regio verbonden zijn. De hoogte van deze kick-back is gelijk aan de
eerdergenoemde verenigingsvergoeding en heeft als doel deze ruiters ook toegang te verlenen tot
regio kampioenschappen, kringwedstijden etc.
Kick-back vergoeding voor 2016 € 4,74
Kringbijdrage – FNRS Ruitersportcentra
Vanaf 2016 kunnen ook startpassen worden aangevraagd door leden via FNRS Ruitersportcentra.
Deze centra zijn ingedeeld in een Kring. Om te verzekeren dat de Kringen ook voor deze ruiters de
financiële middelen hebben voor het organiseren van de KNHS Kringselectiewedstrijden ontvangt
de Kring via de Regio achteraf een bedrag per deelnemend FNRS-ruitersportcentrum.
Bijdrage per FNRS Ruitersportcentrum voor 2016 € 50,Er zijn verder geen vragen meer naar aanleiding van dit agendapunt. Er wordt daarom gestart met
de bestuursverkiezing.

7. Bestuursverkiezing: bestuursleden KNHS Noord-Brabant
De regiovoorzitter legt uit dat Mw. Martens en Dhr. Hafmans vandaag aftreden en de nieuwe
bestuursleden worden gekozen. Voor de bestuursfunctie van penningmeester is een duidelijk
profiel opgesteld. Dhr. Hafmans had daarentegen eventing in zijn portefeuille en Dhr. Vorselaars
had Bixie / jeugdzaken in zijn portefeuille.
Met het opstellen van de bestuursfunctie die in de voorjaarsvergadering gekozen gaat worden
wordt daarom goed gekeken welk profiel hieraan gekoppeld moet worden.
Dhr. Van der Harst geeft aan dat Dhr. A. van de Noort specifiek voor de functie penningmeester is
gegaan. Dhr. A. Mulders heeft zich aangemeld voor de algemene bestuursfunctie. Dhr. Van der
Harst legt nog uit dat beide kandidaten voorafgaand aan de officiële kandidaatstelling een gesprek
hebben gehad met de vertrouwenscommissie.
Deze heren stellen zichzelf kort voor:
Dhr. A. van de Noort – kandidaat penningsmeester bestuursfunctie
Is woonachtig in Sprundel en bestuurslid in kring West-Brabant. Zit zelf al 30 jaar in de
paardensport. Vrouw en 2 kinderen rijden ook paard. Dhr. Van de Noort is directeur bij een
technische handelsonderneming. Dhr. Van de Noort geeft aan veel zin te hebben in deze
bestuursfunctie.
Dhr. Mulders – kandidaat bestuursfunctie algemeen
Woont in Oost Brabant en is eigenaar van een voice-over bedrijf. Is door zijn vrouw aangestoken
met het paardensport virus, inmiddels al weer 25 jaar geleden. Dhr. Mulders is tevens bestuurslid
bij een vereniging in Oss. Dhr. Mulders wil graag aan de slag als regiobestuurslid.
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De regiovoorzitter vraagt de aanwezigen om nu hun stembriefjes in te vullen zodat deze opgehaald
en geteld kunnen worden. Na een korte onderbreking voor het ophalen en tellen van de
stembriefjes kan de uitslag bekend worden gemaakt:
Voor Dhr. Van de Noort zijn 100 stemmen uitgebracht, waarvan 95 voor en 5 tegen en 0 blanco.
Voor Dhr. Mulders zijn 100 stemmen uitgebracht, waarvan 89 voor, 0 tegen en 11 blanco.
Beide heren zijn dus met een volle meerderheid van de stemmen gekozen.
De regiovoorzitter feliciteert beide heren met dit resultaat en heet hen welkom in het regiobestuur.

8. Brabantse Kampioenschappen 2016 / 2017 Indoor – Outdoor 2017
Indoor Dressuur te Schijndel:
• 27, 28 & 29 januari 2017 voor de paarden
• 03, 04 & 05 februari 2017 voor de pony’s
Voor Schijndel zit het er na de Indoor Kampioenschappen in 2017 erop, dan hebben zij 3 jaar op rij
de Indoor Kampioenschappen op hun accommodatie gehad. Er komen echter steeds meer goede
locaties in de regio, dit is een goede ontwikkeling en maakt dat we ook meer door de Regio heen
kunnen organiseren. De afstemming met Schijndel over het Indoor Kampioenschap is al weer in
volle gang.
Indoor Springen te Oud Gastel:
• 11 & 12 februari 2017 voor de paarden
• 18 & 19 februari 2017 voor de pony’s
Outdoor Brabantse Kampioenschappen:
• 29 juli 2017 voor de pony’s
• 30 juli 2017 voor de paarden
• Locatie nog niet bekend
De locatie voor de Outdoor Kampioenschappen moet nog worden bepaald. Dhr. Van der Harst
geeft aan dat het regiobestuur hierover begin november een besluit wil nemen.

9. Status FNRS-bedrijven en communicatie richting kringen
De FNRS en KNHS zijn sinds 1 januari samengegaan en willen in de toekomst dan ook meer
samen op trekken om de ruiters en verenigingen te bereiken. Er worden daarom een zestal
avonden georganiseerd, waarbij de KNHS en FNRS samen in gesprek willen met de kringen om te
kijken hoe we elkaar kunnen vinden en hoe we elkaar kunnen versterken.
Maar eerst neemt Dhr. Van der Harst de kerncijfers van de Regio Noord-Brabant door, het is
belangrijk om inzicht te hebben in hoe onze regio georganiseerd is.
KNHS Kerncijfers van 2016
• 97 FNRS-bedrijven met 7.943 bij de KNHS aangesloten leden
• 15.246 leden bij 468 paarden- en ponyverenigingen incl. 5.737 individuele leden
• 435 aangespannen menners en lid van de KNHS
• Totaal 23.624 paardenliefhebbers aangesloten bij de KNHS
• Totaal 116.000 starts op diverse wedstrijden (Noord-Brabant is hiermee de grootste regio van
Nederland) met 10.063 startpassen
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•
•

1.090 Wedstrijden in diverse disciplines
9.500 Bij de KNHS geregistreerde wedstrijdpaarden en -pony’s

Tijdens de contactavonden met de kringen zullen deze cijfers getoond worden maar dan
toegespitst op de betreffende kring.
Het is belangrijk dat de ringen wel gevuld blijven. Mede daarom zijn deze FNRS combi avonden,
we zullen echt meer de samenwerking moeten gaan zoeken en elkaars krachten gaan bundelen.
Wedstrijdruiters blijken maar 25% van het ledenaantal te zijn.
Naar aanleiding van deze cijfers komen er vragen uit de zaal:
Vraag: Zijn individuele leden in dit plaatje de officials of zijn dit de echte individuele leden?
Nee, de individuele leden zijn zowel de officials als de leden die geen lid zijn van een vereniging
maar wel van de KNHS.
Vraag: Sinds wanneer hebben we individuele leden?
Dit fenomeen bestaat al veel langer, is niet nieuw, maar vermoedelijk nu voor het eerst zo
zichtbaar middels deze cijfers. De vraagsteller merkt op dat dit wel vreemd is, want het was juist
een van de heikele punten bij de fusie.
Vraag: Kunnen individuele leden ook startpassen aanvragen?
Nee, dat is niet mogelijk daarvoor moeten ze lid zijn van een vereniging of FNRS-bedrijf.
Vraag: Zijn dit echt de unieke getallen of zitten hier ook dubbelingen in?
In principe zouden dit de unieke getallen moeten zijn, hier is wel moeite voor gedaan om dit zo
zuiver mogelijk te krijgen maar helemaal uitsluiten dat er een dubbeling inzit kunnen we niet. Er
zijn immers leden die daadwerkelijk en lid van de KNHS en lid van de FNRS zijn.
Uit de zaal wordt nog opgemerkt dat zij weet dat 1 persoon jurylid is en 2 nota’s krijgt. Zowel van
de KNHS als van de FNRS. Hoe zit dat dan?
Dhr. Van der Harst gaat dit navragen want hier is niet direct een antwoord op.
De uitnodiging zoals deze naar alle kringen is gestuurd wordt doorgenomen. De Regiovoorzitter
benadrukt het belang van deze avonden en roept de aanwezigen op om hier naartoe te gaan. Het
aantal aanmeldingen per kring is namelijk erg wisselend.
De indeling van de kringen van Regio Noord-Brabant wordt getoond aan de hand van de
plattegrond van Noord-Brabant. De FNRS kent geen indeling op basis van kringen, dit is echt iets
van de KNHS, alhoewel dit ook weer niet landelijk zo is. Dit hangt veelal van de grootte van een
regio af of men met kringen werkt of niet.
De FNRS KNHS avonden vinden plaats op:
25 oktober:
Kring Helmond MFA ’t Huis te Vlierden
27 oktober:
Kring Eindhoven de Kempen Manege de Molenberg te Leende
01 november:
Kring de Baronie Café Zaal ’t Karrewiel te Dongen
03 november:
Kring West-Brabant Café Partycentrum Koch te Kruisland
08 november:
Kring Hart van Brabant Herberg van Boxtel te Haaren
15 november:
Kring Noord Oost Brabant Café Zaal Vogels te Odiliapeel
Dhr. Van der Harst haalt de voorbeelden aan waardoor we door te gaan samenwerken met de
FNRS we een win-win situatie kunnen bereiken:
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•
•
•
•
•

Een passend sportaanbod voor zowel de recreatieve als de wedstrijdgerichte paardensporter.
Samen meer overleggen en wedstrijden coördineren over data. In de toekomst zou de
wedstrijdkalender wel eens vrijgegeven kunnen worden.
De ruiters vragen meer en meer om goede bodems en faire, professionele georganiseerde
competities.
Hierin zouden wij goed kunnen samenwerken als verenigingen en FNRS-bedrijven.
Binding creëren door kwaliteit en daardoor meer kwantiteit.

Het competitie-element mag echt meer terugkomen.
Er worden een aantal vragen gesteld naar aanleiding van dit agendapunt:
Vraag: Zijn dit open gesprek avonden of ligt alles al vast?
Deze avonden zijn bedoeld om de diensten en producten van de KNHS en FNRS uit te leggen en
met elkaar in gesprek te gaan wat de mogelijkheden zijn en hoe we de verbinding kunnen leggen
naar de leden. Hoe krijgen we nieuwe leden, hoe behouden we onze leden, wat willen de leden.
Ook het bestaansrecht van sommige verenigingen loopt terug, via deze avonden hopen we
handvaten te kunnen geven wat je zelf kunt doen. Bijvoorbeeld ook hoe je de jeugd meer kan
lokken in de paardensport, we moeten er echt zelf mee aan de slag en niet wachten op wat Ermelo
doet. Diversiteit in sport is belangrijk, ook in de wedstrijdkalender.
Vraag: En waar gaat de feedback van deze avonden naartoe?
De feedback van deze avonden wordt via de KNHS-accountmanager, Mw. Ras, meegenomen.
Mw. Ras is vanavond niet aanwezig anders had zij dit zelf nog verder kunnen toelichten. En
uiteraard indien van toepassing door de regio zelf.
Vraag: Maken we het op deze manier niet te makkelijk voor de FNRS-bedrijven? Lopen we zo niet
de nieuwe aanwas mis?
De informatie van de FNRS-bedrijven wordt al veel uitgewisseld met de KNHS. De FNRSbedrijven hebben het zwaar. Er wordt getwijfeld vanuit de zaal of dit wel een goede zet is voor de
houdbaarheid van de KNHS-verenigingen.
Opgemerkt wordt dat deze trend al langer aan de gang is. Concurrentie blijft nu eenmaal een
risico; verenigingen versus FNRS-bedrijven. Verenigingen leggen het dan op lange termijn toch af
tegen FNRS-bedrijven, met name vanwege de vele eisen waaraan voldaan moet worden
bijvoorbeeld op gebied van de accommodatie en veiligheid. Je ziet een leegloop bij verenigingen.
De regiovoorzitter vraagt de aanwezigen wat we moeten doen? Als we stil blijven zitten en
afwachten komen we er ook niet uit. Het is een ingewikkelde situatie, waar niet 1-2-3 een
oplossing voor is, daarom zijn ook deze avonden georganiseerd om met elkaar hierover te praten.
Men maakt zich er ook zorgen over of verenigingen er last van krijgen dat commerciële bedrijven
straks startpassen gaan aanvragen.
Daarom is onze uitdaging om de leden aan ons te blijven binden, we zullen dan ook met een
aantrekkelijk paardensport aanbod moeten komen en dit door ontwikkelen naar de behoefte van
de leden.
Vraag: Zijn we verplicht om deze avonden bij te wonen?
Nee, dit is niet verplicht maar het regiobestuur adviseert wel om hier gebruik van te maken. De
uitnodiging wordt nog een keer verstuurd zodat een ieder die dit nog niet heeft gedaan zich kan
aanmelden.
Dhr. Timmers zegt toe de uitnodiging uiterlijk aanstaande zondag nogmaals te versturen naar de
kringen.
Definitieve notulen Algemene Najaarsvergadering KNHS Regio Noord-Brabant, oktober 2016

Pagina 8

10. Begroting 2017
De penningmeester licht de cijfers toe en vertelt onder andere dat er geen vaste hoofdsponsor
voor de dekens was waardoor deze kosten grotendeels door de regio zijn bekostigd. Er waren wel
2-3 kleinere dekensponsoren. Kringafdracht is gelijk gebleven. Kosten voor hulde van de
Kampioenen is iets lager uitgevallen. Onder activiteiten vallen zaken als Belofteplan, eventing en
recreatie. Bijdrage KNHS: nu ook vergoeding voor recreatie leden. Rabobank sponsort niet meer.
Er zijn verder geen vragen over de begroting. De begroting is hiermee aangenomen.
Mw. Martens vraagt nog aandacht voor de kascontrole. Deze wordt dit jaar gedaan door Kring
Eindhoven-De Kempen / Kring Noordoost Brabant / Kring West-Brabant.

11. Jaarplan 2017: toelichting portefeuillehouder techniek
Dhr. Elbersen heeft gemerkt dat er nog best veel onduidelijkheid is over de rol van de DA.
Vanuit de commissie techniek geeft hij daarom uitleg over de taken en bevoegdheden van de DA.
DA staat voor District Adviseur. De commissie techniek bestaat uit, Dhr. A. Timmermans en dhr. F.
Elbersen (voorzitter van de commissie techniek). Mw. Verwijst en Dhr. Timmermans spelen een
zeer belangrijke en grote rol binnen deze commissie. Een van de belangrijke taken is het
organiseren van de Brabantse Kampioenschappen. De secretaris en mogelijk nog andere leden
van het regiobestuur bezoekt de organisaties die een BK willen organiseren op hun locatie. Tijdens
dit bezoek wordt dan afgestemd of de locatie geschikt is voor het organiseren van een BK en of de
organisatie ook voldoende inzet van mens en middelen heeft om dit mogelijk te maken.
Selectiewedstrijden moeten worden gehouden. Voor het uniform selectiesysteem zijn onlangs een
aantal wijzigingen doorgevoerd. DA vraagt dan informatie op uit het veld en zo ook bij het bestuur.
Dhr. Elbersen benadrukt daarom dat het belangrijk is dat de meningen via de vertegenwoordigers
uit de kring in de DA-vergaderingen worden ingebracht. Discipline -leden proberen vooraf bij elkaar
te komen en over keuzes te stemmen, maar het uiteindelijke besluit wordt genomen door het
regiobestuur. Het regiobestuur neemt hierin uiteraard het advies van de Discipline leden mee. Er is
ook overleg met de Fora leden die zitting hebben in de landelijke discipline commissies.
Mw. Verwijst is een zeer belangrijke spil in het web. Zij regelt alle wedstrijdinformatie en plaatst
deze informatie op de regio website.
Commissie techniek houdt vooral een vinger aan de pols, voorafgaand aan de kampioenschappen
gaat de commissie techniek ook mee met de voorbereidende gesprekken met de gastlocatie. Na
de kampioenschappen wordt er geëvalueerd, dit vindt vaak op de wedstrijdlocatie zelf al plaats
zodat zaken direct vastgesteld kunnen worden.
Dhr. Elbersen vraagt een applaus voor de fantastische werkzaamheden die Mw. Verwijst allemaal
verricht voor het wedstrijdsecretariaat. Hij is zeer content met de wijze waarop zij dit altijd weer
doet, zorgvuldig en snel.
Fora leden vertegenwoordigen de disciplines in Ermelo. Bespreek daarom discipline gerelateerde
vragen of opmerkingen met de fora leden of met het regiobestuur.
Dhr. Elbersen vraagt aan de aanwezigen of zij bekend waren met de taken van de DA. Uit de
reacties blijkt dat dit best onbekend was.
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Vraag: Wat is het jaarplan?
Er is geen specifiek jaarplan, er wordt gewoon verder gewerkt op de bestaande werkwijze.

12. Mededelingen
Mw. Heijligers, Dressuur forum vertegenwoordiger, wil graag informatie delen vanuit het
dressuurforum:
Tot aan het voorjaar is het forum druk geweest met de dressuurproeven, nu is het forum aan het
kijken naar ontwikkeling van de sport.
Er zijn 3 werkgroepjes samengesteld:
- Discipline overstijgende onderwerpen zoals bijvoorbeeld bitten en hoofdstellen.
Nadenken over richtlijnen zodat het makkelijker te bepalen is welke zijn toegestaan en
welke niet.
- Jeugd, leeftijdsgericht sportaanbod.
Bezig met voorstel om de jeugd in te gaan delen naar leeftijd.
- Ontwikkeling dressuursport.
Brainstormen over nieuwe wedstrijdvormen.
Uiteindelijk brengen de werkgroepen verslag uit binnen het forum zodat wij de uitkomsten met zijn
allen kunnen bespreken.
Juryopleiding en licentie beleid.
Forum gaat meedenken over de invulling van de vernieuwde juryopleidingen en het nieuwe
licentiesysteem dat in 2017 gelanceerd zal worden. Ook zal er gekeken worden naar de kwaliteit
en invulling van de bijscholingen.
Verjaringsregel.
Mw. Heijligers zegt veel mails te hebben ontvangen over de verjaringsregel. Daar ligt nu een
voorstel voor. Daar zitten natuurlijk weer voor- en nadelen aan dus zodra deze info wordt
gecommuniceerd is het belangrijk om hier feedback op te geven zodat dit mee teruggenomen kan
worden naar het forum.
Vraag uit de zaal: Kunnen wij onze vragen doorgeven via de verengingen?
Mw. Heijligers antwoordt hierop dat het plan is om een brainstorm avond te organiseren waarbij
met de leden dan over bepaalde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld dit, afgestemd kan worden.
Mocht je nu al vragen of suggesties hebben mail die dan via de DA naar de kring dan kan dit
worden meegenomen. De brainstorm avond komt er nog wel, maar de exacte planning is nu nog
niet bekend.
Zestallen:
Mw. Heijligers doet een oproep om zestallen weer meer te promoten, dit blijft echt een beetje
achter bij de viertallen en dat is jammer.
Evaluatie Hippiade.
Deze is naar tevredenheid verlopen. Verzoek aan regio, kring en vereniging de leden goed te
wijzen op het kampioenschapsreglement en uniform selectiesysteem. Dit om teleurstellingen en
foutstarts te voorkomen.
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Vraag uit de zaal: Hippiade had prachtige juryhokjes, maar deze waren een grote flop. Er zaten
geen zijramen in waardoor je als jury onvoldoende zicht had. Wordt hier nog iets aan gedaan?
Mw. Heijligers neemt dit punt mee. Het bleek bij het paardenconcours nog niet opgelost, hoewel dit
bij het ponyconcours al aangekaart was.
N.a.v. een vraag tijdens de vorige najaarsvergadering:
Het is vanaf 1 oktober toegestaan op Regio- en/ of KNHS-kampioenschappen een pony door
maximaal twee deelnemers in dezelfde discipline te starten. Voor paarden wijzigt er niets en mag
een paard slechts door één deelnemer in dezelfde discipline worden gestart.
Dhr. Van der Harst vervolgt dit agendapunt met de informatie over het initiatief dat er een Hippisch
Platform in de provincie Brabant komt met steun van de provincie. Doel is om samen met anderen
te bouwen aan een sterker Hippisch Noord-Brabant. Waaraan onder andere naast de KNHS ook
stamboeken, FNRS, etc. bij betrokken zullen zijn.
Het onderwerp deregulering komt ook aan bod. De regiovoorzitter licht toe welke voorstellen er
liggen vanuit de projectgroep:
Quick win 1: Verplichte Inschrijfgelden/prijzengelden loslaten
1. De verplichtstelling rondom inschrijfgelden en prijzengelden los te laten.
2. Sportaanbieders te verplichten om deelnemers te informeren via een vooraf gepubliceerd
vraagprogramma (deze worden niet meer door de KNHS gecontroleerd) over de hoogte van
inschrijfgelden en (mits gekozen) prijzengelden.
3. De huidige regel te laten vervallen dat op categorie 2/3 spring wedstrijden een prijzenschaal
per 52 deelnemers moet worden gehanteerd.
De regiovoorzitter voegt hieraan toe:
M.b.t. punt 1: Het regiobestuur vindt dit geen goed idee. Verhouding tussen inschrijf- en prijzengeld
is wel belangrijk.
M.b.t. punt 2: We verwachten hier volgende maand antwoord op te kunnen geven.
M.b.t. punt 3: Vinden wij als regiobestuur geen goed idee. Kalenderprocedure vrijgeven. Kring
geen beslissende rol maar een coördinerende rol.
Grote sportproviders hebben wel een aanzuigende werking, alternatieven hebben we nog niet
gezien. Minder federatievertegenwoordigers: dan zullen juryleden deze rol krijgen, maar daarbij
worden vraagtekens gezet voor wat betreft de haalbaarheid.
Vraag: Jury doet nu toch ook al een dubbelrol?
Nee, die doen nog niet het echte toezicht. Zeker niet voor Cat3 wedstrijden en specifiek geldt dit
voor dressuur. Federatievertegenwoordigers moeten aanwezig zijn en niet alleen maar bereikbaar.
We willen eerder meer toezicht dan minder.
Quick win: 2. Kalenderprocedure dressuur/springen
1. De kring/regio heeft een coördinerende i.p.v. een bepalende rol als het gaat om de toekenning
van categorie 2 en 3 wedstrijden.
2. De meldplicht van wedstrijden blijft bestaan.
3. Mits sportaanbieders een vooraf gecommuniceerde aanmeldprocedure hebben gevolgd,
hebben ze altijd recht op het organiseren van wedstrijden.
4. Sportaanbieders van buiten de Regio hebben hierin geen taak.
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Quick win 3: Inzet federatievertegenwoordigers bij de disciplines dressuur en springen.
1. De taak van federatievertegenwoordigers op categorie 3 wedstrijden wordt door juryleden
vervuld.
2. Bijscholingen van juryleden zetten erop in dat juryleden het volledige takenpakket dat bij hun
functie hoort verantwoordelijk oppakken inclusief de taak van federatievertegenwoordiger.
3. Er wordt een korps van geschikte federatievertegenwoordigers geselecteerd en bijgeschoold.
Uit dit korps van geschikte federatievertegenwoordigers wordt een dienstrooster voor
wedstrijden opgesteld waarin de dienst hebbende federatievertegenwoordiger wordt
aangewezen. De dienst hebbende federatievertegenwoordiger is tijdens zijn of haar periode
van dienst altijd (telefonisch) bereikbaar.
4. De KNHS of de wedstrijdorganisatie wijst in een beperkt aantal andere wedstrijden zoals Cat1
een afzonderlijk daartoe vrijgemaakte federatievertegenwoordiger aan.
Andere voorstellen uit de projectgroep deregulering:
1. Inschrijvingen via één systeem
2. Uitslagverwerking via één systeem.
3. Uitslagverwerking binnen 24 uur.
4. Wijzigingen reglementen eens in de vier jaar (gekoppeld aan olympisch jaar).

Uitslag verwerking binnen 24 uur is erg ambitieus, waarom zetten we dat niet op 48 uur.
De huidige meerdere weken wat het nu af en toe duurt is namelijk wel echt te lang. En dat
werkt foutbrieven in de hand.
Op het voorstel om de reglementswijzigingen voortaan te koppelen aan het olympisch jaar
komt vanuit meerdere regio’s bezwaar.
Vraag: Wie zit er in de commissie deregulering?
Dhr. Van der Harst legt uit dat hierin 3 regiovoorzitters zitten en 5 KNHS-functionarissen.
Vraag: Zijn die commercieel gericht?
Daar lijkt het wel op. Mw. Pen reageert hierop dat de prijzenstarts wel ten goede komt aan
de verenigingen. Trigger komt van de commerciële en grote bedrijven.
Vraag: Grote luxe bedrijven trekken alle wedstrijden. Dit is een mokerslag voor
verenigingen en recreatieve wedstrijdruiters?
Vanuit de zaal wordt hierop gereageerd: Misschien heeft dit toch ook een ander effect, het levert
misschien juist ook kansen voor verenigingen, de ruiters haken waarschijnlijk juist af bij de dure
verenigingen en bedrijven.
Dhr. Van der Harst benadrukt daarom dat het belangrijk is dat de balans tussen prijzen- en
inschrijfgeld goed blijft. Suggesties en input vanuit de leden aan het regiobestuur hierover zijn altijd
welkom.
Regionale training op kring niveau
De regiovoorzitter licht toe dat het regiobestuur graag de algemene basistechniek, vaardigheden
en kennis van jonge ruiters en amazones in de breedtesport wil verbeteren. Het plan ligt er om, op
kringniveau, de volgende training op te zetten:
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Voor dressuurruiters:
• Meerdere praktijk avonden
• 2 theorie avonden
• In iedere kring (bij voldoende deelname)
• Lage drempel voor deelnemers dicht in de buurt
• Beperkte kosten voor deelnemers
• Praktisch dressuur rijden, springen
Voor eventing ruiters:
• 6 praktijk dagen/avonden
• 2 theorie avonden
• Lage drempel voor deelnemers
• Beperkte kosten voor deelnemers
• Praktische eventing training
Met name eventing is een groeiende tak van de paardensport. We willen deze training daarom
laagdrempelig aanbieden, maar zijn daarbij wel afhankelijk van geschikte locaties. Stimuleren van
de basis zodat er een goede doorstroom komt, nieuwe aanwas. Tips en ideeën zijn daarom altijd
welkom bij het regiobestuur.

13. Rondvraag
Dhr. Van der Harst behandelt als eerste de schriftelijk binnengekomen rondvraag:
Vraag van PSV Thielen, Tilburg: Stelt de KNHS eisen aan een accommodatie, en zo ja, welke?
Met name voor selectiewedstrijden.
Kring bepaalt de selectiewedstrijdlocatie. KNHS heeft hiervoor geen criteria, komt dus ook niet
controleren. Dit doen ze ook niet meer voor de Subtop wedstrijden. Kring is hierin dus leading.
Vraag: Tijdens de Kampioenschappen hebben zij geen deken gehad bij de prijsuitreiking, hoe zit
dat?
Dhr. Timmersmans beantwoord deze vraag met de informatie dat dekens worden toegekend bij 4
of meer deelnemers. Dit criterium is bewust ingevoerd, men vond het nodig om hier een grens in te
trekken. Dit zou ook in het vraagprogramma tot uitdrukking moeten komen.
Vraag: waarom dan geen zestallen?
Het regiobestuur gaat dit in heroverweging nemen.
Vraag: Neemt deel aan internationale eventing wedstrijden maar moet hiervoor Euro 45, administratiekosten per start voor betalen. Tweemaal meedoen is dus tweemaal
administratiekosten betalen. Vorig jaar was dit overigens nog Euro 44,50. Zijn deze kosten wel
gerechtvaardigd, want wat moeten ze er feitelijk voor doen?
Dhr. Van der Harst kan hier niet direct een pasklaar antwoord op geven. Dhr. Van Venrooij haakt
hierop in en zegt dat hij deze vraag bij het springen ook vaak heeft gehad. Dit jaar komt er dan ook
een andere regeling waarbij er staffels worden toegepast voor de tarieven.
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Vraag: De Kampioenschappen waren op vrijdag en zaterdag. Is dit wel handig, want voor kinderen
of studenten betekent dat wegblijven van school of college. Het weekend erop was Horse Event en
dat kon wel op zondag. Hoe zit dat?
Dhr. Van Venrooij reageert hierop dat Ermelo een convenant heeft gesloten waardoor ze maar een
beperkt aantal zondagen evenementen mogen organiseren. Dit convenant loopt nog een aantal
jaar dus daar valt op dit moment gewoon niets tegen te doen. Mw. Pen haakt hierop in dat zij dit
vanuit de Ledenraad destijds ook meerdere keren hebben aangekaart maar dat de statuten het
tegenhouden om dit convenant tussentijds open te breken. Met name in de gemeente Ermelo en
omgeving wordt het geloof op een hoger platform gezet dan het indelen van de kalender. Dhr. Van
Venrooij merkt op dat het senioren kampioenschap wel op zondag plaatsvindt.
Conclusie is dat we hier voorlopig dus nog niets aan kunnen wijzigen.
Dhr. Van der Harst zegt toe dit toch nogmaals aan te gaan kaarten bij de Ledenraad.
Opmerking: De recent georganiseerde jury- en parcoursbouwers avond was een goede avond.
Dhr. Vorselaars is vanavond niet aanwezig, maar hij was degene bij wie men zich kon aanmelden.
Complimenten zijn op zijn plaats voor degene die dit georganiseerd hebben.
Het regiobestuur beaamt dat dit een mooi evenement was.
Vraag: Waar kun je terecht voor algemene informatie als je als vereniging voor het eerst een
wedstrijd wilt organiseren?
Hier zijn geen standaard draaiboeken voor. Advies is om te gaan buurten bij een collega
vereniging die hier wel ervaring mee heeft. Laura Verwijst vraagt wat ze eigenlijk aan informatie
missen, want op MIJNKNHS staat wel diverse informatie over het organiseren van een wedstrijd.
Hier kun je bijvoorbeeld de richtlijnen vinden. De vraagsteller geeft aan het moeilijk te vinden om
dit zelf vanaf nul uit te zoeken. Sommige regio organiseren informatieavonden waarbij uitleg wordt
gegeven hoe MIJNKNHS en het programma Concours werkt. Deze vraag moet echter wel uit de
kring komen. Geadviseerd wordt dan ook om contact op te nemen met het kringbestuur, daar zit
immers de wedstrijdexpertise.
Vraag: Was het wel logisch om ZZ op zaterdag en B-L op zondag te rijden?
Dhr. Elbersen geeft antwoord op deze vraag: dit was op verzoek van de organisatie zodat familie
dan makkelijker mee kan naar de wedstrijd. Ervaring leert dat de ZZ-ruiters liever op zaterdag
rijden en de ervaring leert ook dat gezinnen op zaterdag vaak al andere bezigheden hebben en
dan op zondag meer tijd en rust heeft om op wedstrijd naar hun familielid te komen kijken. We
kijken dit dan ook aan en gaan dit evalueren.
Vraag: Het Kampioenschap is nu 14 dagen eerder gepland. Hoe gaat dat uitkomen, wanneer is
dan de sluitingsdatum?
Mw. Verwijst stelt terplekke vast dat de sluitingsdatum dan vastgesteld moet worden op vrijdag 14
juli 2017. Deze datum ligt bij deze dan ook definitief vast.
Vraag: KNHS Kampioenschappen in Ermelo verdelen over 2 dagdelen. Kan dat niet anders, want
Nu ben je soms 14 uur van huis. Zijn hier geen andere oplossingen voor?
De regiovoorzitter neemt deze vraag mee en komt erop terug.
Afscheid mw. J. Martens en dhr. L. Hafmans:
De regiovoorzitter vraagt de aftredende bestuursleden om naar voren te komen. Ze worden
bedankt voor hun inzet en de prettige samenwerking, Mw. Martens is drie jaar bestuurslid geweest
en Dhr. Hafmans zes jaar. Ze krijgen een blos bloemen en een attentie uitgereikt.
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14. Sluiting
Om 22.35 uur sluit de voorzitter de vergadering met een woord van dank voor ieders inbreng en
aanwezigheid en wenst iedereen een goede reis naar huis en een fijn wedstrijdseizoen.
Goedgekeurd op de Algemene ledenvergadering van de KNHS Regio Noord-Brabant
Op 30 maart 2017.
Getekend J. van der Harst Voorzitter.

Definitieve notulen Algemene Najaarsvergadering KNHS Regio Noord-Brabant, oktober 2016

Pagina 15

