Notulen Algemene Voorjaars Ledenvergadering

MvG/02-11-2017

Notulen van de Algemene Najaars Ledenvergadering van 2 november
2017
Plaats: Vergadercentrum ’t Draaiboompje, Hild 1, 5566 CL te
Moergestel.
Afmeldingen:
1. Hilke Kok
2. Ardy Koelen
3. Ingrid de Lange
4. Ton Pijnenburg
5. Ingrid van Uden
6. Corné Adriaansen
7. Toon van Eyk
8. Peter van Asseldonk
9. Ans Stoub

LR de Volharding
Kring Hart van Brabant
Voltigevereniging de Heerevelden
PSV Jan van Amstel
De Zilverhoef Geffen
PSV de Enclaveruiters in Baarle Nassau
Vereniging Zijtaart
Kuuklanders

Opening
De voorzitter, de heer Van der Harst opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom en met name Marleen Ras en Mascha Reijs namens de KNHS. Ondertussen
komt nog een aantal verlate personen binnen. Jacques toont wederom de slide
waarop de visie van KNHS Regio Noord-Brabant staat vermeld: Wij staan als KNHS
Regio Noord-Brabant voor een passend sportaanbod voor zowel de recreatieve als de
wedstrijdgerichte paardensporter.
Vervolgens een slide met kerncijfers van begin 2017. Hij vermeldt hierbij dat we de
toekomst willen zekeren en benadrukt dat we aansluiting moeten zien te vinden met
de FNRS bedrijven, niet in de laatste plaats door de synergie die er al bestaat tussen
de KNHS en de FNRS.
Notulen Voorjaarsvergadering 30 maart
Notulen worden besproken als volgt:
pagina 1: geen opmerkingen
pagina 2: geen opmerkingen
pagina 3: geen opmerkingen
Pagina 4: geen opmerkingen
Pagina 5: geen opmerkingen
Pagina 6: geen opmerkingen
Pagina 7: geen opmerkingen
Pagina 8: geen opmerkingen
Pagina 9: geen opmerkingen
Notulen hierbij goedgekeurd!
Evaluatie KNHS Brabantse Outdoor Kampioenschappen 2017 in Dongen
Opmerkingen bij slide 8: altijd proberen up-to-date te blijven. Paar kleine
verbeterpuntjes worden genoemd:
o Geluidsinstallatie kan iets beter.
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o Springpiste misschien iets te ver van de tent.
o Tijdschema springen aantrekkelijker maken, zeker de finales.
o Meer tijd tussen eerste en finale rubrieken dressuur
Evaluatie KNHS Brabantse Outdoor Kampioenschappen 2017 in Dongen (slide 9)
Meer balans krijgen in de kosten van de kampioenschappen. Vergeleken met 2016
hebben we de kosten beter in de hand kunnen houden. Het geeft aan dat we duidelijk
bezig zijn om de zaak financieel gezonder te krijgen.
Opmerking Ralph van Venrooij vanuit de zaal: in de eerste plaats waardering voor de
mensen die het organiseren. Wij moeten als regio Noord-Brabant kijken in hoeverre
we up-to-date zijn met de andere regio’s. Deelname op selectiewedstrijden loopt
terug. In hoeverre is de wil om te rijden op de BK nog aanwezig?
Reactie Jacques: aantal starts is nog okay, we staan open voor verbeteringen en
suggesties. Positieve inbreng en ideeën gewenst.
Uitreiking aandenken KNHS Kampioenen
1. Nina van Rooij met Amigo
2. Mila Backbier; niet aanwezig; kwam later toch binnen maar was niet
aangemeld. Er wordt geregeld dat zij alsnog een aandenken krijgt.
3. Caeley Althuizen
4. Nina van Rooij met First Flight
5. Micky Schelstraete
6. Emma Heijligers; slaapt al, Jeanne van Dijk neemt de prijs mee.
7. Mila Kuypers, niet aanwezig
8. Rianne vd Werken
9. Nienke Monden-Otjens (M1); niet aanwezig
10. Britt van Erp
11. Sofie van Rooij
12. Xena Krijnen
13. Elise de Loos
14. Sanne Buijs
15. Evi van Rooij
16. Guusje Kouters
17. Rik van de Pas
18. Nienke Monden-Otjens (M2)
19. Linda van Akere
20. Marloes de Jong
21. Britt van Rijsewijk
22. RV De Hoefslag, 4-tal
23. LR Hipparion
Kampioenen werden gevraagd om 20.30 uur aanwezig te zijn, echter programma liep
wat voor en daardoor werden er 2 kampioenen later gehuldigd, te weten Rik vd Pas
en Micky Schelstraete.
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Presentielijst
Geldige aanwezigen: 54
Afgemeld: 9
Verenigingen die afgemeld zijn: 7
Actiepunten nav opmerkingen vanuit Voorjaarsvergadering 2017 (slide 40)
Deregulering goed zichtbaar. Helaas veel afgelastingen hierdoor. Meer wedstrijden
gepland dan voor de deregulering (1.100 wedstrijden tov 850 wedstrijden). Aantal
ruiters neemt af, met name ponyruiters.
Advies: heel goed om met elkaar te overleggen of we geen wedstrijden kunnen
combineren en/of afstemmen van de timing waarop de wedstrijden verreden worden,
met name dichtbij elkaar gelegen gemeentes.
Meer met elkaar overleggen om zodoende meer ruiters per wedstrijd binnen te
krijgen. Advies Ralph van Venrooij: schrijven in heel Nederland om in beeld te krijgen
hoe dat in andere regio’s gaat. Onderzoek naar de resultaten van de deregulering.
Regulering komt nooit terug.
Opmerking van Luc Schelstraete: afgelopen weekend 3 grote wedstrijden in een
kleine straal van elkaar, Geldrop samen met De Mortel en Someren. KNHS kan best
regels maken dat in zo’n kleine regio niet 3 belangrijke wedstrijden tegelijkertijd
verreden mogen worden. FEI bepaalt ook nog steeds de wedstrijdkalender.
Opmerking vanuit de zaal: kleine verenigingen worden er de dupe van.
Jacques antwoordt hierop dat er een mechanisme moet komen om ook de kleine
verenigingen aan bod te laten komen.
Opmerking uit de zaal: uitgebreid besproken tijdens de kringenvergadering vorig jaar
Hoe kan een kleine vereniging met weinig leden dit oplossen? Komt er steun vanuit de
Regio? Jacques: “nee, moet vanuit de kringen komen die hebben hierbij de lead!
Initiatieven moeten echt vanuit de kringen komen, Regio kan hier niet dwingend op
zijn”
Vraag vanuit de zaal: hoeveel wedstrijden zijn er nu daadwerkelijk afgelast? Jacques
antwoordt dat hij nu nog geen cijfers hierover heeft, deze zullen bij de a.s.
voorjaarsvergadering wel bekend zijn.
Jacques benadrukt nogmaals hetgeen besproken wordt tijdens de kringenvergadering
om méér samen te werken!!
Verzoek lidmaatschap afdracht te hoog voor kleine verenigingen; ligt bij de KNHS.
Voorstel tot wijzigen kringstatuten KNHS Regio Noord-Brabant (slide 42)
Hoe kan een kleine vereniging toch zijn stemrecht behouden? Gevraagd statuten te
wijzigen om stemrecht evenwicht te hebben.
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Jurybijscholing meer lezen als regionaal bijscholingspunt.
Complimenten aan Laura Verwijst omdat zij al bijna een jaar de taken van de functie
van penningmeester heeft overgenomen.
Bestuursverkiezing (slide 44)
Voorstellen van kandidaten:
John Dielissen stelt zich voor en stelt zich kandidaat als bestuurslid met functie van
penningmeester. Waarom ben je geschikt als penningmeester? Hij legt uit dat hij
affiniteit heeft met cijfers en hoopt iets bij te kunnen dragen aan de financiële
situatie van de regio
Nicole Vergouwen; bestuurslid Kring West Brabant. Stelt zich voor en stelt zich
kandidaat als bestuurslid |portefeuillehouder JRB JeugdRuiterBegeleiding en
Eventing.
54 stemmen uitgebracht voor Nicole Vergouwen en als volgt verdeeld:
• 48 voor gestemd
• 3 tegen gestemd
• 3 blanco gestemd
54 stemmen uitgebracht voor John Dielissen en als volgt verdeeld:
• 46 voor gestemd
• 8 blanco bestemd
Daarmee zijn beide kandidaten gekozen als Bestuurslid van de KNHS Regio NoordBrabant; proficiat!
Mededelingen Brabantse Kampioenschappen Indoor 2018 (slide 50):
Dressuur: De Molenheide te Schijndel
Springen: De Rooijse Ruiters en Pony Ruiters in Sint-Oedenrode
Mededelingen Brabantse Kampioenschappen Outdoor 2018 (slide 51):
Peelruiters in Westerbeek (evenemententerreinen Stevensbeek aan de Radioweg)
Brabantse Kampioenschappen Eventing (slide 52):
Locatie Alphen, Chaam en Eten-Leur
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Financiën 2017 (slide 57)
Kleine aanpassing van de startgelden: Jacques vermeldt hierbij dat dit een voorbeeld
is wat aantoont dat de Regio eraan werkt om kosten te drukken.
Begroting Indoor 2018; beraamd € 5.380 negatief tov negatief resultaat 2017 van €
12.946.
Kringafdracht naar de kring toe weer terugdraaien van € 1,75 naar € 1,25 om
zodoende weer een paar duizend Euro meer te genereren voor de Regio.
Opmerking van John Dielissen (nog niet in functie!); waar moeten de kringen dit
verlies vandaan halen? Jacques: we willen een heleboel doen aan stimuleren van de
breedtesport zoals bijvoorbeeld het geven van trainingen en dat geld moet ergens
vandaan komen.
Penningmeester van West-Brabant zegt dat dit € 600 gaat kosten (Ralph van Venrooij
spreekt namens hem). Jacques: jammer, maar wij hebben dat geld nodig.
Mirjam van Lanen benadrukt nogmaals dat er niets wordt veranderd. Het was altijd al
€ 1.25 maar tijdens de afgelopen jaren hebben we € 1,75 betaald omdat dit mogelijk
was. Goed gekeurd door de vergadering op vraag of dit akkoord is.
Financiën 2018 | Begroting 2018 (slide 61)
Vraag vanuit de zaal: waar gaan de kosten naar toe van regel 3: vergoedingen
bestuur, Wedstrijdcommissie, secretariaatskosten. Jacques legt uit dat dit de kosten
zijn die door en voor het bestuur worden gemaakt, zoals onder andere vergaderkosten
(denk aan huur locaties!).
Jurybijscholing KNHS Regio Noord-Brabant en Zeeland door middel van coaching
(slide 63 t/m 65)
Juryleden begeleiden mbv coaching. Nu pilot van onze Regio; we gaan bijscholen op
veel kleinere schaal.
Zeeland betaalt pro rato meer per jurylid, maar wij doen het werk.
Wij willen dat ook gaan doen voor stijlbeoordeling bij het springen.
Werkwijze: er zouden in beginsel 16 ruiters beoordeeld worden, maar dit is al
teruggebracht naar 8 ruiters. We werken met 4 coaches NOC/NSF geschoold.
Namens het bestuur is dit een project van Gert-Jan de Reus en Ad Mulder (techniek).
Cindy Heijligers van het Forum Dressuur heeft hier ook al heel veel werk aan verricht.
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PAVO/KNHS Beloftetraining van het talentenplan Noord-Brabant 2017/2018 (slide
66/67)
Beloftetrainingen; selectiedagen geweest. Laura Verwijst gaat alle geselecteerden
informeren wanneer ze waar moeten zijn. Regiotrainingen voor een iets meer
beginnende ruiter.
KNHS Eventing Training 2017/18 (slide 68).
René vd Loo licht toe wat het Forum Eventing zoal doet en inhoudt; we gaan 4 x per
jaar naar Ermelo, gaat vaak over FEI regelgeving, veiligheid, opleidingen.
Wat doen wij in Brabant specifiek met ons groepje? Belangrijkste speerpunt:
wedstrijden (chronisch tekort). Moeten wedstrijden bijkomen. Momenteel loopt er
project in Leende wat er goed uitziet (datum 30 juni 2018). Verder organiseren wij de
BK, dit jaar gelukkig kleine selectie kunnen laten plaatsvinden in Alphen, Chaam en
Etten-Leur. Bij de KNHS kampioenschappen werd ook Eventing kampioenschap
verreden in de klasse L. Bestaande wedstrijden promoten en ook vleugels uitslaan
naar Indoor Eventing.
Als voorbeeld noemt hij de volgende grote wedstrijden:
• KNHS Schaap & Citroen Eventing Cup
• KNHS Eventing Cup (basis L, M, Z)
• Bavaria Eventing Cup: competitie over 5 zuidelijke wedstrijden.
4 November starten met instructie dag (voor de beginners). Eerste introductie is
kennismaking van combinaties met de sport en ook een manier voor de trainers om te
beoordelen of de combinatie wel geschikt is. Vervolgens 3 trainingen en ook een
theorie-avond met nadruk op de regelgeving.
Oefenwedstrijd, dressuur, springen en cross-country waarbij ook een dierenarts
aanwezig is. Voor meer info verwijst René vd Loo naar de site van Regio Noord
Brabant, kopje Eventing!
KNHS Regio Para Training (slide 69)
Overweeg of je para rubriek kunt uitschrijven want er liggen best wel mogelijkheden.
Hippiade uitbreiding (slide 70 t/m 73)
•
•
•

Wij willen meer starts om het voor de kinderen aantrekkelijker te maken.
Idee is om de data van Hippiade te verschuiven naar eind september
Verlaging boxentekort

Mogelijkheden
•
•
•
•

Meer starts; nadeel is leerplicht en werk
B en L naar de vrijdag en meteen afwerken; nadeel is leerplicht en werk.
Starten op zondag
Per categorie kampioenschappen op 1 dag afwerken
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Splitsen van verenigingskampioenschappen en individuele kampioenschappen
naar verschillende dagen.

Laten zien aan de hand van een datumvoorstel. Jacques: hoe denken jullie erover om
dit in de eerste week van de gezamenlijke schoolvakanties te doen?

Reacties vanuit de zaal hierop:
•
•
•
•

Waarom niet ná de vakantie?
Kinderen wel vakantie, maar ouders niet
Bijkomend voordeel om Hippiade juist eerder te houden: kort tijdsbestek dus
hou je de mensen die willen door promoveren tov Hippiade eind september te
houden.
Reglement wijzigen; als de selectie bekend is mag je promoveren.

Jacques meldt dat de presentatie op de website komt te staan; kijk er naar!! We
willen per 1 december een opinie hebben. In december weer Ledenraad en dat moet
dan op de agenda.
Train de Trainer (slide 75)
Met behulp van Academy Bartels programma gemaakt om trainers en lesgevers van
Noord-Brabant te coachen. Wordt geheel gesponsord. Als je instructeur bent en niet
bent geregistreerd als instructeur in Ermelo dan kom je niet in de database van
instructeurs. Deze registratie kost € 10 en dan kun je in aanmerking komen voor
bijscholing. Geldt zowel voor dressuur als springen.
Sponsors (slide 76)

Sponsors; zonder hen is er weinig mogelijk!!!!
1.
2.
3.
4.

Back on Track
PAVO
Van Zoom Advocatuur (specifiek Beloftetraining)
Hoofdsponsor WILDKAMP

Rondvraag (slide 78)
Ronald van Noesel (voorzitter Kring Baronie):
Binnen kring discussie over inschrijfgelden van selectiewedstrijden. Goed herhalen
wat er is afgesproken is tussen Regio en Kringen. Voor paarden € 15 en pony’s € 8.
Jacques beaamt dat dit inderdaad afgesproken is met alle kringen. Geldt puur voor de
selectiewedstrijden!!!
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Regiobestuur moet deze afspraken niet alleen in de notulen vastleggen, maar wellicht
ook nogmaals apart bevestigen aan de voorzitters van de betreffende Kringen.
Dank jullie hartelijk voor aanwezigheid en inbreng!
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