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Jaarverslag van de Regio Noord-Holland 2019
Ledenvergaderingen:
Er zijn twee algemene ledenvergaderingen gehouden t.w. 17 april 2019 en 20 november 2019
In 2019 heeft de navolgende bestuurswijziging plaatsgevonden:
- Jolanda Nijman is tussentijd afgetreden als lid van het bestuur.
- Saskia de Rover benoemd tot algemeen bestuurslid
- Monique van Duivendijk is afgetreden als wedstrijdsecretaris
- Elizabeth Rosheuvel is benoemd tot lid van het bestuur.
- Olaf Rempe is afgetreden als voorzitter, wegens maximale termijn als bestuurslid
- Michael Broertjes is gekozen en benoemd als de nieuwe voorzitter
Regiobestuur:
Bestuurssamenstelling per 31 december 2019:
Michael Broertjes
voorzitter regiobestuur en afgevaardigde KNHS Ledenraad
Marianne Blakborn
secretaris
Jos Slottje
penningmeester
Elizabeth Rosheuvel
algemeen bestuurslid
Saskia de Rover
algemeen bestuurslid
Inlja van de Leek
bestuurslid recreatie en afgevaardigde recreatieforum
Er zijn in 2019 zeven bestuursvergaderingen geweest.
In het voorjaar zijn bestuur en de fora leden in vergadering bij elkaar geweest.
Fora:
Forum dressuur: afgevaardigde Paula Osterholt
Forum springen: afgevaardigde Janneke Petrie
Forum eventing: afgevaardigde Justis Valk
Forum recreatie: afgevaardigde Ilja van der Leek
In de voor- en najaar ledenvergadering werd door de KNHS een presentatie gegeven
Kringen:
Alle kringen zijn in 2019 opgeheven en in de plaats hiervan zijn werkgroepen opgericht.
In Noord-Holland werken we naast het reeds bestaande Regio wedstrijdsecretariaat met vier
werkgroepen. Dit zijn per discipline: Dressuur, Springen, Eventing en Recreatie. Er is ook een
werkgroep voor Communicatie, marketing & sponsoring. Een werkgroep voor Jeugd & recreatie
en een werkgroep voor Opleidingen/bijscholingen
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Regiokampioenschappen:
Het bestuur heeft in samenwerking met verschillende sportaanbieders de Indoor- en Outdoor
Regiokampioenschappen georganieerd om een afvaardiging naar de KNHS kampioenschappen
voor de Regio Noord-Holland te kunnen realiseren. De diverse kampioenen en podiumplekken
die behaald zijn tijdens de KNHS Kampioenschappen zijn in de najaarsvergadering (ALV)
gehuldigd. Naast de ‘standaard’ medailles en bloemen waren er ook een serie boeken
aangeschaft door de Regio, die als éxtra’cadeau zijn uitgereikt.
Jeugd en ponyzaken:
Het JSP (Jeugd Stimulerings Plan) zoals gestart in 2005 heeft ook in 2019 plaatsgevonden.
Het voornemen is dit ook in 2020 te continueren.
Voor de regio Noord-Holland is 2019 goed verlopen.
Dit mede door de inzet van leden/vrijwilligers uit de regio en de sportaanbieders.
Het Regiobestuur is iedereen hiervoor zeer dankbaar.
Lisse, augustus 2020.
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