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Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
Regio NOORD-HOLLAND
Secretaris:
tel:

Mevr. Marianne Blakborn
Wijmers 11
1608 HJ Wijdenes
06 222 48796

e-mail:

secretaris@knhsnoordholland.nl

NOTULEN NAJAARSLEDENVERGADERING
Woensdag 20 NOVEMBER 2019 te Heiloo
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Aanwezig namens het bestuur: Olaf Rempe, Michael Broertjes, Jos Slotje, Ilja van der Leek, Saskia de Rover,
Marianne Blakborn
Afwezig met bericht: Nel Balla (werkgroep springen), Karin Baars, Annebel vd Aakster (werkgroep dressuur),
Judith vd Noordaa (JSP), Elly Ooms (Erelid, Vertrouwenscommissie) en 10 verenigingen.
Aanwezig namens de werkgroepen/fora: Paula Osterholt, Janneke Petrie, Justus Valk
Aanwezig namens de verenigingen: 30 afgevaardigden
Aanwezig namens de FNRS: Haike Blaauw
Aanwezig namens de KNHS: Brigitte Bronckhorst, Christel den Boer, Cees Roozemond
Aanwezig Erelid Regio: Geu de Jong
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1. Opening vergadering om 20:15 uur door Olaf Rempe
Mededeling agenda: De agenda is vooraf gemaild naar verenigingen. De volgende Algemene
Leden Vergadering zal er een vermelding op de website geplaatst worden.
De agenda moet gepubliceerd worden op website volgens statuten, wordt opgemerkt door een lid.
Gemeld wordt dat er de mogelijkheid is tot schriftelijk stemmen inzake de functie van voorzitter tm pauze,
indien dit nog niet digitaal gedaan is.
2. Huldiging van de NK podium winnaars van de diverse disciplines. De volgende ruiters/amazones worden
gehuldigd:
6 in de dressuur:
Britt Kikkert -v.d. Linde 2e dressuur B cat a/b
Rosa Vlaar
1e dressuur B cat d/e
Imme Schraag
3e dressuur L2 cat d/e
Linde Nieman
3e dressuur M2 cat d/e
Esmee Broers
3e dressuur Z1/Z2 cat c
Skylar Bos
1e dressuur L2 paarden
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3 in het springen:
Maartje Lont
Nathalie Hoogendoorn
Henri Ruiter

!

2e
3e
3e

B cat d/e
B cat c /de
L paarden

10 voor de eventing incl. team:
Birgit Bing
1e klasse M (CDE)
Mariska Witte
1e klasse Z
Tessa Arisz
2e klasse L
3e plaats team Eventing klasse L :
John Maarse, Tamara Wit, Falco de Nijs, Lilianne Bakker, Lisanne Kluinhaar, Tessa Arisz , Henri Ruiter (Team Captain)
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3. Vaststellen notulen ALV 17 april 2019 - Notulen zijn goedgekeurd.
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Kampioenschap data worden vermeld in de nieuwsbrief en op de website
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4. Ingekomen stukken & mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
Mededelingen: Er wordt uitleg gegeven over de vertraging van de kalender procedure. Het ontbreken van een wedstrijdsecretaris was hier de oorzaak van. Met gebruik van enkele weken uitstel
is de kalender opgeleverd.
Selectie dressuur: Periode is van 1 november 2019 tm 5 januari 2020. Tussenstanden zullen gepubliceerd worden op data in begin december, voor kerst en de eindstand zal 2 weken na de laatste
selectie wedstrijd gepubliceerd worden.

Outdoor kampioenschap: Dit wordt niet meer in Hoofddorp gehouden.
Nieuwe organisatie NHRV te Aerdenhout heeft aangeboden om het kampioenschap te organiseren. In verband met een kleiner terrein zal dit niet meer in 1 weekend georganiseerd kunnen
worden. Hierdoor is de planning als volgt: dressuur 3 tm 5 juli en springen 11/12 juli
Lid vraagt: Kampioenschap springen wordt vaak in voorjaar vakantie georganiseerd. Kan er in de
toekomst rekening gehouden worden dat dit buiten de vakantie valt.
Vraag: Wordt outdoor springen ook in Aerdenhout gehouden. Voorzitter bevestigt dit.
Kring Midden is inmiddels ook officieel opgeheven. De voorzitter bedankt het bestuur van de
Kring voor hun inzet.
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5. Nieuws van de forumleden
Spring Forum - Janneke Petrie:
Het spring forum komt regelmatig bij elkaar en bespreken diverse zaken zoals de pilot voor 1,45 cat 1 wedstrijd. Jonge paarden rubrieken staat de aanvang gepland op 1 april 2020.
De evaluatie Hippiade en indoorkampioenschap.
Indoor kampioenschap 2020 staat gepland op 20, 21 maart en op 27, 28 maart.
Het leeftijd gericht sporten wordt verder uitgerold in 2020.
Dressuur Forum- Paula Osterholt:
Het leeftijd gericht sportaanbod is goed ontvangen in alle regio’s. De verenigingen wordt verzocht
om hierin te participeren. Leeftijd gericht sporten wordt verder uitgerold. In 2020 zullen er deels
nieuwe dressuur proeven zijn. Juryleden krijgen nieuw licentiereglement uitgedeeld. De meerderheid van juryleden zullen hier niet aan voldoen. Sport aanbieders wordt verzocht om te checken of
jurylid voldoende geclassificeerd is. Wanneer wordt jurylijst aangepast? Indien er vragen zijn dan
kan er contact opgenomen worden met Rozemarijn Broeckx. De lijst wordt z.s.m. up to date ge
maakt. Toezichthouder voorterrein: In de toekomst is dit verplicht en de kosten hiervan zullen
voor de sportaanbieders zijn. Het aantal startkaarthouders is afgelopen jaar verminderd.
Ruiters willen nog meer andere dingen: sneller naar huis etc. Ruiters zullen meer betrokken gehouden moeten worden bij de sport. Hoe? Aandachtspunt voor vereniging: Stukje bewust wording
bij ruiters. Minder soepel zijn in toezegging aan ruiters. Toezicht voorterrein is ontstaan door paardenwelzijn en negatieve persberichten. In toekomst te bediscussiëren met sportaanbieders. In het
verleden is gemeld dat ringmeesters zouden worden opgeleid. Dit is niet gebeurd. Juryleden komen
om te jureren. Bij werkgroep opleidingen is een pilot geweest. Je moet official zijn om maatregelen
te kunnen nemen.
Eventing Forum - Justus Valk
Er is een bijscholing technische afgevaardigden + crossbouwers geweest. Bij de eventing is er een
verschil in niveau per terrein. Verandering rijstijl protocol klasse B: Nu cijfer. Planning meer feed
back geven. Protocol wordt vaak niet opgehaald. Leeftijdsgericht sporten: Hierin wordt springforum gevolgd.
Werkgroep eventing: Er zijn diverse projecten, waaronder regio trainingen, 6 toptrainers verzorgen
trainingen. De trainers hebben eigen type training.
Vraag of dit ook voor het springen te organiseren. Janneke meldt ook dat er ook gekeken wordt of
er overlap is met HTC / JSP.
Eventing wedstrijd organisatie - Margriet Meijer: brengt sportaanbieders samen voor beter planning.
Recreatie forum - Ilja van der Leek.
Ermelo: nieuwe werkgroepen ontstaan: werkgroep politiek / KNHS lidmaatschap
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Er zijn diverse zaken georganiseerd, waaronder het jeugd evenement. Dit gaat vervolg hebben in
2020.
Nieuwe dressuurproeven ingang 1 april 2021.
6. Financiën
Toelichting: bijgevoegd is planning 2020. Basis bijdrage uitgang is het ledenaantal op 1 okt 2019.
Spaarrekening: rente nul / diverse ontvangsten: boetes ivm wijziging wedstrijdkalender.
Werkgroep springen + dressuur is incl. kampioenschapkosten.
Eventing bestaat uit outdoorkampioenschap+bijscholing
Kring staat er voor de laatste keer op. Lasten zijn werkelijk EUR 30.710 bij meegestuurde bijlage
staat EUR 20.710,Vergaderkosten wordt hoog gevonden. Advies is om bij sportaanbieder te vergaderen om kosten
laag te houden.
7. Nieuws uit de werkgroepen
In 2019 heeft de verdere omvorming van kringen naar werkgroepen plaats gevonden.
Dressuurwerkgroep: Er is een vacature. Door onderbezetting is deze werkgroep nog niet
aan plan van aanpak toegekomen.
Werkgroep Springen: Er is een avond met Rob Ehrens georganiseerd over de toekomst van de
springsport. Verder is er een springkalender overleg geweest met de sport aanbieders.
Werkgroep Marketing & communicatie: De website wordt up to date gemaakt.
Er zijn foto’s gemaakt met ruiters door Mathew van Veen voor de website. Doel hiervan is om de
Regio dichter bij de sportaanbieder te brengen. De nieuwsbrief is gelanceerd. Hierin staat o.a.
informatie over de kampioenschappen, nieuws uit regio bijv. interview met parcours bouwer John
Maarssen. Aanmelding op ALV. Wat interesseert leden wordt onderzocht d.m.v. google analytics.
Plan 2020 wordt meerjarenplan. Survey: meer onderzoek. Tevens is er een vacature bij de werkgroep Marketing & Communicatie.
Voor informatie kan contact opgenomen worden met Saskia de Rover.
Werkgroep Eventing: zie punt 5 - Eventing forum
Werkgroep Jeugd en Recreatie:
De ruiterpaden, natuurgebieden, behoud van paden wordt o.a. in samenwerking met FNRS opgepakt.
De datum van het jeugdevenement staat gepland op 24 mei 2020. De werkgroep wordt meer taak
gericht.
Majelle Slenters is een nieuw lid. Zij houdt zicht bezig met de organisatie van lezingen. Er is een
project paardenwelkom. Op de website van de Regio zal een kalender met bixie evenementen komen te staan. De werkgroep vraagt ook input van sportaanbieders voor het organiseren van evenementen.
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Opleidingen - jaarplan zie: https://www.knhs.nl/over-knhs/organisatiestructuur-en-missie/beleids
plan-en-jaarplan/; aansturing vanuit Ermelo
Licentie structuur: plan is om dit van 3 jaar naar 2 jaar te laten gaan. Er zullen digitale cursussen
gegeven worden. Ook is er grootschalige bijscholing in de planning en er is een plan tot bijscholing inzake ongewenst gedrag.
De volgende stap is meer structuur aanbrengen in werkgroepen van de Regio. Samenwerken waar
overlap is en structuur aanbrengen voor 2020. Najaar 2020 staat gepland dat de werkgroepen echte
plannen in zullen leveren met begroting.

8. KNHS nieuws door Christel de Boer (sportstimulering)
Wedstrijdsport onderzoek: De KNHS heeft naar aanleiding van verzoeken een onderzoek tot scheiding van de amateurs en de professional in de wedstrijdsport ingesteld.
Er is een trend dat er meer wedstrijden zijn, maar minder starts. Tevens zijn er minder vrijwilligers
beschikbaar.
De pilot leeftijd gericht sporten bij de jeugd is goed geland en wordt verder uitgebouwd.
De Hippiade 2020 is gepland in week 33: 12 tm 15 augustus 2020.
Pilot online betalen van wedstrijden: de sportaanbieder kan zich aanmelden voor deze pilot bij de
KNHS. Bij dit systeem kan geen korting verleend worden aan leden van de organiserende sport
aanbieder. In de1e pilot lieten de sportaanbieders de leden eerst inschrijven tegen een lager tarief en
later werd de in schrijving geopend voor niet-leden voor het reguliere tarief.
Bixie en friends ruiterpaspoort. Vraag sportaanbieder: krijgen ruiters dit toegezonden als ze lid
worden? Je krijgt dit magazine twee keer per jaar thuis gestuurd in plaats van Paard&Sport als je
lid bent van de KNHS of rijdt bij een FNRS-manege.
(meer info op: https://www.knhs.nl/top-sport/jeugd/bixie-friends/)
De webshop van de KNHS is vernieuwd.
Young leaders program: info zie-> https://www.knhs.nl/youngleadersprogram.
College tour: diverse clinics en lezingen zijn te volgen op het KNHS centrum. Meer info op:
https://www.knhs.nl/knhscollegetour
In de vorige AVL verzoek voor een oplossing inzake het tekort aan Z juryleden:
Er zijn diverse bijscholingen geweest.
Discussie inzake grotere wedstrijden: verzocht wordt om als sportaanbieder onderling afspraken te
maken.
Actie Forum:
Klant tevredenheidsonderzoek. - deelname 16.000 leden, behaald cijfer 7->ambitie KNHS = 8
De KNHS is bezig met vernieuwing van de website. Doel is om er tevens een kennis bank van de
maken.
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9. Bestuurszaken
Monique van Duivendijk is afgetreden als Wedstrijdsecretaris de vacature wedstrijdsecretaris is
nog niet opgevuld.
Elizabeth Rosheuvel wordt benoemd als algemeen bestuurslid . Zij is de beoogd opvolger van de
penningmeester. Jos Slottje zal in het voorjaar 2020 zijn functie beëindigen, wegens maximale termijn.
Olaf Rempe treed af als voorzitter en is niet herkiesbaar
Nieuwe voorzitter Michael Broertjes wordt benoemd met aantal stemmen voor: 88.7 pct
aantal tegen: 11.3 pct
Alle punten inzake bestuurszaken worden goedgekeurd door de leden.

10. Rondvraag
Advies vertrouwenscommissie t.b.v. de benoeming van de nieuwe voorzitter wordt gemist door een
lid. Bij digitale stemming was advies vertrouwenscommissie toegevoegd.
Opmerking sportaanbieder: Verzoek voor meer tijd voor discussie voor bestuur en vereniging.
Bestuur neemt dit mee voor de volgende ALV. Indien er behoefte is kan er bijvoorbeeld een avond
georganiseerd worden met dressuurforum / werkgroep.
Plan concours: vertegenwoordiger namens sportaanbieder mist verdieping in de presentatie van de
KMHS. Actie: thema bijeenkomsten organiseren.
Vertegenwoordiger namens sportaanbieder meldt: Hippiade voorterrein pony’s is heel druk en
onveilig. KNHS neemt dit mee in voorbereiding op volgende Hippiade.
Vertegenwoordiger namens sportaanbieder meldt dat springenkampioenschap Regio NH Indoor
vaak gepland is in vakantie. Voorzitter meldt dat Regiokampioenschap 2020 de planning is om dit
in begin van vakantie. Volgens dezelfde vertegenwoordiger namens sportaanbieder zou dit in
andere Regio’s wel kampioenschap buiten vakantieperiode gehouden worden. NH houdt rekening
met grote concoursen en Centrale Keuring KWPN. Regiokampioenschap moet tussen 3 - 6 weken
voor Hippiade gehouden worden. Het gaat met name om springen indoor. Dit is afhankelijk van
sportaanbieder die kampioenschap organiseert. Onderzoek wijst uit dat andere Regio’s ook in
vakantieperiode kampioenschap organiseren.
11. Sluiting en de volgende ALV staat gepland op 16-04-2020.

