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Notulen voorjaarsledenvergadering 2 september 2020 voor publicatie op website, vaststelling in ALV 
November 2020 
 
Locatie: Fletcher Hotel Restaurant Heiloo 
 
Agenda 
1. Opening vergadering 
2. Verslag van de najaarsledenvergadering 20 november 2019 
3. Jaarverslag secretaris 2019 
4. Jaarverslag penningmeester 2019 
5. Decharge over de financiën 
a. verslag kascontrolecommissie 
b. vaststelling jaarrekening 
6. Benoeming (reserve) lid kascommissie 2020 
7. Regiobestuur: 
a. Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Mw. Marianne Blakborn 
b. Aftredend (maximale termijn): Dhr. Jos Slottje  
8. Bestuursmededelingen 
9. Rondvraag 
10. Sluiting vergadering 
 
Aanwezig: 
Bestuur KNHS NH 

 Michael Broertjes (voorzitter) 
 Marianne Blakborn (secretaris) 
 Jos Slottje (penningmeester) 
 Saskia de Rover (communicatie, marketing en sponsoring) 
 Elizabeth Rosheuvel (algemeen en vice voorzitter a.i.) 

 
Afbericht: Ilja van der Leek (jeugd en recreatie) 
 
Overige aanwezigen/genodigden 

 Wedstrijdsecretariaat KNHS NH 
 3x individueel lid  
 Manege de eenhoorn 
 Wironruiters 
 HS Heiloo 
 Bucephalus 
 Gouwzeeruiters 
 Zaanse ruiters 
 Duinridders/schildknapen 

 
Afbericht: ereleden, lid Dressuurforum; verenigingsafmeldingen: De Beemsterruiters, De Duinrand, 
RV Bentveld, Kennemer Ruiters, Leeghwater, Oude Veer. 
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Notulen 
1. Opening vergadering 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00uur. 
 
 
2. Verslag van de najaarsledenvergadering 20 november 2019 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de secretaris. 
 
 
3. Jaarverslag secretaris 2019 
Het jaarverslag is meegestuurd met de stukken/was te vinden op de website. De voorzitter licht toe 
dat het de bedoeling was om na een succesvol 2019 de nieuw ingeslagen weg zonder de kringen 
verder voort te zetten en elkaar als regio en verenigingen meer op te zoeken. Corona heeft hierbij 
een flinke streep door de rekening gezet. Nu de regels iets versoepeld zijn zal worden gezocht naar 
een veilige manier om elkaar de komende tijd alsnog te treffen voor overleggen tussen verenigingen, 
werkgroepen en bestuur, bijvoorbeeld via Microsoft Teams. 
 
 
4. Jaarverslag penningmeester 2019 
Het jaarverslag is meegestuurd met de stukken/was te vinden op de website. De penningmeester 
licht een aantal zaken apart toe: 

- Door de vereenvoudiging en ontdubbeling van lidmaatschappen bij de KNHS in Ermelo zijn er 
over 2019 ongeveer 800 leden minder ten opzichte van 2018.  

- De afzeggingen en omboekingen ten aanzien van wedstrijden hebben een grote inkomsten 
post opgeleverd over 2019.  

- De KNHS NH organiseert in opdracht van de KNHS Ermelo diverse jury bijscholingen. 
Rozemarijn Broeckx is daar verantwoordelijk voor en organiseert daarnaast ook diverse extra 
clinics zoals in 2019 over ‘gangen’ en over ‘kur op muziek jureren’.  

- De website van KNHS NH is in 2019 volledig aangepast. Er staan alleen nog ‘noordhollandse’ 
fotos’ op en alles wordt up to date gehouden. 

- Op de balans staat een post ‘nog te ontvangen’. Dit is de betaling van de KNHS over 2019, 
die wordt pas in februari 2020 gestort maar behoort bij de activa van 2019.  

- De spaarrente over 2019 was onveranderd laag. 
 
 
5. Decharge over de financiën 

a. verslag kascontrolecommissie 
De kascommissie is helaas niet aanwezig. Er is door de dames Hrouda en Woestenburg op 8 
augustus 2020 kascontrole uitgevoerd. Hierover is een verklaring getekend die bij in de administratie 
van de penningmeester is opgenomen. De kascommissie had geen vragen of opmerkingen en heeft 
het verslag en de cijfers geaccepteerd en brengt een advies uit om de jaarrekening over 2019 vast te 
stellen. 

b. vaststelling jaarrekening  
Er zijn geen verdere vragen vanuit de aanwezigen. De voorzitter vraagt decharge voor de financiële 
verslaglegging over 2019, hetgeen de zaal bij acclamatie ondersteunt.  
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6. Benoeming (reserve) lid kascommissie 2020 
Mevrouw Woestenburg is aftredend. Mevrouw Laan zal met mevrouw Hrouda over 2020 de 
kascommissie vormen. Tijdens de vergadering is dhr. Haaster bereid gevonden om reservelid 
kascommissie te worden.   
 
 
7. Regiobestuur: 

a. Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Mw. Marianne Blakborn 
b. Aftredend (maximale termijn): Dhr. Jos Slottje  

De voorzitter licht kort toe dat mevrouw Marianne Blakborn helaas door familieomstandigheden haar 
functie als secretaris van de regio moet neerleggen. Zij wordt hartelijk bedankt voor haar inzet met 
een bloemetje namens het bestuur en de zaal bedankt middels applaus.  
 
De heer Jos Slottje is een maximale termijn van 9 jaar in het regiobestuur actief geweest. Zijn CV, 
naast zijn werkzaamheden voor de regio, is indrukwekkend te noemen. Daarom heeft de KNHS 
Ermelo hem geëerd met een zilveren ruiterspeld. De voorzitter spreekt een persoonlijk woord van 
dank uit. Ook Jos krijgt een bloemetje uitgereikt en er wordt voor hem geapplaudisseerd. 
 
 
8. Bestuursmededelingen 
Vanuit het bestuur wordt mevrouw Elizabeth Rosheuvel benoemd tot penningmeester. De heer Jos 
Slottje is bereid gevonden om ad interim het secretariaat over te nemen, tot er een nieuwe secretaris 
wordt gevonden. Mevrouw Ilja van der Leek heeft aangegeven per de najaarsledenvergadering te 
willen stoppen met de portefeuille Jeugd en Recreatie. De verantwoordelijkheid voor het Jeugd 
Stimulerings Plan (JSP) is tijdelijk overgenomen door mevrouw Saskia de Rover. Met deze 
vertrekken en wisselingen ontstaan in het bestuur de volgende vacatures: 
 

a) Vice voorzitter (nu ad interim door Elizabeth Rosheuvel) 
b) Secretaris (nu ad interim door Jos Slottje) 
c) Recreatie (inclusief afvaardiging naar Ermelo) 

 
Voor de jeugd wordt in principe geen nieuw bestuurslid gezocht, maar wel iemand die een werkgroep 
jeugd wil coördineren en de werkgroep Jeugd gaat voorzitten. Ook is het mogelijk dat een bestuurslid 
de portefeuille jeugd krijgt, en als voorzitter van de werkgroep jeugd fungeert.  
 
Alle rollen/vacatures zijn te vinden op de website. De voorzitter nodigt alle aanwezigen van harte uit 
om zelf te solliciteren of in de omgeving na te vragen of er iemand wil solliciteren. Schroom niet om 
contact te leggen met één van de bestuursleden om meer te vernemen over de werkzaamheden. 
Na de eerste kennismakingen maakt een gesprek met de KNHS NH vertrouwenscommissie ook 
onderdeel uit van de sollicitatierondes.  
 
Het wedstrijdsecretariaat wordt sinds dit voorjaar uitgevoerd door de dames Bakker en van Marle. 
Mw. Bakker neemt het woord om toe te lichten hoe de komende kalender zal worden samengesteld. 
De KNHS wil af van de jaarkalender en over naar een indoor- en outdoorseizoenskalender.  
 
Op de website en in de nieuwsbrief is gecommuniceerd hoe dit zal gaan werken. Men roept de 
verenigingen op om nu hun kalender in te vullen voor de periode 31-12-2021 tot 1-4-2021. In het 
eerste kwartaal van 2021 komt dan de mogelijkheid om bij de KNHS de outdoor vanaf 1-4-2021 in te 
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dienen. Voordeel hiervan is, dat de grote outdoor evenementen allemaal bekend zijn voordat de 
verenigingen zelf hun kalender voor de outdoor indienen.  
Het wedstrijdsecretariaat zal natuurlijk reminders sturen van de tijdslijnen voor het indienen bij de 
KNHS.  
 
Verenigingen mogen alles indienen, de KNHS beslist. Regio kan de verenigingen wel adviseren. Een 
van de aanwezigen vraagt of er door de Regio overleg kan worden geregeld over de 
springwedstrijden in het eerste kwartaal 2021 en tijdens de outdoor 2021. Dit wordt door de voorzitter 
toegezegd. Hij zal in samenspraak met het wedstrijdsecretariaat daarvoor een datum inplannen. De 
betreffende aanwezige spreekt de uitdrukkelijke wens uit ook al in het najaar 2020 overleg te willen 
over de outdoor 2021, al weet je dan de data van de grote wedstrijden en de eventing nog niet.  
 
Voorzitter dankt het wedstrijdsecretariaat voor de toelichting en de reeds verrichte en nog komende 
werkzaamheden.  
 
De huldigingen over indoor 2020 zullen hopelijk in een ‘normale’ ALV plaatsvinden op 19 november 
2020.  
 
De outdoor 2021 zal 1, 2, 3 en 4 juli zijn bij Manege Beukers in Oudkarspel.  
 
9. Rondvraag 
 
Een van de aanwezigen vraagt of er ook een regiokampioenschap Outdoor zal plaatsvinden. Het 
antwoord daarop is nee, de regio had reeds te veel andere (m.n. eventing en manegedagen) 
evenementen op de kalender.  
 
Een van de aanwezigen vraagt of Regio NH hetzelfde gaat doen als Utrecht: die geven de 
jaarbijdrage van de KNHS aan de verenigingen. De voorzitter en de penningmeester lichten toe dat 
dat niet de bedoeling is in Noord Holland. Er zijn ook andere belanghebbenden dan verenigingen, en 
bovendien is dat een lastig verhaal om dat naar rato en fair te doen. En iedere vereniging hetzelfde 
bedrag is niet substantieel gezien het aantal verenigingen in NH. Wel is het in de begrotingsronde 
van 2021 dit najaar zeker de bedoeling om op basis van goede voorstellen/initiatieven vanuit de 
werkgroepen en fora te zorgen dat het geld naar de juiste initiatieven vloeit. Ook is er altijd geld 
beschikbaar voor sportaanbieders (verenigingen en manegebedrijven) die een extra activiteit willen 
regelen om meer mensen aan het paardrijden te krijgen en/of lid te laten worden van de KNHS. 
Voorbeelden zijn zogenoemde “teamwedstrijden” waarbij er minimaal 3 verenigingen samenwerken, 
of open dagen. Dan kan men bij de KNHS regio NH aankloppen voor een bijdrage. Ook zijn er dit jaar 
bijvoorbeeld aanzienlijk meer investeringen gedaan in het Jeugd Stimulerings Plan (JSP) dan 
begroot. 
 
De heer Jos Slottje en een van de aanwezigen lichten toe dat als verenigingen in moeilijkheden 
komen er diverse regelingen zijn van de overheid waarvan deze verenigingen gebruik kunnen maken. 
Voor diverse verenigingen is hier al succesvol gebruik van gemaakt. Er wordt dan een maximaal 
bedrag van 4000 euro uitgekeerd mits men aan de voorwaarden voldoet. Voor meer informatie zal de 
regio dit op de website zetten. 
 
Een van de aanwezigen vraagt hoe het zit met de online proeven. De voorzitter licht toe dat deze een 
groot succes zijn en tot een toename van startkaartaanvragen heeft geleid. Vooral onder jongere 
leden wordt deze innovatieve manier van rijden omarmd. De regio’s in Nederland zijn echter 
verdeeld. Er zijn conservatievere regio’s die mordicus tegen deze verandering zijn. En andere regio’s 
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zijn neutraal en/of positief vanwege de verbreding van de doelgroep. De voorzitter geeft aan dat de 
KNHS in Ermelo nu evalueert en wellicht met een nieuw plan voor het online gebeuren zal komen. 
Het is nog niet duidelijk.  
 
Een van de aanwezigen vraagt of meer aanwezigen ervaring hebben met het vlak na elkaar starten 
van proeven in de dressuur bij hoge temperaturen. Er werd op een recente (gewone) wedstrijd aan 
haar gezegd dat dit ‘moest van de KNHS’. Dit vond zij niet terecht met het oog op paardenwelzijn. 
Geen van de aanwezigen heeft een zelfde ervaring, zelfs niet op de meetmomenten. 
 
 
10. Sluiting vergadering 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage, spreekt de hoop uit elkaar weer in goede 
gezondheid te zien op de najaarsledenvergadering en sluit de vergadering om 20.55uur. 


