Koninklijke Nederlandse Hippische
Sportfederatie
Regio NOORD-HOLLAND
Concept Notulen voorjaarsledenvergadering 19 november 2020 voor publicatie op website
Vaststelling in voorjaars ALV 2021
Locatie: Fletcher Hotel Restaurant Heiloo
Agenda
1. Opening vergadering
2. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen
3. Vaststellen notulen van de voorjaarsledenvergadering 2 september 2020 (bijlage)
4. Presentatie jaarplannen 2021 van de KNHS regio NH werkgroepen door
vertegenwoordigers van de werkgroepen:
a. Springen
b. Eventing
c. Jeugd
d. Dressuur
e. Recreatie
5. Begroting KNHS regio NH en toelichting door de penningmeester (bijlage)
6. Regiobestuur:
a. Tussentijds afgetreden en niet herkiesbaar: Saskia de Rover (Communicatie,
Marketing en Sponsoring)
b. Nieuw algemeen bestuurslid: Gerda Dijkman-Lansen (Jeugd)
c. Portefeuillewisseling: Ilja van der Leek (van Jeugd en Recreatie naar
algemeen bestuurslid incl. social media)
d. Vacature: Secretaris (nu a.i. door Jos Slottje)
e. Vacature: Vice Voorzitter (nu a.i. door Elizabeth Rosheuvel)
f. Vacature: Recreatie
7. Rondvraag
8. Sluiting vergadering
Aanwezig:
Bestuur KNHS NH
 Michael Broertjes (voorzitter)
 Jos Slottje (secretaris a.i.)
 Elizabeth Rosheuvel (penningmeester en vice voorzitter a.i.)
 Ilja van der Leek (algemeen en social media)
 Gerda Dijkman-Lansen (algemeen en jeugd)
Overige aanwezigen/genodigden
 Wedstrijdsecretariaat KNHS NH (Jitske & Patricia)
 Regioconsulent Recreatie NH
 Lid Dressuurforum KNHS
Verenigingen:
 Bucephalus
 Heemskerk
 Schermeerruiters
 Wironruiters
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Afbericht: Springforum, vertegenwoordigers KNHS Ermelo, verenigingsafmeldingen:
Amethyst, De Kennemer Ruiters, NieuwVennep, Poelenburgh, Wieringermeerruiters,
Hoorn, Leeghwater.

Notulen
1. Opening vergadering
De voorzitter opent de vergadering om 20.00u en heet alle aanwezigen welkom. Hij deelt
mee dat het wederom een sobere vergadering zal zijn. Verder deelt hij mee dat er
uitgebreide notulen zullen worden gemaakt voor de niet-aanwezigen en dat deze eerder dan
gebruikelijk op de website van de KNHS NH zullen worden geplaatst, samen met een video
boodschap uit Ermelo.
2. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen
De secretaris deelt mede dat er vijf verenigingen zich vooraf hadden afgemeld en twee
alsnog na eerdere aanmelding. Tevens heeft hij een afbericht van de vertegenwoordiger van
het Springforum (tevens werkgroep Springen NH), daarom zal hij zelf bij agendapunt 4 een
korte toelichting geven op het plan voor 2021 van de werkgroep Springen. Daarnaast
hebben de vertegenwoordigers van Ermelo zich afgemeld.
3. Vaststellen notulen van de voorjaarsledenvergadering 2 september 2020 (bijlage)
Er is 1 verzoek om op pagina 4 van de conceptnotulen het woord ‘2020’ alsnog toe te
voegen om duidelijk te maken dat de opmerking onder ‘rondvraag’ gaat over
regiokampioenschappen outdoor 2020, niet 2021. Dit wordt aangepast en de notulen zijn
vastgesteld met dank aan de secretaris en de notulist.
4. Presentatie jaarplannen 2021 van de KNHS regio NH werkgroepen door
vertegenwoordigers van de werkgroepen:
a. Springen
O.a. de volgende plannen:
Lezing: Ten behoeve van de bevordering van het kennisniveau binnen onze regio hebben
we als Springwerkgroep tot doel gesteld minimaal een maal per jaar een gerenommeerde
spreker te laten vertellen over aan de springsport verwante onderwerpen.
Overleggen met verenigingen over de wedstrijdkalenders.
Ter bevordering van het niveau van onze jeugdruiters zullen we in navolging van het beleid
van de KNHS een jeugdcompetitie met een finale opzetten. Het bedrag dat daarvoor is
opgenomen in onze begroting is voor de zaken die deze wedstrijden extra inhoud en impact
zullen geven zoals:
We hebben geconstateerd dat met name in de oefenrubrieken en B-springen veel
combinaties meerijden met onvoldoende ervaring en kennis. We zijn voornemens om een
concept oefenparcoursen aan te bieden aan verenigingen en sportaanbieders waarbij we
een beroep doen op de lokale profs om deze parcoursen te begeleiden. Er zal telkens
hetzelfde parcours staan voor de deelnemers, waardoor zij duidelijk hun vooruitgang kunnen
ondervinden. Lokale profs zullen hiervoor de begeleiding verzorgen.
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Clinic springruiter in combinatie met een trainer - Hier ook weer een initiatief ter bevordering
van de kennis en kunde binnen onze regio. Deelname is open voor springers uit de regio en
bij voorkeur jeugd.
b. Eventing
Regiokampioenschap Outdoor. In de vorm zoals die al jaren gebruikelijk is. Winnaars
ontvangen een sjerp, een blijvende herinnering en een deken.
Regiotrainingen: Er kan ingeschreven worden op 5 trainingen bij verschillende trainers op
verschillende terreinen. Ongeveer hetzelfde als vorig jaar, met dit verschil dat per training
ingeschreven kan worden en niet voor alle 5 de trainingen.
Chef d’équipe: Voor de begeleiding en een training van het equipe L paarden dat naar het
NK mag.
EHBO: de cursus die in maart 2020 gepland stond proberen we nu in 2021 plaats te laten
vinden. Voor direct betrokkenen bij ongevallen bij een eventingwedstrijd. Inschatten hoe en
wat te handelen met name gericht op de paarden. In samenspraak met de afdeling
Opleidingen.
NH Wintercup. Tot nu toe kreeg de beste per klasse van de 4 wedstrijden vanuit de regio
een les aangeboden. Dat blijft. We vragen voor dit indoorkampioenschap geld aan voor
rozetten en dekens en een blijvende herinnering. Deelnemende organisaties: Lisse
(december), Oudkarspel (januari), Middenmeer (februari) en de finale in Middenbeemster in
maart.
Crosslopen Vanuit het forum crosslopen organiseren onder begeleiding van ervaren
rijders/trainers (Ronald, John, Nick, Justus). Op de sgw’s in NH. Veel ruiters zijn zich niet
bewust van het belang van het rijden van de juiste lijnen. Door het crosslopen onder
begeleiding kunnen de ruiters hier goed op voorbereid worden.
Informatieavond conditieopbouw: Een avond o.l.v. bijv. Carolien Munster over de conditieopbouw van eventingpaarden. Deels praktijk (rijden met hartslagmeter), gecombineerd met
theorie. Zodat het voor iedereen inzichtelijk is wat de inspanning vraagt van een paard.
Regiohindernis: Sponsoring van 1 hindernis per eventingwedstrijd outdoor in NH door de
regio “adopteer een hindernis”, hierbij zal een bordje worden geplaatst met het KNHS NH
logo.
c. Jeugd
Beoogd nieuw bestuurslid Gerda Dijkman-Lansen licht het plan voor 2021 toe, aangevuld
door portefeuillehouder Ilja van der Leek. Voor de jeugd wil men in 2021 creatief omgaan
met de reeds bestaande en stevig ten uitvoer gebrachte plannen van Ilja van der Leek en
ex-bestuurslid Saskia de Rover. Hiertoe wordt onder meer gedacht aan:
Meer verbinding tussen KNHS en FNRS (bixie evenementen, meer gezamenlijke
activiteiten, bixie & friends)
Het Young Leaders program zoals dat ook in andere regio’s wordt uitgevoerd
Het Jeugdevement in Heiloo, dat dit jaar ook een groot succes was,
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Een ring voor F-proeven bij de outdoorkampioenschappen om jeugdige en manege ruiters te
inspireren.
Het JSP, hiervoor wordt een apart werkplan opgesteld, hierbij willen we voortborduren op de
deze zomer met dank aan Saskia de Rover geboekte successen en dit uitbreiden met
bijvoorbeeld meer locaties (in de Noordkop en het Zuiden van de Regio), extra instructeurs.
Diverse clinics en events, afhangend van de ontwikkelingen op het gebied van Corona
zullen deze fysiek en/of online zijn. Hierbij denkt men oa aan ‘on tour’  clinics voor de
jeugd bij verenigingen door professionals (als er geen volledige lockdown is) maar ook
online evenementen om met andere disciplines kennis te maken.
Bijscholing van de Regio NH officials en instructeurs speciaal voor (het omgaan met) de
jeugd.
Vereniging Schermeerruiters vraagt of de clinics voor de jeugd ‘on tour’ bij verenigingen
worden gehouden en zo ja, of er plek nodig is, dan is Schermeer geïnteresseerd om mee te
doen. Vereniging Bucephalus vult aan een uitwisseling tussen instructeurs van verenigingen
een goede aanvulling op deze ‘on tour’ activiteiten te vinden. Zo leer je van elkaar en wordt
er ook afwisseling bewerkstelligt. Gerda en Ilja geven aan dit mee te nemen.
d. Dressuur
De werkgroep Dressuur is in 2020 onderbezet geweest. De voorzitter licht toe dat er daarom
geen plan is gemaakt. De werkgroep is inmiddels uitgebreid met een extra lid, zij zullen in
januari overleggen over de ideeën voor 2021 en deze t.z.t. aan het Bestuur Regio NH
voorleggen.
e. Recreatie
Ilja van der Leek (portefeuille Recreatie) licht toe dat er een vacature is voor de
Recreatiefunctie in het bestuur (zie punt 6). Zij heeft, samen met de regioconsulent van
Regio Noord Holland, die ook in de vergadering aanwezig is, een raamwerk gemaakt voor
een eventuele kandidaat dat verder door hem/haar kan worden ingevuld met daadwerkelijke
actie en activiteiten.
In het raamwerk staan onder meer de speerpunten die Ermelo voor ogen heeft en de
mogelijke andere aandachtsgebieden specifiek voor de Regio NH. Hierbij kan worden
gedacht aan de ‘enjoy the ride’ initiatieven, buitenrijden.nl, de ruiterroutes app, etc.
Vervolgens wordt het woord gegeven aan de regioconsulent, die een aantal activiteiten,
kansen en bedreigingen op het gebied van Recreatief paardrijden in NH schetst. Hij is zelf al
sinds 2002 actief als Regioconsulent.
Zo wordt gewerkt aan ‘paarden welkom’- bedrijven langs de kuststrook, is er overleg met de
gemeente Bergen, diverse wethouders van gemeenten en Staatsbosbeheer. In overleg met
Ermelo wordt er veel aandacht besteed aan de lobby met dergelijke instanties, met als doel
‘positief communiceren over paarden’. Dit in het kader van paardenwelzijn, dat steeds
belangrijker wordt. De fietsers hebben een betere lobby landelijk, daar probeert men bij de
KNHS van te leren.
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In Ermelo is ook recent een subsidie expert aangetrokken die de regioconsulenten kan
helpen om subsidies aan te spreken.
De bedreigingen zitten hem in gemeentes die huizenbouw willen, maar geen paardengebied
(dus paarden niet meer aan huis), maar ook in gemeenten die paarden ‘lastig’ vinden.
De Regioconsulent sluit zijn gloedvolle betoog af met de oproep voor ondersteuning: laat het
weten wanneer er een issue is met een route, wanneer paarden ergens niet welkom blijken,
en hij geeft ook aan dat er met name voor het Zuiden van de provincie NH nog graag een
extra regioconsulent bij kan komen.
Vereniging Heemskerk geeft aan in alle plannen “paardenwelzijn” te missen. Zij mist vooral
het onderwerp Paard en Gewicht (van ruiter/amazone). Dat is een belangrijk onderwerp in
dit kader. De aanwezige vertegenwoordigers van de plannen en het bestuur geven aan dat
bijna alle activiteiten wel een component ‘paardenwelzijn’ kennen, hetzij in opleiding,
instructie, uitdragen vanuit het bestuur, etc. Zo zijn er nog vorig jaar boeken over
paardenwelzijn bij de huldigingen uitgedeeld en zijn er diverse vertegenwoordigers van de
regio ook op landelijk gebied actief bezig het belang van paardenwelzijn uit te dragen.
De voorzitter schetst een recent voorbeeld over het positieve gedrag van een van onze
werkgroepleden bij de te warme wedstrijddagen van de afgelopen zomer. Het leeft binnnen
de maatschappij, en daarom heeft de regio NH hier ook wel degelijk veel aandacht voor. Hij
zou graag zien dat er niet alleen over elkaar gepraat wordt, maar ook met elkaar. Zeker in
deze discussie, die ons allemaal raakt.
Bestuurslid Ilja geeft aan dat ze het raamwerk 2021 voor de recreatie nog explicieter zal
aanvullen met het paardenwelzijn.
Vereniging Heemskerk wil in dit kader ook het voornemen van Ermelo bespreken, namelijk
om overal bij dressuurwedstrijden juryleden op het voorterrein te verplichten. Dit maakt
wedstrijden onnodig duur in haar oogpunt en waarom kan dat niet door een lid van de
vereniging zelf worden geregeld, eventueel na een opleiding zoals ooit het idee van Ermelo
was?
Het lid Dressuurforum geeft aan dat er veel te weinig animo was vanuit de verenigingen om
opleidingen te volgen om een goed toezichthouder voorterrein te worden. Daarom is ervoor
gekozen om dressuurjuryleden hiervoor op te lijnen en op te leiden. Het toevoegen van een
jurylid voorterrein is in het Springen al jaren gebruikelijk, en werpt zijn vruchten af. Het is van
belang dat het formele ‘officials’ zijn, om voldoende gezaghebbend op te treden en
ruggesteun vanuit Ermelo te kunnen geven.

5. Begroting KNHS regio NH en toelichting door de penningmeester (bijlage)
De penningmeester licht de begroting 2021 toe. Vereniging Heemskerk vraagt zich af
hoeveel geld er is als je bijna 10.000 euro extra kunt begroten. De oud-penningmeester licht
toe dat er voldoende geld is, maar dat de begrotingen meestal niet worden uitgenut. De
penningmeester licht toe dat daarom dit jaar ook verzocht is om daadwerkelijke plannen,
zodat voortgang kan worden gemonitord. In het verleden zijn de begrote bedragen
nauwelijks uitgenut, behalve voor kampioenschappen. Daarom is dit jaar aan de
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werkgroepen gevraagd om hun gepland activiteiten kenbaar te maken. Als dat allemaal zou
lukken, heeft de Regio daar dit jaar graag de investering voor over. Het is niet de bedoeling
om geld ‘op te potten’, wel om het gecontroleerd terug te geven in activiteiten voor alle
geledingen uit onze regio.
Daarop aanhakend vraagt Vereniging Bucephalus waarom de recreatie dan in verhouding
zo weinig geld krijgt? De penningmeester licht toe dat er voor de recreatie een beperkt plan
licht (zie agendapunt 4). Als er tussentijdse initiatieven zijn kan er altijd een aanvraag voor
budget worden gedaan. De Vereniging Bucephalus zegt dat het een landelijke trend lijkt om
de recreatie te vergeten, net alsof de KNHS er alleen voor de sport is. Er ontstaat een korte
discussie over het aantal recreatieleden. Bij de baten staat, wat de Regio ontvangt voor de
recreatie. Dat is in lijn met de begrote uitgaven. Voor de sportleden krijgt de regio veel meer
afdracht, omdat de FNRS hier ook bij zit. FNRS is dus in Ermelo geen ‘recreatie’, in ieder
geval niet in de regioafdracht. De Vereniging Bucephalus vindt dat de indeling in de
begroting voor ‘Sportopleiding/Stimulering’ niet helpt bij het goed interpreteren van de
bedragen die eronder staan. De penningmeester licht toe dat bij het splitsen van de
portefeuille Jeugd en Recreatie in het bestuur besloten is om de begroting dit te laten
reflecteren. Dus Jeugd een apart bedrag, en Recreatie een apart bedrag. Dit biedt de
mogelijkheid om bij de jaarverslaglegging een zuiverder verdeling te kunnen hanteren van
de gespendeerde gelden. De Vereniging Bucephalus vindt dat het dan niet onder
Sportopleiding moet staan. De penningmeester geeft aan dat dit dan ook onder ‘Stimulering’
valt, hetgeen ook in de kop is benoemd. Zij geeft aan de werkelijkheid zo zuiver mogelijk te
willen weergeven in de begroting en in de jaarverslaglegging.
De begroting 2021 wordt vervolgens vastgesteld.

6. Regiobestuur:
a. Tussentijds afgetreden en niet herkiesbaar: Saskia de Rover (Communicatie,
Marketing en Sponsoring)
b. Nieuw algemeen bestuurslid: Gerda Dijkman-Lansen (Jeugd)
De aanwezigen stemmen bij acclamatie in met de benoeming van Gerda Dijkman-Lansen.
c. Portefeuillewisseling: Ilja van der Leek (van Jeugd en Recreatie naar
algemeen bestuurslid incl. social media)
De voorzitter geeft aan blij te zijn dat Ilja van gedachten is veranderd en in het bestuur van
de Regio actief te blijven.
Vervolgens licht hij kort de volgende vacatures toe:
d. Vacature: Secretaris (nu a.i. door Jos Slottje)
e. Vacature: Vice Voorzitter (nu a.i. door Elizabeth Rosheuvel)
f. Vacature: Recreatie
Vereniging Heemskerk geeft aan interesse te hebben in de vacature Secretaris. De
voorzitter geeft aan dat er een vacature tekst op de website staat en vraagt haar daarvan
kennis te nemen en aan te geven of ze interesse heeft. Er zijn inmiddels meerdere
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kandidaten, met allen zal conform de procedure een eerste kennismaking plaatsvinden om
wederzijdse verwachtingen te bespreken.
7. Rondvraag
Voorzitter geeft aan dat de ledenraad van de KNHS bezig is met diverse ‘wat als’-scenario’s
met betrekking tot de indoorkampioenschappen. Men beseft dat met name de selecties (in
NH alleen voor paarden dressuur van toepassing) onder druk komen te staan de komende
tijd. Hij hoopt hier dan ook zo snel mogelijk vanuit Ermelo antwoord op te kunnen geven.
Ermelo heeft met de regio’s afgesproken, dat er alleen een NK plaatsvindt als alle regio’s de
kans hebben om te selecteren.
De secretaris geeft aan dat de RandstadCup Springen niet doorgaat in 2021, het
springkampioenschap b t/m ZZ vindt dus in onze eigen regio plaats bij Bucephalus.
Voorzitter geeft aan dat het misschien zo is, dat het NK verschoven wordt naar een latere
datum. Het wedstrijdsecretariaat NH vraagt of er dan een maximum aantal weken is tussen
selecties en het NK. We weten dat er een minimum is, maar als je bijvoorbeeld al in januari
selecteert voor een NK dat maanden later pas plaatsvindt? De secretaris geeft aan dat dat
altijd 6-8 weken was. Maar in bijzondere omstandigheden zal Ermelo beslissen wat mogelijk
is en fair. Eerst maar met zijn allen hopen dat de indoorkampioenschappen überhaupt door
kunnen gaan voor onze regio.
Voorzitter deelt mee dat er tegenwoordig voor de door de regio georganiseerde activiteiten
ook een webshop is. Dat blijkt heel handig voor het innen van gelden, voorafgaand aan
(bijvoorbeeld online) deelname.
Vereniging Heemskerk geeft een compliment voor de website. Voorzitter legt uit dat het er
nu mooi uitziet, maar dat onderliggend een verouderd systeem zit. Dit komt vanuit Ermelo,
en er wordt overlegd over mogelijke vervanging van dit verouderde platform in 2021. Dat zou
het bijhouden van de site voor de regio makkelijker maken.
Vereniging Bucephalus vraagt hoe het JSP en het HTC zich tot elkaar verhouden. Zij ziet
weinig verschil op dit moment. Moet het JSP niet laagdrempeliger zijn? Gerda geeft aan dat
het bestuur van de Regio in overleg met de betrokkenen van het JSP zich buigt over de
speerpunten van het JSP en de beleidsuitgangspunten. Hierover is verduidelijking nodig om
het succesvolle programma succesvol te houden en uit te bouwen. Het is niet bedoeld als
concurrent van het HTC, maar voor coachbaar talent uit onze regio op elk niveau.
Vereniging Bucephalus vraagt zich af of het, om kosten te drukken en de banden regio en
verenigingen te stimuleren niet mogelijk is om ALV’s als deze bij een vereniging te houden?
De voorzitter legt uit dat dit bij grote opkomst (zoals in het verleden met huldigingen) niet
haalbaar zou zijn, maar dat dit zeker een welkome suggestie is. Hij vertelt dat het bestuur er
al naar streeft om in elk geval hun eigen bestuursvergaderingen (indien niet online) bij
verenigingen te houden. Diverse andere verenigingen komen in de hierop volgende
discussie met goede ideeën over vergaderingen en huldigingen.
De regioconsulent merkt op dat er voor Corona een succesvolle working equitation clinic is
geweest bij de Beemsterruiters. Zou dat niet iets zijn om vanuit de regio te ondernemen? Ilja
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geeft aan dat dit dan bij Recreatie zou kunnen, iets voor de volgende vervuller van de
bestuursvacature.
Ilja roept eenieder op om met haar te communiceren over interessante brede paardensport
en recreatie ontwikkelingen in de regio. Dit voor de social media, die zij bijhoudt.
Ook vraagt zij de aanwezigen die op de foto zijn gezet tijdens deze ALV om toestemming
om deze foto te mogen plaatsen op de Regio social media. De toestemming wordt verleend
door de aanwezigen.

8. Sluiting vergadering
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage, spreekt de hoop uit elkaar weer in
goede gezondheid te zien op de voorjaarsledenvergadering en sluit de vergadering om
21.45u.

