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Concept Notulen van de voorjaars Algemene Leden 
Vergadering KNHS Regio Noord-Holland op 24 juni 2021 
Locatie: Kantine van de PSV Zaanse Ruiters, Noordsterweg 16, 1521JS Wormerveer 

 
Aanwezig: Michael Broertje Voorzitter 

  Jos Slottje  Waarnemend Secretaris   
  Elizabeth Rosheuvel Penningmeester  
  Ilja vd Leek  Bestuurslid 
  Gerda Dijkman Bestuurslid 
  Anouk Glas  Notulist, in deze vergadering benoemd als Secretaris   

 
Jitske Bakker  Wedstrijdsecretariaat NH 
Patricia van Marle Wedstrijdsecretariaat NH 
Swaen Brink   (accountmanager) FNRS 
Patricia Bronkhorst Accountmanager KNHS 
 
Adovna Hrouda v. Merlen/Kascommissie 
Patty Laan  Bucephalus/Kascomissie 
 
Esther Marcelis RV Heerhugowaard, lid werkgroep Springen van KNHS NH 
Patricia   RV Bon Ami 
Laura van der Sluis Sociëteit de Vennen 
Olga Wesselingh Amethyst 
Diana Hiemstra Beemster Ruiters 
Joke van Westerop Leeghwater 
Marleen v.d. Meer Wironruiters 
Lorance Jonker Zunderdorp 
Brenda Casu  RV Heemskerk 
Babet Brinks   LR/PC Zaanse ruiters  
Ashley Horn  De Kennemerruiters  

 
 

1. Opening vergadering 
De voorzitter, opent om 19.31uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 
Een bijzonder welkom aan Swaen Brink van de FNRS, en Patricia Bronkhorst vanuit de KNHS 
 

2. Ingekomen Stukken en mededelingen 

• Voorzitter geeft een korte toelichting op de agenda. 

• Er zijn vier afmeldingen binnengekomen van verenigingen en één 
vertrouwenscommissie lid heeft zich afgemeld voor deze vergadering. 

• De voorzitter geeft een korte toelichting op het aftreden van Cor van der Sluis als KNHS 
regioconsulent voor de recreatie. Als iemand zich wil aanmelden als regioconsulent stelt 
de regio dit op prijs. Meer informatie over de functie en taken is op te vragen bij het 
regiobestuur. 

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie  

Regio NOORD-HOLLAND  
Secretaris: Mevr Anouk Glas 
Zuidervaart 10 
1846 LJ Zuidschermer  
tel: 06 – 50631740  e-mail: secretaris@knhsnoordholland.nl 
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• Er is een mailwisseling met diverse verenigingen geweest over het niet toestaan van 
wedstrijden / meetmomenten tijdens regio kampioenschappen. Dit is een besluit uit het 
verleden, om meer bezoekers voor de kampioenschappen te trekken, waar regio Noord-
Holland al jaren mee werkt. Het bestuur gaat toetsen wat de behoefte is en of dit nog 
van deze tijd is. Vereniging Bon Ami , een van de mailende verenigingen, geeft aan dat 
nu er weinig wedstrijden zijn, zij daarom graag aan de behoefte van de ruiters om te 
kunnen starten voldoen. De voorzitter geeft aan dat we dit opnieuw bespreken in de 
komende bestuursvergadering, en voor de kampioenschappen van volgend jaar met 
een voorstel zullen komen. 

• De voorzitter presenteert een sheet met de namen van alle vrijwilligers uit de regio. 
Hiermee wil de regio iedereen die ons ondersteunt in werkgroepen en fora, graag 
bedanken! 
 

3. Verslag van de najaars Algemene Leden Vergadering 19 november 2020 
De voorzitter, loopt de concept notulen na per pagina. Er zijn door de vergadering geen op of 
aanmerkingen hierbij zijn de notulen goed gekeurd met dank aan de opsteller. 
Aanwezige Laura v.d. Sluis (De Vennen) geeft aan geen stukken te hebben ontvangen. Zij wordt 
verzocht om via de secretaris het bij ons bekende email adres te verifiëren. De waarnemend 
secretaris geeft aan dat om dit te voorkomen alle stukken voor de vergadering ook altijd vooraf via 
de website van KNHS regio Noord-Holland gepubliceerd worden. De voorzitter benadrukt dat alle 
info die de regio publiceert altijd op de website te vinden is. Onze social media verwijzen ook naar 
de website voor meer informatie. 

 
4. Algemeen Jaarverslag 2020 

Waarnemend secretaris licht het verslag zoals bij de stukken verzonden kort toe. Er zijn geen 
nadere vragen. 

 
5. Financieel Jaarverslag 2020 

Penningmeester licht het verslag zoals bij de stukken verzonden kort toe. Er zijn geen vragen over 
de financiën.  

 
6. a. Kascontrolecommissie 

 Namens de kascontrolecommissie licht mevrouw Adovna Hrouda de werkzaamheden van de  
kascontrole commissie toe. Zij complimenteert het bestuur dat alles er keurig uit ziet. 
b. Décharge bestuur over 2020 inzake het gevoerde algemeen beleid en de Financiën 
 het décharge wordt verleend door de ALV. 
c. Samenstelling kascontrolecommissie over boekjaar 2021: 

• aftredend lid: Adovna Hrouda 

• aanblijvend lid: Patty Laan 

• toetredend lid: Jos van Haaster 
 
Als nieuw reserve lid voor de kascontrolecommissie is bereid gevonden mevrouw Olga 
Wesselingh van Rijvereniging Amethist. Zij zal worden uitgenodigd voor de controle over 2021 
om mee te kijken met de huidige kascontrolecommissie en zo in te werken.  

 
7. Regio bestuurszaken 

a. Vacature bestuursfunctie secretaris 
Bestuur stelt voor mevrouw Anouk Glas 
De vergadering installeert bij acclamatie mevrouw Anouk Glas als secretaris van het 
regiobestuur.   

b. Vacature portefeuille houder recreatie  
De voorzitter geeft aan dat deze functie (inclusief afvaardiging naar Ermelo voor de regio) 
nog openstaat.  

c. Vacature regio consulent 
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De voorzitter geeft aan dat deze functie met het vertrek van Cor van der Sluis recent vacant 
is gekomen. Er is ruimte voor twee consulenten (voor noord/midden en midden/zuiden van 
de regio). 

d. Vicevoorzitter Bestuur 
Ook deze vacature, nu ad interim ingevuld door Elizabeth Rosheuvel, is nog open. Alle 
vacature teksten zijn te vinden op de website. 

e. Dankwoord Jos Slottje 
Michael richt het woord tot Jos. Hij memoreert alle taken die Jos heeft gehad binnen het 
bestuur van de regio, de zilveren speld die de KNHS hem heeft toegekend voor zijn 
bijdrage aan de paardensport als geheel, en bedankt hem hartelijk voor zijn passionele 
inzet. Gelukkig heeft het regiobestuur Jos bereid gevonden om hen bij te blijven staan als 
adviseur van het bestuur, zodat zijn kennis en kunde behouden blijft voor belangrijke 
evenementen en organisatie binnen onze regio.  
 

8. Conceptreglement voordracht en benoeming ereleden en leden van verdienste van de  
regio  
Patricia van Marle (KNHS wedstrijd secr.) ziet graag aangevuld dat het gaat om ‘Bestuur KHNS 
NH’ in de tekst. Dit zal worden aangepast en dan wordt de procedure definitief gemaakt en 
gepubliceerd op de website.  

 
9. Rondvraag/wvttk 

Datum najaarsvergadering: 25 november 2021. Zoals afgesproken in de vorige ALV wordt dat 
wederom op locatie bij een centraal gelegen vereniging. De Beemster Ruiters geeft aan 
hiervoor open te staan.  
 
RV Heemskerk wil graag nogmaals het toezicht houderschap bij dressuurwedstrijden 
aankaarten. Er zijn bijna geen juryleden te vinden, en de kosten zijn hoog. Waarom worden 
vrijwillige ringmeesters niet opgeleid, en oudere juryleden die hun licentie hebben laten 
verlopen? Zij geeft voorts aan dat ze weinig gehoor vindt binnen de KNHS in Ermelo voor haar 
klachten. De voorzitter geeft aan dat dit meermalen is besproken binnen de LR. Een 
servicebrief van de KNHS heeft aangegeven hier ‘soepel’ mee om te gaan, bijvoorbeeld als het 
voor een deel van de dag echt niet lukt om een jurylid bereid te vinden op te treden als 
toezichthouder. Bon Ami wil graag ‘t welzijn bevorderen en snapt het doel van de KNHS. Maar 
het dient voor kleine verenigingen qua kosten wel acceptabel te blijven, en dat is lastig met 
deze extra eis. De voorzitter geeft aan we moeten wel laten zien aan de buitenwereld, dat we 
er druk mee bezig zijn. De vertegenwoordigster van de KNHS die op de vergadering aanwezig 
is roept de aanwezigen op om vooral hun ervaringen te blijven delen met de bond. We moeten 
werken aan dierenwelzijn, maar de klachten over beschikbaarheid en kosten spelen zeker in 
andere regio’s ook. Bestuurslid Ilja geeft aan dat FNRS juryleden hier mogelijk ook voor 
opgeleid kunnen worden, alleen al om de druk te verlichten. RV Heemskerk geeft aan, dat ze 
de juryleden laat wisselen. De voorzitter geeft aan dat we duidelijk een gedeeld belang en een 
gedeelde zorg hierover hebben. Ook hij vraagt de aanwezigen in te gaan op het verzoek van 
de KNHS en de zorgen op papier/ mail te zetten en bij de KNHS te deponeren. RV 
Heerhugowaard vraagt of de werkgroep dressuur dit op kan pakken. De voorzitter geeft aan dit 
gewoon zelf op te pakken is door verenigingen, en dan een duidelijk geluid nodig is vanuit de 
individuele verenigingen. Daarnaast geeft de vertegenwoordiger van RV Heerhugowaard aan 
dat de communicatie vanuit de KNHS naar de juryleden in deze beter had gekund. Beemster 
Ruiters geeft aan dat ze heeft vernomen dat wanneer de KNHS dit gaat verplichten 
(bijvoorbeeld om licentiepunten als toezichthouder verplicht te moeten halen) diverse oudere 
juryleden nu al aangeven dat ze gaan stoppen met jureren. RV Heerhugowaard: idee, via Orun 
cursus ook verplicht een stage op voorterrein als toezichthouder?  
Zunderdorp vraagt: naar welke email van de KNHS dient dit te worden gestuurd? Dit is: 
Info@knhs.nl  
 

  

mailto:Info@knhs.nl
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Amethyst: KNHS heeft heel goed gelobbyd dat we tijdens corona voor onze dieren konden 
blijven zorgen. De recent aangenomen wet over het houden van dieren, is echter niet heel 
hoopgevend, je moet zonder bit en zonder sporen rijden, en rijden we over enkele jaren 
überhaupt nog? De voorzitter geeft aan dat het belangrijk is en blijft dat we laten zien, dat we 
met het welzijn van onze dieren bezig zijn.   
Swaen van de FNRS geeft aan dat FNRS/ LTO er ook druk mee bezig zijn. Niemand had 
echter verwacht dat deze wet zo snel zou worden aangenomen. Dat we iets moeten is duidelijk, 
maar we hopen dat we over 10/50 jaar nog zeker te paard zitten. Vandaar ook de keuze voor 
toezichthouders en andere welzijn-bevorderende maatregelen. Amethyst geeft aan, er is veel 
onwetendheid, zou er qua PR niet een betere communicatie vanuit de paardensport als geheel 
hierover moeten komen? Swaen zegt dat ze inderdaad slecht zijn in de communicatie naar 
buiten. Er zijn overigens wel diverse templates beschikbaar voor verenigingen vanuit de KNHS, 
die aangeven hoe wij met paardenwelzijn om gaan en hoe we de buitenwereld kunnen 
informeren. Ilja geeft aan, dat er ook wel acties zijn, zoals het bekende “Weet wat je doet als je 
een paard ontmoet” voor meer veiligheid en begrip voor het paard in het verkeer. Elizabeth 
geeft aan dat er voor goede ideeën vanuit verenigingen over het promoten van de 
paardensport en de buitenwereld informeren over paardenwelzijn altijd budget beschikbaar is 
vanuit de regio.  
Bestuurslid Gerda licht toe dat er ook voor JSP wordt gewerkt aan een module om de jeugd te 
stimuleren op dit punt. KNHS Ruiteropleiding bij jeugd is dit ook al toegevoegd geeft Patricia 
van de KNHS aan. Patricia van het wedstrijdsecretariaat van de regio geeft aan dat wat je ook 
doet, die groep die deze wet erdoor heeft gekregen, die bereik je niet. Maar de groep erom 
heen, die kan, en moet juist geïnformeerd worden. Amethyst ziet deze grotere groep mensen 
wel als een bedreiging als je geen tegengeluid geeft. 
 
Bon Ami vraagt of de indruk klopt dat het aantal beschikbare Z juryleden afneemt? De 
voorzitter geeft aan dat de poel inderdaad niet meer groot is. Er wordt wel (landelijk) aan 
gewerkt, ook door een versoepeling binnen de opleidingen/eisen vanuit de KNHS. De 
waarnemend secretaris geeft aan dat hij al verzoeken heeft ontvangen voor het leveren van 
locaties voor nieuwe opleidingen.  
 
De Beemster Ruiters vraagt over het nieuwe JSP, hoe gaat dit volgend jaar? Wordt het 
uitgebreid? De voorzitter geeft hiervoor bestuurslid Gerda, verantwoordelijk voor JSP het 
woord. Er is geen uitspraak gedaan over een uitbreiding van lessen op de bestaande locaties. 
Er waren afgelopen seizoen 50 deelnemers geselecteerd. Het moet een selectie blijven, dus er 
zal een maximum aan het aantal deelnemers zitten. Beemster Ruiters geeft aan dat JSP wat 
hen betreft echt een succes is geweest en dat ze openstaan voor uitbreiding van het aantal 
lessen op hun locatie.  
Gerda geeft aan dat de selecties zullen plaatsvinden op 22-8-2021 (Zaanse Ruiters) en 29-8-
2021 (Beemster Ruiters). 
 
RV Heerhugowaard, tevens lid Werkgroep springen van de regio, heeft een klacht over het 
regiomeetmoment voor de nationale selectie van het springen van de jeugd. Dit is gepland een 
donderdagmiddag en avond - dit is niet handig. De voorzitter geeft aan het is nooit goed, in de 
vakantie is ook niet ok, en volwassenen moeten vrij nemen van hun werk. We zullen bezien of 
we het volgend jaar dan in twee weekenden kunnen plannen, in overleg met de beschikbare 
locatie natuurlijk. De regio is blij dat er überhaupt een meetmoment kan worden gehouden en 
dat manege Beukers bereid is om de volledige organisatie op zich te nemen na het stoppen 
van locatie Hoofddorp. Vorig jaar is alles niet doorgegaan.  
 
Bucephalus heeft een vraag aan KNHS voor wat betreft de WBTR1, zij vindt de uitleg KNHS vrij 
summier, Model statuten KNHS voorzien hier niet in. Kan hier nogmaals naar gekeken worden 
vanuit de KNHS? Patricia van de KNHS geeft aan dit mee te zullen nemen naar Ermelo.   

 
1 Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, die ingaat op 1 juli 2021. 
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10. Sluiting vergadering.  
De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en de Zaanse Ruiters voor hun 
gastvrijheid. Om 21.00u. sluit de voorzitter de Vergadering.  

 


