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Jaarverslag van de Regio Noord-Holland over 2021 
 

Introductie: 
2021 was voor iedereen, en dus ook voor de KNHS Regio Noord-Holland een bijzonder jaar. 
Een jaar wat wederom begon met Covid-19, waardoor ook de indoor regiokampioenschappen 
helaas niet konden plaatsvinden. Online wedstrijden, werden steeds populairder. 
De outdoor kampioenschappen konden gelukkig wel doorgang vinden! Door alle onzekerheid bij 
het voorbereiden en uitvoeren van de selectie en de daadwerkelijke kampioenschappen werd dit 
in de vorm van een meetmoment, waarvan de regio zeker kon zijn dat het ook bij weer strengere 
omstandigheden door zou kunnen gaan.De Hippiade echter was zonder publiek. In de loop van 
de zomer konden er weer wedstrijden worden georganiseerd, al was dat van korte duur. ‘ 
In 2021 hield helaas ook onze regioconsulent Cor van der Sluis, die al jaren actief was ermee op 
door de veranderingen die de KNHS in Ermelo had aangebracht met betrekking tot de rol en 
taken van de regioconsulenten.. 

 
Ledenvergaderingen: 
Er is een algemene ledenvergadering gehouden op 24 juni 2021. Dit was de uitgestelde 
voorjaarsvergadering. . In lijn met eerder uitgesproken wensen door de verenigingen werd dit 
niet in Fletcher Heiloo maar bij een noord-hollandse rijvereniging met een eigen locatie 
gehouden. De najaarsvergadering, die oorspronkelijk in november was gepland werd uitgesteld 
naar april 2022 in lijn met de geldendeCoronamaatregelen en de opties voor uitstel van de 
ledenvergaderingen vanuit de KNHS. 

  
In 2021 hebben de navolgende bestuurswijzigingen plaatsgevonden: 

- Anouk Glas is aangesteld als secretaris. 
- Jos Slottje is gevraagd en bereid gevonden om als adviseur op te treden na zijn maximale 

termijn als penningmeester en interim secretaris. 
 

Regiobestuur: 
Bestuurssamenstelling per 31 december 2021: 
Michael Broertjes  voorzitter regiobestuur en afgevaardigde KNHS Ledenraad 
Anouk Glas    secretaris 
Elizabeth Rosheuvel penningmeester en vice-voorzitter a.i. 
Ilja van de Leek  algemeen bestuurslid incl. social media 
 
Er zijn in totaal 2021 negen bestuursvergaderingen geweest. 
 
Regio wedstrijdsecretariaat: 
Wordt gevormd door de dames Jitske Bakker en Patricia van Marle. 
 
Fora: 
Forum dressuur: afgevaardigde Paula Osterholt  
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Forum springen: afgevaardigde Janneke Petrie  
Forum eventing: afgevaardigde Justis Valk  
Forum recreatie: Vacant 
 
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 (Regionaal Opleidings Punt). 
Regiokampioenschappen: 
Het bestuur heeft in samenwerking met verschillende sportaanbieders de Indoor- 
Regiokampioenschappen voorbereid om een afvaardiging naar de KNHS kampioenschappen 
voor de Regio Noord-Holland te kunnen realiseren, maar helaas zijn deze niet doorgegaan i.v.m. 
de Corona pandemie.  
De Regiokampioenschappen Eventing zijn ook helaas niet verreden i.v.m. Corona. 
Maar de outdoor Regiokampioenschappen zijn voor het eerst op het mooie terrein van Beukers 
verreden, dan wel in de vorm van een meetmoment. Deze zijn uitgebreid geevalueerd met het 
oog op de kampioenschappen 2022, en er zijn vele mooie verbetersuggesties aangedragen, die 
het bestuur ter harte heeft genomen. 
 
Jeugd en ponyzaken: 
Het JSP (Jeugd Stimulerings Plan) voor jeugdige spring- en dressuurtalenten, gestart in 2005 
heeft ook in 2021 plaatsgevonden. Door versoepeling van de Corona regels in de zomer heeft 
een goede selectie van het JSP doorgang kunnen vinden. Dit jaar was er wederom een grote 
deelname van 35 deelnemers. 
 
Opleidingen /Bijscholingen: 
Drie regionale jurybijscholingen zijn gegegeven, de andere geplande gingen helaas niet door 
i.v.m. corona. 
Drie Official-Cafes zijn er georganiseerd,  twee voor Dressuurjuryleden en één voor 
Springjuryleden en Federatievertegenwoordigers.  
 
Voor de regio Noord-Holland zijn diverse opleidingsevenementen/bijscholingen afgelast i.v.m. 
Corona, maar de andere zijn in 2021 goed verlopen, waarbij goed gebruik is gemaakt van de 
mogelijkheden om virtueel op afstand de bijscholingen te organiseren. 
 
Door de inzet van leden/vrijwilligers uit de regio en de sportaanbieders is in 2021 toch nog waar 
mogelijk het nodige georganiseerd en geïnitieerd. 
 
Het Regiobestuur is iedereen hiervoor zeer dankbaar. 
 
Zuidschermer, februari 2022. 
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