Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
Regio NOORD-HOLLAND
Secretaris: A. Glas
Zuidervaart 10
1846 LJ Zuidschermer
tel: 06 – 50631740

e-mail: secretaris@knhsnoordholland.nl

Concept Notulen voorjaarsledenvergadering
KNHS Regio Noord-Holland op 7 april 2022
Inloop: 19.15 uur aanvang: 19.30 uur
Kantine van de Beemsterruiters
Nekkerweg13a 1462 LB Middenbeemster
1.

Opening vergadering. (Mededeling notulen volgt op site)

Welkom terug, bij deze open ik de voorjaarsledenvergadering, notulen van de najaarsvergadering
volgen later
2.
Algemeen Jaarverslag 2021 (zie bijlage).
Secretaris vat samen/leest voor.
Rozemarijn, geeft nog een toelichting op de bijscholingen de licentie periode is een jaar verlengd. Voor
dit jaar komt er nog een bijscholing bij.
De official cafés waren een succes! En staan elk jaar gepland.
3.
Financieel Jaarverslag 2021 (zie bijlage).
Penningmeester licht het verslag over 2021 toe. Voor het batig saldo moet een evenredige bestemming
gezocht worden, Zijn er vragen?
4.
a. Verslag kascontrolecommissie (Penningmeester: Patty Laan helaas afwezig, Jos van
Haaster wellicht het woord; anders hebben we de ondertekend verklaring. Aan het bestuur is gevraagd
wat een evenredige bestemming zou kunnen zijn voor het batig saldo). Dank aan de kascontrole.
b. Décharge bestuur over 2021 inzake het gevoerde algemeen beleid en de Financiën
Voorzitter vraagt decharge aan de vergadering. Als niemand vragen heeft of tegen is is deze bij
deze decharge verleend.
5.
Benoeming (reserve) lid kascommissie 2022.
Wie wil zich aanmelden? Jos van Haaster en Olga Wesselingh. Moet een reserve bij: Anneke
Bartelsman (reserve Nicole Miggels)

6.

Regiobestuurszaken:
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Ilja vd Leek heeft aangegeven dat zij per direct wilde gaan stoppen. Wij wensen haar veel
sterkte.
• Vacature bestuursfunctie algemeen
• Vacature portefeuillehouder recreatie
• Aspirant bestuurslid: Philippine Bulsing ,Michael licht toe wat de functie (kandidaat die
dingt naar de betrekking/het bestuur) inhoudt, en Michael nodigt Philippine haar uit om
naar voren te komen; vraagt haar om zich kort voor te stellen
7.
Vaststellen datum najaarsvergadering 2022
Bestuur stelt voor: 17 november. Is er een vereniging waar wij welkom zijn om de ALV te houden? Er
moet ruimte zijn voor minimaal 60 personen.
8.

Indien geen quorum stemming statuten wijziging
Als statuten zijn aangenomen in vorige vergadering vervalt dit punt.

9. Rondvraag/wvttk
Nicole: toezichthouders bij de dressuurwedstrijden, zijn een flinke kostenpost. En het is moeilijk
juryleden te vinden laat staan, toezichthouders. Kunnen er meer mensen worden opgeleid zoals bv
bestuursleden. Gerard geeft aan vanwege dierenwelzijn, is dit wel een must. Als we over 30 jaar ook
nog paard willen rijden. Het aantal toezichthouders op wedstrijden groeit wel! Er komt een module
toezicht houden. Er worden criteria opgesteld voor de kandidaten die geen juryleden zijn.
Esther Marcelis: wat is t doel de meetmomenten te verlengen? Gerard: profs of amateurs hoe hou je
ze uit elkaar. De proef was: is er de behoefte om je kwaliteiten te toetsen zonder te wachten op een
prijsuitreiking.
We hebben deze verlengd door de onzekerheid mbt corona. Toen we moesten voorstellen om dit af te
schaffen was het januari. Dat was te vroeg deze af te schaffen.
Margriet Schouten: Online wedstrijden? B tm L2, alleen de eerste 5 wp tellen.
Nicole Miggels: wet WBTR, de vereniging heeft behoefte om daar ondersteuning in te krijgen. Knhs
kan deze laten toetsen. Bedrijfsvoering kan je laten toetsen door account management. J vd harst
heeft een verlaagd tarief geregeld voor t aanpassen van de statuten. Het zijn model statuten en het is
niet de bedoeling dat je deze helemaal gaat ombouwen.
Lia: heel blij dat er zoveel menners zijn. Alleen geen vaardigheid bouwers in ons district.
WMR: vereniging kampioenschap is op verschillende dagen georganiseerd. Jos, geeft aan dat
paaden en ponys gescheiden is. Maar wel op 1 dag springen en dressuur.
Dag start passen bij de dressuur werden niet goed doorgevoerd in concours. Sintia geeft aan dat het 2
wkn duurt. Dus handmatig invoeren de oplossing.
Sintia: de knhs site wordt geüpdate. Waarom moet dit in een weekend. Gerard geeft aan: er zijn elke
dag wedstrijden. We moesten een keuze maken, en in het weekend werken er geen mensen. Het was
een afweging,
Lont: vraag over de outdoor kampioenschappen springen. Waarom op een doordeweekse dag.
Michael geeft aan: we hebben gekeken naar diverse omstandigheden. En dit leek de beste oplossing.
Estelle en Esther vinden dat er niets gedaan wordt met hun kritiek.
Lont: over de indoor kampioenschappen die valt in de vakantie. Ook dit is met de termijn waarin de
kampioenschappen gehouden mogen worden en Jumping Amsterdam. Jos geeft aan dat de locatie niet
beschikbaar was.
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Michael geeft nog aan dat we veel geluk hebben gehad, met corona en de kampioenschappen die
doorgang konden vinden.
We willen zeker niemand dwarszitten met het plannen van de kampioenschappen!
10. Sluiting vergadering om 21.30 uur. Iedereen heel erg bedankt voor de input en aanwezigheid.
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