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Concept notulen najaarsledenvergadering 7 april 2022
aanvang: 19.15 uur, half acht start
Kantine van de Beemsterruiters
Nekkerweg 13a 1462 LB Middenbeemster
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Opening vergadering
De voorzitter, heet Iedereen welkom op deze ALV van knhs NH, eerst de najaars vergadering
en vervolgens de voorjaars vergadering. Speciaal welkom aan Gerard Arkema die namens de
KNHS aanwezig is.
Huldigingen
Helaas zijn niet alle genodigden aanwezig. De genodigden die aanwezig zijn ontvangen een
attentie en felicitatie met hun podiumplaats op het NK dressuur, springen en/of eventing
namens het bestuur van de regio en de gehele ALV.
Ingekomen stukken en bestuursmededelingen
Het woord is aan Gerard Arkema, hij stelt zichzelf even voor en wat hij gedaan heeft en
tegenwoordig doet bij het KNHS als manager Wedstrijdzaken. Nu bezig met de vernieuwingen, en
de nieuwe proeven die per 1 april zijn ingegaan. Er komt nog een nieuwe app, de oude is wel
geupload met nieuwe filmpjes. De belangrijkste veranderingen: diverse onderdelen bevatten nu
een coefficient op de onderdelen die echt belangrijk zijn, zodat je als je deze goed uitvoert beter
bent voorbereid op de volgende klasse. Bij het springen is een grotere verandering doorgevoerd
per 1 april: er zijn steeds meer mensen die professioneel springen, en de criteria tussen prof en
amateur is vrij lastig. Rubrieken vanaf 30 cm, 1 spring abonnement kunnen diverse startpassen op
, springen kan per maand worden opgezegd. Cat 1 wedstrijden, worden weer landelijk
georgniseerd zodat de druk op de juryleden wat verlicht wordt en de sportieve concurentie weer
wat toe kan nemen.
Vraag Esther Mul-Marcelis (lid springwerkgroep): dat knhs zelf het lidmaatschap int bij de leden
ipv via de rijvereniging.
Vraag Sintia Hope (Noorderkoggenruiters): of je in concours lege coupons kan printen. Volgens
Esther kan dit wel.
Vraag Estelle van Tilborg (Bonami): waarom wordt het proeven boekje alleen via agradi verkocht?
Gerard licht toe dat dat de webshop van de KNHS is. In de toekomst zal het ook via andere
verkooppunten te koop zijnVraag Nicole Miggels (Starrenburg) :aan gerard: wat is uw volgende
project: Gerard legt uit datv met name de wedstrijd organisaties t aanvragen t betalen gefinetuned
wordt. Mijn knhs is van 2005, dus best wat verouderd. De jongere die geven aan dat de app niet
naar behoren werkt. Gerard geeft aan dat dit klopt.
Vaststellen notulen van de voorjaarsledenvergadering 24 juni 2021 (bijlage)
Namens Starrenburg: Complimenten voor de notulen. Er zijn geen vragen. De notulen worden
daarmee vastgesteld.
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5.

Benoemingen
a. Herkiesbaar: Dhr M. Broertjes ( NJ 2021)
Vicevoorzitter a.i. neemt het woord: Michael Broertjes is herkiesbaar. Er zijn geen
tegenkandidaten. Bij acclamatie wordt de voorzitter voor de komende 4 jaar benoemd.
De voorzitter dankt de aanwezigen, hij gaat er voor de komende 3 jaar weer met plezier tegen
aan!

6.

Begroting KNHS Regio NH 2022 en toelichting door de penningmeester (bijlage)
Penningmeester neemt het woord.
Zij licht de begroting toe, die in november al via de website is verspreid. Hiermee wordt inmiddels
al gewerkt.
De begroting wordt vastgesteld.

7.

Statutenwijziging inzake nieuwe wet WBTR
Voorzitter licht toe waarom KNHS dit voorstelt, vanwege de WBTR , vanaf 1 juli moeten alle
verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
(WBTR).)
Ook wordt een korte toelichting over dierenwelzijn en matchfixing gegeven. De tekst is van de
KNHS, juridisch vastgesteld door een door de KNHS aangestelde notaris. Wij stellen voor om de
statuten goed te keuren. Voorzitter vraagt : “degene die tegen zijn hun hand op te steken”. Er zijn
geen tegenstemmers.
De statuten zijn bij deze goedgekeurd.
Vraag Estelle van Tilborg (Bon Ami): staat in de statuten ook dat er tijdens de
regiokampioenschappen geen gewone wedstrijden mogen plaats vinden? Zij heeft dat vernomen
van de KNHS. Het bestuur geeft aan dat dat geen onderwerp is dat in de statuten beschreven
staat. De voorzitter geeft aan dat de vraag van mevrouw van Tilborg reeds in een eerdere
vergadering is gesteld. En dat het bestuur erover heeft vergaderd, zoals in die vergadering
toegezegd (zie notulen voorjaarsvergadering 2021). De voorzitter geeft aan dat het bestuur in
overleg met wedstrijdzaken heeft besloten dat als verenigingen per se een wedstrijd willen houden
tijdens de regiokampioenschappen, dat dit mogelijk is met ingang van 2022, echter wordt dit wel
per wedstrijd en locatie getoetst voor er toestemming wordt verleend . De vereniging moet echter
niet vreemd opkijken als dan de animo laag is omdat er ook regio kampioenschappen zijn.

8.

Sluiting vergadering, we vervolgen over 15 minuten met voorjaar 2022
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