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Concept Notulen najaarsledenvergadering 
17 november 2022 aanvang: 19.00 uur 

Kantine van Bucephalus  
Heerenweg 250a, 1768 BL Barsingerhorn 

 
1. Opening vergadering 

De voorzitter Michael Broertjes opent de vergadering, en heet iedereen van harte welkom. 
 

2. Huldigingen indoor en outdoor  
De vergadering wordt gestart met de huldigingen van de podiumplaatsen op de indoor en outdoor 
nationaal kampioenschappen springen, dressuur en eventing van 2022. Eenieder krijgt een mooi 
presentje en een aandenken van de regio en er wordt geapplaudiseert voor de mooie prestaties. Na de 
huldigingen van de aanwezigen geeft de voorzitter aan dat ze eventueel na de huldiging naar huis 
kunnen maar uiteraard ook mogen blijven om de rest van de vergadering bij te wonen. 
 

3. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen  
De voorzitter geeft aan verheugd te zijn dat de werkgroep dressuur inmiddels weer op volle sterkte is, 
door de toetreding van de dames Marjolein Martin en Nicole Miggels. De eerste meetings zijn al geweest. 
Hij geeft vervolgens het woord aan mevrouw Paula Osterholt, zij is onderdeel van de dressuur werkgroep 
en tevens de regio afgevaardigde voor het KNHS Dressuurforum. Zij deelt mee dat de toezichthouder 
voorterrein dressuur vanaf 1 januari 2023 bij alle basiswedstrijden en ook bij meetmomenten verplicht is. 
Hiervoor worden veel nieuwe mensen opgeleid. Alle dressuurjuryleden moeten verplicht 3x per jaar 
toezicht houden.  
 
Voorzitter geeft aan dat de KNHS NH de mogelijkheid biedt om per vereniging iemand aan te melden 
voor de opleiding tot toezichthouder, waarvoor de regio bij het slagen voor de opleiding, de kosten zal 
vergoeden. De voorzitter geeft aan dat men hiervoor wel aan diverse eisen moet voldoen, deze zijn enige 
weken geleden gepubliceerd op de website en via onze social media kanalen.  
 
De voorzitter deelt mee dat na het vertrek van Cor van der Sluis nu een nieuwe regioconsulent voor de 
recreatie is aangetreden. Zijn naam is Martijn Vermeulen, en de voorzitter geeft hem het woord. 
Martijn stelt zichzelf voor, en vertelt over zijn plannen met betrekking tot recreatie die onder ander 
inhouden de initiatieven via buitenrijden.nl, het beschikbaar houden van ruiterpaden door overleg met 
natuur beheerders en het inventariseren van overnachtingsmogelijkheden voor paard en ruiter in Noord-
Holland. Mochten er vragen of opmerkingen zijn m.b.t. de recreatie in de regio kunt u hem altijd mailen 
via M.vermeulen@knhs.nl 
 
Voorzitter geeft aan dat de nieuwe statuten, die in de vorige vergadering zijn goedgekeurd inmiddels zijn 
gepasseerd bij de notaris en dat deze zijn doorgegeven aan de Kamer van Koophandel.  
 
Helaas heeft mevrouw Rozemarijn Broekx aangegeven dat zij stopt met het Regionaal Opleidings Punt 
per eind dit jaar. Zij heeft dit jarenlang met veel enthousiasme en kundigheid verzorgd, waarvoor onze 
dank. Wij zijn op zoek naar vervanging en in gesprek met diverse kandidaten. 
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4. KNHS presentatie  
Ook dit jaar is de heer Gerard Arkema, manager wedstrijdzaken van de KNHS bereid gevonden om onze 
vergadering bij te wonen, en ons te voorzien van een mooie presentatie. Gerard heet iedereen van harte 
welkom, en juicht de grote opkomst toe. De presentatie omvat onder meer een toelichting op de volgende 
onderwerpen: 

- Evaluatie outdoor 2022, deze was voor het eerst verdeeld over meerdere weken achtereen; 
- Het aantreden en de achtergrond van de nieuwe algemeen directeur, Patrice Assendelft; 
- De stand van zaken mbt de in april 2022 begonnen pilot Springabonnementen; 
- Het nieuwe concept rondom Bixie en Friends, dat per 1 januari 2023 zal worden uitgerold; 
- KNHS Wedstrijden on tour, inmiddels bij 3 provincies gehouden (in Noord-Holland op 2 november 

jl); 
- Paardenwelzijn en de activiteiten van de KNHS om hierin proactief en positief de discussie aan te 

gaan; 
- De vernieuwing van de website knhs.nl en mijnknhs; 
- De voorgenomen festiviteiten voor het honderdjarig bestaan van de KNHS (en haar 

rechtsvoorgangers) in 2023, waarbij de aftrap in januari op Jumping Amsterdam zal plaatsvinden. 
Na het beantwoorden van een paar korte vragen bedankt de voorzitter de heer Arkema voor zijn heldere 
toelichting en de aanwezigheid. 
 

5. Vaststellen notulen van de voorjaars en najaars-ledenvergadering 7 april 2022 (bijlage) 
Geen vragen of naar aanleiding van, derhalve zijn beide notulen goedgekeurd en vastgesteld. 
 

6. Vastellen begroting KNHS Regio NH 2023, toelichting door de penningmeester (bijlage) 
De penningmeester Elizabeth Rosheuvel neemt de begroting door. Aangezien de stukken vooraf zijn 
toegezonden benoemt zij met name de wijzigingen die er zijn ten opzichte van de eerdere begrotingen. Er 
zijn geen vragen. Hiermee is de begroting vastgesteld voor 2023. De penningmeester sluit af met dank 
aan de vergadering voor het in de regio gestelde vertrouwen en bijzondere dank aan financieel 
administrateur en voormalig penningmeester Jos Slottje! 

 

7. Benoemingen: Aftredend en herkiesbaar penningmeester Elizabeth Rosheuvel  
De voorzitter geeft aan dat er voorafgaand aan de vergadering geen tegenkandidaten zijn aangemeld. 
Ook zijn er vanuit de vergadering geen vragen en/of tegenkandidaten, en kan hij bij acclamatie Elizabeth 
Rosheuvel benoemen voor de volgende termijn van 3 jaar. De penningmeester dankt de vergadering en 
haar medebestuursleden voor het in haar gestelde vertrouwen en zal deze taak wederom met genoegen 
op zich nemen. 

8. Ingelast punt: Update uit de Eventing Werkgroep 
Justus maakt deeluit van de werkgroep eventing, en verteld wat ze hier doen wat hun speerpunten zijn. 
Noord-holland is de grootste regio binnen de eventing , ook regiotrainingen eventing zijn binnen onze 
regio toegangkelijk voor iedereen. 

9. Rondvraag 
Sandra Munster: organiseert dijksgatbos cross, met staats bos beheer financieren ze het onderhoud. 
Vraag is of de KNHS hierin kan ondersteunen, mbt de communicatie binnen de regio dat er onderhoud 
moet worden gepleegd en dat dat geld en moeite kost. Het zou fijn zijn als meer verenigingen wiens 
leden ook gebruik maken van het Dijkgatsbos zouden helpen. Regio consulent Martijn Vermeulen geeft 
aan, dat ‘adopteer je ruiterroute’ hierin wellicht ook kan helpen. Martijn geeft aan dat er dan een 
werkgroep opgestart kan worden. Sandra geeft aan dat is meer papierwerk, dan dat men even de handen 
uit de mouwen steekt. Martijn geeft aan dat met het opzetten van een werkgroep in ieder geval de taken 
en activeiten meer inzichtelijk worden, en er dan ook specifieke hulp kan worden gezocht. Hij stelt voor dit 
buiten de vergadering verder te bespreken. 
Annemiek Zwier (OWF venhuizen) vraagt of de meetmomenten na 1-1-2023 nog doorgaan. Gerard 
Arkema en Paula Osterholt beamen dit. De meetmomenten, met toezichthouder, blijven bestaan. 
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Annemiek vraagt waarom, waarop Paula en Gerard Arkema aangeven dat dit met name wordt gedaan 
door de nog altijd onzekere toekomst m.b.t. corona. En dat er veel ruiters zijn die hebben aangegeven dit 
een prettige wedstrijdvorm te vinden. 
 
Maartje Lont vraagt of de planning van het regiokampioenschap weer onder schooltijd gaat vallen? De 
voorzitter geeft aan dat er wellicht een dag doordeweeks zal zijn. Maar helemaal passend voor iedereen 
kan het nooit. Er zijn veel factoren die hierbij meespelen. De regio probeert voor zowel de ruiters als voor 
de organisatoren en vrijwilligers de beste oplossing en mogelijkheden te vinden.  
 
Monique Erde geeft aan dat de dressuur rubrieken bij de hippiade allemaal op zand waren, en in onze 
regio nog deels op gras. Kunnen we hier als regio ook rekening meehouden? Michael geeft aan, dat de 
vereniging/locatie dit aan moeten kunnen qua aantallen ringen, datum, organisatie en vrijwilligers, 
parkeren, etc. maar dat dit zeker het streven is.  

De voorzitter deelt mee dat de voorjaars ALV zal plaatsvinden op 30 maart 2023, wederom bij een 
vereniging. De locatie volgt, dit wordt aangekondigd bij de agenda volgend jaar. 

10. Sluiting  
De vergadering wordt gesloten om 20.35uur. De voorzitter bedankt de locatie Bucephalus voor de 
gastvrijheid. Daarna bedankt hij nogmaals alle aanwezigen en wenst ze wel thuis.  
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