Algemene Ledenvergadering KNHS
Mendistrict Zuid 19 maart 2018
Locatie:

Klein Schaft 5
5556 VJ Valkenswaard
Locatie: Boyd Exell

Tijdstip: 20.00 uur

1 Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Een bijzonder woord van welkom aan de regioconsulenten, die vanavond bij de
vergadering aanwezig zijn.

2 Mededelingen/ingekomen stukken
Er is een bericht binnengekomen van de Rekenkamer.
De Rekenkamer verzorgt al een lange tijd de uitslagen van wedstrijden.
Van 2019 is het de bedoeling dat organisaties dit zelf op zich gaan nemen zonder de
Rekenkamer.
Er worden een paar wedstrijden proef gedraaid en gekeken of deze aanpak goed gaat
werken.
Voor de Dressuur/Vaardigheid wordt het programma Concours 3.5 gebruikt. Dit
programma is momenteel wat achterhaald. Het is dan ook de bedoeling dat er een nieuw
programma ontwikkeld wordt.
Met deze nieuwe gang van zaken zal er een behoorlijke kostenbesparing plaats gaan
vinden.
Aan het eind van het jaar zal hierop teruggekomen worden.
3 Notulen ALV 6 november 2017
Er wordt gevraagd waarom de Evaluatie Hervorming Mensport niet in de notulen is
opgenomen.
Deze evaluatie heeft plaatsgevonden na de vergadering en is daarom niet in de notulen
terug te vinden.
4 Bestuurszaken
Het bestuur bestaat momenteel uit 6 personen.
Eva zal het bestuur in het najaar verlaten. Daarom is Michiel Klep benaderd om nu alvast
met Eva mee te draaien, zodat hij in het najaar haar functie volledig over kan nemen.
Mensen die in het bestuur plaats willen nemen kunnen dit voor de najaarsvergadering
kenbaar maken.
5 Kascontrole
Peter Coppens en Corin Sweegers hebben de kascontrole uitgevoerd. Er zijn geen op- of
aanmerkingen te melden. De kascontrolecommissie verleent het bestuur decharge.
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6 Wedstrijdzaken
*Het kampioenschap Dressuur/Vaardigheid zal de komende 2 jaar door Prinsenbeek
georganiseerd gaan worden.
*Voor de Districtskampioenschappen 2019 en 2020 kunnen verenigingen zich op gaan
geven. Geldrop heeft vorig jaar een mooie wedstrijd neergezet en zal deze ook dit jaar
weer organiseren. Het kampioenschap wordt meestal gehouden in juni/juli.
*Corin vraagt hoe het komt dat de Hippiade op dezelfde datum gehouden wordt als de
wedstrijd in Tilburg. Zij vraagt dit, omdat veel leden van deze vereniging naar de Hippiade
gaan -> Bij de data van de Hippiade is gekeken naar de jaarkalender en in welk weekend
er nog geen kampioenschap was. De data voor de Hippiades van de overige disciplines
stonden vast. Met het oog op dit alles is men uiteindelijk tot deze datum gekomen.
Wel gaat er gekeken worden of er toch mogelijkheden zijn om het kampioenschap op de
zondag te rijden. Nu is dit statutair niet mogelijk.
*Er zijn wedstrijden die wel op de Districtskalender staan, maar niet op de KNHS kalender.
Dit is heel vervelend met het plannen van wedstrijden. Arjen gaat nakijken welke
wedstrijden dit betreft.
Als beheerder van de wedstrijdkalender kijkt Wilfried wel of een datum voor een wedstrijd
geschikt is, maar of een wedstrijd op de KNHS kalender komt is geen verantwoordelijkheid
van het District.
*Het Indoor Districtskampioenschap is nu 3 jaar in Panningen geweest. Dus voor
kwalificatie wedstrijden en het Kampioenschap kunnen organisaties zich opgeven.
Wil Schellekens geeft al aan dat Boxtel hier mogelijk in geïnteresseerd is .
7 Huldiging Arie Dibbits
De vorige ALV waren we tot onze grote spijt vergeten om Arie als kampioen te huldigen,
vandaar dat dit deze vergadering alsnog gedaan wordt, niet minder gemeend.
8 Erelid/Lid van Verdienste
Suggesties voor een Erelid/Lid van Verdienste kunnen bij het bestuur ingediend worden.
Om het verassingselement te bewaren willen we deze personen niet al 6 weken van
tevoren op de agenda zetten.
Voorgesteld wordt, dat de vergadering het bestuur mandateert, zodat het bestuur een
Erelid/Lid van Verdienste kan benoemen, puur om de verassing te bewaren.
Met applaus wordt dit aangenomen.
Het bestuur had al een jaar iemand op het oog. Er is overlegd met de
vertrouwenscommissie.
Als eerste Erelid wordt Pierre Sommers naar voren geroepen .
Eva licht toe hoe we tot deze keuze gekomen zijn en somt Pierre zijn uitgebreide staat van
dienst op.
9 Het Menforum aan het woord
*Er wordt kritisch gekeken naar de Hervormingen van het afgelopen jaar.
*De dressuurproeven zijn vernieuwd.
*Opleidingen en bijscholingen zullen weer plaats gaan vinden, zodat alles en iedereen
weer up-to-date is.
*Regels die voor stalling aan/op de wagen zijn opgesteld, zijn wettelijke regels. Berry raadt
aan, dat als je hier gebruik van maakt, dat je zelf moet zorgen dat je aan deze regels
voldoet. Deze regels zijn dus niet van de hand van het Menforum.
*Jonge paardenrubriek zal aangepast gaan worden.
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10 Recreatie
*Henk licht het Jaarwerkplan Recreatie toe.
Berry denkt dat het belangrijk is dat de recreatieve menner bereikt wordt, maar dat dit nog
niet zo heel gemakkelijk zal zijn. De gemiddelde recreatieve menner kijkt vaak niet op
Hoefnet of de KNHS site.
Henk geeft aan dat er sinds enkele dagen een uitgebreide kalender op de site staat.
Hopelijk kan de recreatieve menner hier mee bereikt worden. Toevoegingen aan de
kalender kunnen altijd aan het secretariaat gestuurd worden.
Henk benadrukt nog een keer het belang van de regioconsulent. Er is overleg met
Staatsbosbeheer en KNHS. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk te regelen, op lokaal
niveau door de regioconsulent.
Lei Linders geeft aan met Limburg Paardensport een belangrijke samenwerkingspartner
te hebben.
11 Jeugd
Frank heeft de jeugdzaken overgenomen van Eva.
Hij licht de nieuwe opzet van de jeugdlessen kort toe.
Jan vd Broek heeft aangegeven te willen stoppen met het geven van de jeugdlessen.
Daarop is gekozen voor een nieuwe opzet.
Er zijn nu 2 ochtenden geweest met een dressuurles en een marathon/vaardigheid les.
Volgend jaar zal dit doorgepakt gaan worden en zullen er 4 lessen i.p.v. 2 lessen gegeven
worden .
Geïnteresseerden kunnen zich nu alvast aanmelden.
De KNHS verwacht dat de instructeurs gediplomeerd zijn. Door een gediplomeerd
persoon te koppelen aan bv Arion Vissers en Rodinde Rutjens wordt geprobeerd dit
probleem te omzeilen.
Aan het eind van het jaar zal het conform de regelementen gaan. Doordat het opzetten en
organiseren van de jeugdlessen op korte termijn gerealiseerd moest worden, is voor deze
opzet gekozen. Mogelijk dat het aan het eind van jaar anders aangepakt gaat worden.
12 Rondvraag
Leon: Van het menbewijs wordt al vele jaren gezegd dat het mogelijk verplicht gaat
worden. Maar als je een ruiterbewijs hebt, is dit dan voldoende? Arjen geeft aan dat er
slechts een beperkt aantal gebieden waar een men-/ruiterbewijs momenteel verplicht is.
Hij betwijfelt of die verplichting er overal gaat komen.

Wilfried sluit de vergadering om 21.35u.
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