
  
NOTULEN 
Algemene Ledenvergadering  KNHS 
Mendistrict Zuid 20 maart 2017  
  
Locatie:         Equestrian Centre de Peelbergen  
    Travers 5 
   5976PL Kronenberg 

Tijdstip: 20.00 uur   
  

  
 1.     Opening 
Wilfried heet iedereen welkom. Er is vanavond een goede opkomst. De keuze is 
gemaakt om deze keer geen presentatie te geven, maar een rondleiding te maken 
om een beeld te krijgen hoe het complex van de Peelbergen er bij ligt.  

 2.     Mededelingen 
*Vanuit de Rekenkamer is er een brief gekomen, waarin gevraagd wordt voor 
versterking.  

Door organisaties wordt er vanuit gegaan dat er een Rekenkamer is, Echter zijn er 
steeds minder mensen beschikbaar en zijn er steeds meer wedstrijden te rijden.  
Het is belangrijk, dat in de toekomst gegarandeerd kan worden dat er een 
rekenkamer is. Geïnteresseerden wordt daarom ook gevraagd contact op te 
nemen. 

*Voor het onderdeel Menforum zal Hein aanwezig zijn.  

 3.     Notulen Algemene Ledenvergadering 12 december 2016  
De notulen worden zonder verdere op-/aanmerkingen aangenomen. 

 4.     Jaarverslag 2016 
 Het jaarverslag wordt tijdens de vergadering voorgelezen en vastgesteld. Zie         
aparte bijlage 

   

 5.     Financieel jaarverslag 2016 / 6.    Verslag Kascontrole commissie    
Tijdens de voorbespreking is gebleken dat er nog enkele documenten missen en 
het financiële plaatje nog niet geheel compleet is. Vandaar dat besloten wordt het 
correcte financieel verslag en de controle daarvan op de najaarsvergadering plaats 
te laten vinden.  
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7.   Toelichting Hervorming Mensport 

Hein geeft een korte opsomming van de belangrijkste wijzingen van het  

menreglement.  

Belangrijkste punten hierin zijn de laagdrempelige instroom, het versterken van de 
competitie, een goede niveauopbouw van de laagste klasse tot de hoogste klasse 
en het dierwelzijn.  

Het vernieuwde reglement is terug te vinden op de KNHS site.  

Op de vraag of er niet beter in etappes veranderd kan worden, of gewerkt kan 
worden met pilots, geeft Hein aan dat er al vanaf 2015 over deze veranderingen 
gepraat is en dat hij mensen uitgenodigd heeft voor klankbordgroep. Wat hem 
betreft is er dus voldoende traject aan vooraf gegaan.  

Wilfried: de tijd en de eerste wedstrijden zullen het uitwijzen of het allemaal goed 
zal gaan lopen. 

 8.    Recreatie  
Op 17 juni zal de Paard en Leven dag 2017 in Ermelo bij de KNHS gehouden 
worden. 
Deze dag wordt al enkele jaren georganiseerd en is vooral gericht op het rijden 
onder de man. Dit jaar zullen verschillende disciplines, zoals Mentrec, 
mendurance, marathon enz. zullen kort aan bod komen. 
Henk roept verenigingen op om dit evenement aan hun leden kenbaar te maken. 

Adri-Jan vraagt menverenigingen en hun leden om ritten die georganiseerd worden 
door te geven aan het secretariaat.  
Op de site van het district worden deze ritten dan verzameld en gevormd tot een 
aparte kalender. 
Verenigingen zullen middels een mail op deze kalender geattendeerd worden. 

  
 9.    Jeugd   
Hanne-Louise vertelt over de bijeenkomst in Ermelo. De KNHS heeft beloofd om 
de jeugdrijders in kaart te brengen. Tot op heden wordt daar echter nog op 
gewacht.  
In Zuid is een Bixiemenwedstrijd georganiseerd. 
Ook de jeugdlessen zijn weer opgestart.  

10.    Wedstrijdagenda 
Wilfried geeft aan dat er door de wisseling van bestuursleden en functies er enkele 
foutjes gemaakt zijn. In de toekomst zal er alles aan gedaan worden dit te 
voorkomen.  
Er wordt verduidelijkt, dat het District de agenda faciliteert, we adviseren, we 
verbieden niet. Vaak komen de data echter erg kort bij elkaar te liggen.  
Jeroen Franken geeft aan hoe de situatie bij hun gelopen is.  
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Hanne-Louise zal er zorg voor dragen de agenda in de toekomst zo goed mogelijk 
bijgehouden wordt .  

11.    Kampioenschap District Zuid Hulsberg  
Het NK 2spannen is een driedaags evenement.  
Het Districtskampioenschap is ook aan deze organisatie toegewezen. Deze 
wedstrijd zou dan parallel lopen met het KNHS kampioenschap. 

De organiserende vereniging komt met 3 opties:  
*een driedaagse wedstrijd organiseren  
*het kampioenschap verrijden op de vrijdag en de zaterdag. 
*het kampioenschap elders verrijden 

 Het Districtsbestuur wil de leden in de vergadering laten kiezen.  

Stemming: 74 stemmen voor, 4 geen mening, 1 ongeldig.   
Het Districtskampioenschap zal elders plaats gaan vinden.  

12.    Rondvraag   
*Komt er een evaluatie over de hervorming Mensport, over wat er al dan niet goed 
of slecht gebleken is?  Wilfried zegt dat Menforum capabel genoeg is om toe te 
zien hoe het gaat en wat er bijgestuurd moet worden. Knelpunten kunnen naar het 
Menforum teruggekoppeld worden. 
Tijdens de najaarsvergadering kan hier nog eens op teruggekomen worden.  

*In Zuid is de eerste Bixie-menwedstrijd georganiseerd. Onder de man zijn er 
momenteel al meer dan 20 wedstrijden.  
Solange Hermans organiseert een groot Bixie-evenement bij de Peelbergen en zij 
heeft geen oren naar het Bixiemennen. Eric Steijvers hoopt dat met de hulp van de 
District hier misschien iets in bereikt kan worden.  

*Waar zijn de statuten en het Huishoudelijk regelement terug te vinden? Deze 
staan gewoon op de site 

  
13.    Afsluiting  
Na afloop krijgt een grote groep geïnteresseerden een rondleiding over het 
complex van Equestrian Centre de Peelbergen.
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