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Notulen 

Algemene Ledenvergadering  KNHS 

Mendistrict Zuid 28 november 2018  

  
 

Locatie:       

Rijo Stables te Weert 

Koekoeksweg 7  

6005 NG Weert 

 

Tijdstip: 20.00 uur   

  

  

 

1 Opening door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00u. Hij heet iedereen van harte welkom. Deze 

vergadering zijn we te gast bij Rijo Stables in Weert bij de familie Rutjens. 

 

2  Mededelingen/ingekomen stukken 
 Er zijn geen ingekomen stukken bij het secretariaat binnengekomen. 

 

3  Notulen ALV 19 maart 2018 
 De notulen worden zonder aanpassingen goedgekeurd. 

 

4  Bestuurszaken 
 * Termijn Frank Vissers loopt af en stelt zich herkiesbaar 

 * Termijn Henk Meijs loopt af en stelt zich herkiesbaar 

 

Eva heeft door drukte met haar werk en haar gemeenteraadstaken besloten het stokje 

door te geven en het bestuur te verlaten.  

Ook Claudia gaat in het voorjaar uit het bestuur.  

Het bestuur is daarom ook vooral op zoek naar een geschikte persoon om de 

penningmeesterfunctie over te nemen.  

 

Michiel heeft het afgelopen jaar met het bestuur meegelopen. Hij neemt vooral de zaken 

betreffende de Dressuur/Vaardigheid voor zijn rekening. 

 

Henk, Frank en Michiel nemen na luid applaus (wederom) voor een nieuwe termijn plaats 

in het bestuur.  
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5 Menforumzaken 
 *Termijn Hein Verhofstad loopt af en stelt zich herkiesbaar 

Ook Hein kan na applaus weer een nieuwe termijn plaatsnemen in het Menforum 

 

6  Financiën 
*Begroting 2019  

Claudia presenteert de Begroting voor 2019.  

 

Er wordt gedacht aan de eventuele aanschaf 2e vaardigheidsparcours door het District 

Bij een eerste navraag lijkt hier geen behoefte aan te zijn. Besloten wordt dat hier door 

organisaties over nagedacht gaat worden. Dit punt zal daarom terugkomen in de 

voorjaarsvergadering.  

 

Vanuit de zaal komt de vraag hoe het staat met de tijdwaarneming. Er is een prijsopgave 

gevraagd bij Daan Peters. 

Voor een eigen aanschaf door het District is een groot bedrag nodig. Ook is het een 

behoorlijk karwei om een tijdwaarneming werkende te houden.  

 

7 Wedstrijdzaken 
*Wedstrijdkalender 

Wilfried geeft een kort overzicht van de wedstrijden. 

Het Districtskampioenschap Samengesteld is komend jaar in Schijndel.  

Hulsberg valt samen met Ysselsteyn. Gekeken wordt hoe dit opgelost kan worden.  

Pierre Sommers geeft aan dat allebei de wedstrijden hierdoor tekort gedaan worden, 

omdat het twee wedstrijden in Limburg betreft. 

Er is getracht een redelijke spreiding te verkrijgen wat betreft wedstrijden. Voor zover 

goedgekeurd staan de data op de site.  

De kalender is overvol en er wordt geprobeerd om een zo goed mogelijke planning te 

maken die voor iedereen past.  

Men is nog in gesprek met Arjen of er niet met de datum geschoven kan worden. 

Dit jaar was er namelijk ook al een probleem met de Hippiade en Tilburg. 

Hulsberg heeft bij het doorkrijgen van de datum al aangegeven dat deze samenvalt met 

de wedstrijd van Ysselsteyn. Daar is door de KNHS niet op teruggekomen.  

 

Begin december moet de kalender van het District bij de KNHS ingediend zijn. 

 

Jeroen Houterman geeft aan dat het vervelend is dat hij via andere Districten moest 

horen dat de finale voor Strijd der Districten  een week na de wedstrijd Panningen is. Hij 

geeft aan dat de wedstrijd in Panningen daardoor nu niet gehouden wordt. 
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*Strijd der Districten 

De eerste selectiewedstrijd is verreden in Boxtel, een nieuwe organisatie dit jaar. Er wordt 

gerouleerd tussen de verschillende organiserende verenigingen. Ook de wedstrijd in 

Geldrop is al geweest. Op 13 januari is de finale in Merselo. 

 

Op 3 februari tijdens de Strijd der Districten wordt er ook een Jeugdrubriek verreden.  

Wilfried oppert om jeugdrijders 1 wedstrijd te laten rijden als selectie.  

Frank stuurt zeer binnenkort een mail naar de jeugdmenners. Er worden er 6 uitgenodigd in 

de leeftijd van 10-16 jaar. Ons District heeft 8 jeugdleden die hieraan voldoen. Selectie zal 

plaatsvinden op basis van kwalificatie (uitslag van Merselo). Er komt daar dus een 

jeugdrubriek. Aan de hand daarvan worden er 6 rijders geselecteerd.  

Op basis van de uitslag tijdens de Strijd der Districten verkrijgen 15 jeugdrijders een 

startplaats voor Paard&Koets.  

 

8 Huldiging Kampioenen 
Ook deze vergadering mogen we weer verschillende kampioenen van ons District van het 

afgelopen jaar naar voren roepen. Zij worden in het zonnetje gezet en nemen een bos 

bloemen en een polo van het District in ontvangst. 

 

9  Het Menforum aan het woord 
Hein bedankt kort de leden van de vergadering voor het gestelde vertrouwen in hem en 

voor zijn herverkiezing.  

 

Het Menforum kwam op 26 november 2018 weer bij elkaar.  

Tijdens deze vergadering zijn er weer enkele reglementswijzigingen besproken.  

Enkele punten die Hein benoemt: 

*Mensen die met 2 aanspanningen starten, melden vooraf met welk span als 1e en als 2e 

gestart wordt.  

*De groom mag tijdens de vaardigheid praten. Dit geldt zowel voor de 

Dressuur/Vaardigheid als bij het Samengesteld. Wijzen en staan zijn nog steeds niet 

toegestaan (bij de DV). 

*Bij de dressuur en de vaardigheid is hulp vanaf de kant toegestaan (gebruik van oortjes) 

*Er komt mogelijk een aangepast regelement voor minimarathon.  

 

Het volledige verslag van de bijeenkomst van het Menforum is te vinden op 

https://www.knhs.nl/nieuws/2018/verslag-bijeenkomst-knhs-menforum-op-26-november-

2018 

 

10  Recreatie 
Henk geeft kort aan waar hij mee bezig is geweest voor wat betreft de recreatie. Op 4 

december vindt er weer een overleg op plaats waar ook Staatsbosbeheer zal zijn. 

 

*Volgens Henk is het belangrijk dat de noodzaak van recreatie benadrukt wordt. Van alle 

menners die op wat voor manier dan ook aangesloten zijn bij de KNHS is slecht 5% 

wedstrijdrijder.  
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*Er zijn veel instanties die zich opwerpen voor de recreatie, maar hierdoor is het vaak wel 

onoverzichtelijk wie waarvoor te benaderen. 

*Overleg met Ruiteren en Mennen en SRR moet opgestart worden. De KNHS moet veel 

meer doen voor de recreant.  

*”Adopteer je route”: We maken met zijn allen gebruik van het buitengebied.  

Staatsbosbeheer geeft aan dat zelf het onderhoud verzorgen vaak te risicovol is, maar 

heeft hier zelf ook geen budget voor. 

 

11  Jeugd 
In Oirschot werd er tijdens het NK een aparte jeugdwedstrijd georganiseerd.  

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden onder de menners die voor ons District deelnamen.  

De deelnemers waren over het algemeen erg enthousiast.  

Doordat alles zo snel geregeld moest worden, zijn er wel enkele verbeterpunten 

geconstateerd, die een volgende editie beter opgepakt gaan worden. 

 

Vorig jaar is er gestart met een nieuwe opzet jeugdlessen. 

N.a.v. een vraag van Chantalle Boogarts tijdens de vorige ALV is bij de KNHS gevraagd hoe 

het zat met evt. diploma’s voor instructeurs van deze lessen, dit omdat bv. Arion Vissers wel 

een les heeft verzorgd maar hiervoor geen papieren heeft. De KNHS heeft aangegeven dat 

het geen probleem is als Arion assisteert tijdens deze lessen. 

 

De eerste jeugdles is al geweest bij Ad Aarts. Hierop zijn al veel positieve reacties gekomen.  

 

Er wordt gekeken of er landelijk een lijn getrokken kan worden voor wat betreft de jeugd. 

 

Vorig jaar waren er maar 6 deelnemers aan de lessen. Dit jaar zijn er meer deelnemers, 

vandaar dat er voor de jeugdwedstrijd geselecteerd zal moeten gaan worden.   

Dit zal gebeuren op basis van de progressie van de rijders tijdens de lessen.  

 

Erik Couwenberg: het initiatief voor de jeugdwedstrijd was fantastisch. Er wordt geopperd 

om een werkgroep op te zetten met de ouders van de jeugd.  

 

12   Rondvraag  

 
Wil Schellekens: er is gevraagd of in Limburg ook een cursus hoofdhindernisrechters 

georganiseerd kan worden. Als hij doorgeeft wie dit betreft, dan geeft WIlfried geeft dit 

door aan de opleiders. Wim Verhoeven zegt dat hij 4 maanden geleden aangegeven heeft 

bij de KNHS dat hij interesse had om hoofdhindernisrechter te worden. Hij zou op een lijst 

gezet worden. Hij zal de mail doorsturen naar Hein.  

Hein vult aan: er moet afgestemd worden hoe vaak er opgeleid gaat worden. Dit is niet in 

elk District hetzelfde.  

 


