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NOTULEN  

Algemene Ledenvergadering  KNHS 

Mendistrict Zuid 6 november 2017  
  

Locatie:  Equestrian Centre De Peelbergen 

Travers 5 (navigatiesysteem Peelstraat) 

5976 PL Kronenberg 

  

Tijdstip: 20.00 uur   
  

  

  

1. Opening 

 Wilfried heet iedereen welkom op de najaarsvergadering.  

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Bij het secretariaat zijn geen stukken binnen gekomen.  

 

Er heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Hanne-Louise heeft haar functie 

neergelegd. Wilfried neemt haar taak wat betreft de wedstrijdkalender over. 

 

Adri-Jan heeft ook zijn functie neergelegd. Doordat Henk zijn functie aangaande de 

portefeuille Recreatie naar volle tevredenheid vervult, is het niet nodig hiervoor een 2e 

persoon in het bestuur te hebben.  

 

3. Notulen ALV 20 maart 2017 

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.  

 

4. Bestuurszaken 

• Meedraaien aspirant bestuurslid/-leden 

Hans en Eva hebben aangegeven hun bestuursfunctie naast zich neer te leggen. 

Omdat deze beide de belangen van de Dressuur-Vaardigheid behartigen, is er 

gezocht naar iemand die capabel genoeg is om deze taak over te nemen. Michiel 

Klep is hiervoor benaderd.  

 

• Afscheid Hans van der Doelen. 

Wilfried benoemt, dat met het vertrek van Hans een heel fijn bestuurslid vertrekt, 

met veel verstand van zaken. 

Hans bedankt iedereen voor de prettige samenwerking. 

 

 

5. Begroting 2018 en jaarstukken 2016 

Louis van Haren treedt af in de kascommissie . Louis licht kort toe, dat de kascontrole en 

de bijbehorende stukken in orde zijn. 



2 
 

Corin Sweegers meldt zich aan als nieuw lid van de Kascontrolecommissie, naast Peter 

Coppens.  

Claudia licht de begroting voor komend jaar toe.  

➔ Door een kleiner bestuur zullen zowel de bestuurskosten als de reiskosten lager 

uitvallen. 

➔ De vergoedingen voor de kampioenschappen zullen aangepast gaan worden.  

 

 

6. Wedstrijdzaken 

• Wedstrijdkalender 

Wilfried heeft de organisatie van de wedstrijdkalender van Hanne-Louise overgenomen. 

Hij vraagt aanvragen voor wedstrijden voor eind november in te sturen, zodat de kalender 

compleet gemaakt kan worden.  

 

• Kampioenschappen 2018 

➔ Dressuur-Vaardigheid: Prinsenbeek heeft zich aangemeld voor het kampioenschap 

voor volgend jaar. Andere verenigingen kunnen zich ook nog aanmelden.   

Prinsenbeek vraagt of datum van het kampioenschap (indien toegewezen) op 15 juli 2018 

gezet kan worden Dit is vooralsnog akkoord.  

 

➔ Kampioenschap Indoor SWM wordt weer in Panningen verreden. 

 

➔ De Strijd der Districten zal plaatsvinden op 3 februari 2018 in Nijkerk.  

 

7. Recreatie 

➔ Paard en Leven dag: dit jaar was de eerste editie waar de mensport ook 

vertegenwoordigt werd. Er zullen enkele kleine aanpassingen gedaan gaan worden voor 

een volgende keer, maar het is zeker voor herhaling vatbaar. 

 

➔ Trambaanfietsroute Maastricht-Aken: 9 km onverharde wegen worden geasfalteerd. 
In 2017 zal hier nog geen concrete start mee worden gemaakt. Wordt vervolgd.  

 

➔ Rond Tilburg liggen menroutes, die wat in het slop geraakt zijn. Henk is hierop 

geattendeerd om hier mogelijk nader naar te kijken.  

 

➔ Menrittenkalender staat op de site. Aanmeldingen mogen aan het secretariaat 

gestuurd worden, zodat deze aan de kalender toegevoegd kunnen worden.  
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8. Jeugd 

Er is overleg geweest met de overige districten over de jeugd.  

Zuid is uniek wat betreft de jeugdlessen. Eva neemt de zaken van Hanne-Louise over. 

Zij zal de deelnemers van afgelopen jaren benaderen voor de lessen. De leeftijd voor 

deelname is vastgesteld op 26 jaar. Voor aanmeldingen kan het secretariaat benaderd 

worden.  

 

9. Huldiging van de Kampioenen 

Chiel van der Linden en Manon van Laarhoven worden gefeliciteerd met de behaalde 

resultaten en krijgen een polo van het District en een bloemetje. 

 

10. Rondvraag 

*Cees vraagt of de uitnodiging van de ALV naar de vereniging of naar de leden gestuurd 

wordt. Wilfried vraagt of wijzigingen in mailadressen naar Dorothea (secretariaat) 

gestuurd kunnen worden, zodat uitnodigingen etc. in het vervolg bij de juiste personen 

terecht kunnen komen.  

*Er worden wedstrijden aangemeld met datums die dicht bij een andere wedstrijden 

liggen. Wilfried geeft aan dat het een volle kalender is en dat het dus echt puzzelen is. 

Is het niet mogelijk dat er een conceptkalender komt? Het is nu ook al mogelijk te kijken 

op de huidige kalender om te zien of datums niet bij elkaar liggen of dat er al een 

vereniging is die al op deze datum zit. Nu de kalender up-to-date is, is dit sowieso beter na 

te kijken.  

Pierre hoop niet dat het is: wie het eerst komt wie het eerst maalt, omdat sommige 

wedstrijden aan een evenement gekoppeld zitten. Er gaat gekeken worden of het wat is 

om een wedstrijddatum in concept te zetten en nog niet toe te kennen, zodat er mogelijk 

wat meer geschoven kan worden.  

 

 

 

Wilfried sluit de vergadering om 21.05u.  


