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ALGEMENE LEDENVERGADERING VOORJAAR 11 april 2018 
 

 

Aanwezig : zie presentielijst bij de secretaris 

Afmelding : PSV Harsloruiters en PC de Waaghalsjes 

Locatie : Vergaderzaal Nieuwe Heuvel, Goorsteeg 25 te Lunteren 

Aanvang : 20.00 uur 
 
 

 
 
1. Opening en mededelingen door de vice-voorzitter 
Vice-voorzitter Tinka Peelen heet alle aanwezigen van harte welkom.  

 

Er heeft binnen het bestuur een wijziging plaatsgevonden v.w.b. de taak vice-voorzitter. Silvana 
Wiedeman heeft het vice-voorzitterschap overgedragen aan Tinka Peelen.  
 
Helaas is er nog geen kandidaat gevonden om als voorzitter leiding te geven aan het kringbestuur. Er zijn 
een aantal kandidaten benaderd, maar dat heeft nog geen resultaat opgeleverd.  
 

Hanneke Lagraauw heeft haar eerste seizoen als wedstrijdsecretariaat meegedraaid en volgens het 

bestuur is dat naar aller tevredenheid. 
 
Het kringbestuur kijkt trots terug op de Regio- en KNHS kampioenschappen waar mooie resultaten 
behaald zijn. Op facebook is daar uitgebreid verslag van gedaan.  Het outdoorseizoen is per 1 april al 
weer begonnen en we kijken ook nu weer uit naar een sterkte afvaardiging voor Regiokampioenschappen 
en Hippiade. 

 
 

2. Vaststellen agenda 
Geen opmerkingen en we vervolgen de agenda zoals die voor ons ligt. 

 

3. Notulen 22 november 2017 
Notulen van 22 november 2017 zijn niet ontvangen bij de uitnodiging en ook niet op internet te vinden 

blijkt tijdens de vergadering bij de behandeling van agendapunt 3. Secretaris heeft hierop helaas geen 
reactie ontvangen, zodat het tijdig te herstellen was. We besluiten dat de juiste versie z.s.m. op internet 
geplaatst wordt en dat opmerkingen voor 1 mei gemeld kunnen worden bij de secretaris. Hierna worden 
de notulen automatisch per 1 mei met goedkeuring aangenomen. 
 

 
4. Ingekomen stukken 
Geen. 
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5. Financieel verslag 2017 

Balans per 31 december 2017 
 

  
 

Opbrengsten en kosten 2017 

 
   

  
   

 
31-12-2017 31-12-2016   

   Bankrekeningen 
  

  
 

Opbrengsten 

    Betaalrekening  €       868,30   €      341,18    801 Contributie verenigingen € 4.380,00 

   Spaarrekening  €    5.600,00   €   4.600,00    803 Rente €        3,77 

   

  
 

Debiteuren  
 

Voorraad 
  

  
 

Vooruitbetaalde rekening (website) 

   Voorraad stalplaten  €     1.269,90  €      577,17    
 

subtotaal € 4.383,77 

   

  
   Kortlopende schulden 

  

  
 

Kosten 

    Voorzieningen 
  

  821 Bankkosten €     130,55 

   Nog te betalen  €        185,45   €      413,32    822 Selectiewedstrijden 
 

   Reeds ontvangen 
  

  823 vergaderkosten bestuur  -  

   

  824 Kosten selectie wedstrijden  €  1.585,85 

Vorderingen en vooruitbetaling 
 

  825 Kring vergaderingen €     250,75 

   Debiteuren  €        210,00   €      500,00    826 Algemene kosten vereniging €     258,90 

   Voortuitbetaling 
  

  
 

subtotaal € 2.226,05 

   

  
  

======== 

Voorziening 
  

  
 

  

   

  
   Resultaat door vermogens vergelijking 

 

  
      vermogen 31 december X  €      7.762,75   €   5.605,03    
   vermogen 31 december X-1  €      5.605,03   €   3.589,36    
   Resultaat x €     2.157,72 €  2.197,62 

  
Resultaat € 2.157,72 

       M. Zelvelder – 11 april 2018 

       

Eén niet-wedstrijdorganisatie heeft de contributie 2017 nog niet voldaan na het ontvangen van een 
factuur en aanmaning. De Kring heeft geen ander middel om te handhaven dan een startverbod voor de 
selectiewedstrijden op te leggen. We zijn ons ervan bewust dat we daarmee ook de sporters treffen en 
om in de toekomst met de leden van deze vereniging(en) mee te denken doet de penningmeester het 
voorstel om de peildatum naar het ledenaantal naar voren te schuiven van 1 december naar 1 november. 
Zo is er voldoende tijd om voor 1 januari in de betaling te voorzien.  

Het voorstel voor handhaving van een startverbod voor de selectie en de ledentelling per 1 november 

wordt bij besluit van de vereniging vastgesteld.  

 

6. Verslag kascommissie en benoeming van 1 nieuw lid voor de kascommissie 
Voor dit jaar staat de kascommissie uit Dea Jonkers en Dolly Rabbie. Dolly Rabbie doet verslag. De 
commissie heeft vastgesteld dat de boekhouding er goed en overzichtelijk uit ziet. De kascommissie 
verleent het bestuur decharge voor de boekhouding van 2017. 

De Kring bedankt Dea Jonkers. De kascommissie voor de volgende controle in april 2019 bestaat uit Dolly 
Rabbie en Ilona van Winden en benoemt Alies Hendriksen als reserve.  

 
7. Mededelingen vanuit het Kringbestuur 

 Er is bericht ontvangen van Gert van den Hoorn dat er geen evenementen kunnen plaatsvinden 
tijdens het komende outdoorseizoen. Over de reden kan de kring niet veel meer zeggen dan dat het 

met gemeentelijke zaken te maken heeft.  
 

Wel betekent dit dat er 3 wedstrijden op onze kringkalender staan die daar nu niet kunnen 
plaatsvinden, t.w. de 1e paarden- én ponyselectie door RSV Barneveld e.o. en Het Gouden Ei 
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Dressuurevenement. Het is gelukt om de selecties over te brengen naar PSC Kraaij in Nijkerkerveen. 
Spijtig genoeg heeft de organisatie van Het Gouden Ei moeten besluiten de wedstrijd af te gelasten. 
Er is op deze korte termijn geen terrein gevonden waar zij garant kunnen staan voor een evenement 

van dezelfde kwaliteit. 
 
 De klasse B springen bevat vaak jonge onervaren ruiters met soms ook jonge onervaren 

paarden/pony’s. Het is het kringbestuur opgevallen dat er organisaties zijn die soms, zelfs nog op de 

wedstrijddag, besluiten om de klasse B zonder barrage te laten verrijden. Anderen vermelden al in 
hun vraagprogramma dat het bij een vol programma kan voorkomen dat de barrage geschrapt wordt. 
Dit is allemaal toegestaan (zie KNHS reglement springen), maar het kringbestuur vraagt aandacht 
voor het feit dat juist deze groep in een leerproces van onze springsport zit. Probeer dus de barrage 
onderdeel te laten zijn van jullie wedstrijd.  

 

 Het kringbestuur is voornemens een opmerking op te nemen in het selectiereglement in geval van 
afgelasting van een selectiewedstrijd door weersomstandigheden tijdens het outdoorseizoen. Het 
weer wordt steeds grilliger in ons land, dus vinden we dat we dat moeten vastleggen. Voorstel is om 
dan terug te vallen op de wel gereden wedstrijd en daarvan dan beide proeven/parcoursen te laten 
tellen om tot de vereiste 2 proeven/parcoursen te komen.  

 
Uitgeschreven klasses per zouden dan zijn: 

Dressuur: voor alle klasses gelden de 1e en 2e proef in de reeks voor selectie. 
Springen: voor klasse B 2x rijstijlbeoordeling en klasse L t/m ZZ klassiek met barrage en klassiek op 
tijd. 

 
Er komen terechte opmerkingen dat dit alleen kan als iedereen 2 proeven/parcoursen rijdt en dat is 

niet altijd het geval. Het bestuur neemt het voorstel terug voor verdere uitwerking en presentatie in 

de najaarsvergadering. 
 

 Wijzigingen worden ook altijd in de checklist opgenomen. Om de checklist overzichtelijk te houden is 
er besloten om deze op te splitsen voor dressuur en springen. De nieuwe checklists worden naar de 
selectieorganisaties en op de website geplaatst. 

 
 De website van Kring West Veluwe is vernieuwd. Dit was nodig om dat de huidige site niet zo 

gebruiksvriendelijk voor onze webmasters was en voor een moderner uiterlijk. Het bedrijf Zeker 
Zichtbaar van ons kringlid Henk de Boer (Willaerruiters) heeft met ons een nieuw ontwerp gemaakt.  

 
 We vragen nog eens aandacht voor het uitnodigen van juryleden voor de selectiewedstrijden. Denk 

aan kwaliteit, verzorg hen naar behoren en licht hen vooraf in over wat je van hen verwacht. Laat 
tijdig weten hoe laat je hen verwacht, maar ook in geval van afmelding doe je dat zoals het in het 

AWR beschreven staat. Dus uiterlijk 3 dagen voor de wedstrijddag. Voor de selectieproeven kunnen 
geen juryleden uit eigen vereniging of uit het kringbestuur uitgenodigd worden.  

 
 “Verboden te roken”. Regelmatig wordt er - vooral indoor - gerookt in de nabijheid van onze sporters. 

Roken en sporten gaan niet samen. Sporters (ruiter en paard/pony) zijn op dat moment lichamelijk 
zodanig actief dat hun longblaasjes volop open staan. Probeer aan de gezondheid van allen te 
denken.  

 
De KNHS heeft een leuke poster ontwikkeld die te downloaden is op de website. Het is soms moeilijk 

om elkaar hierop aan te spreken. Het ophangen van de poster maakt dat makkelijker. Je kunt 
immers verwijzen naar de hangende instructie. Maak er gebruik van.  

 
 Via Hippisch Platform Gelderland kreeg de secretaris een uitnodiging om Working Aquitation bij te 

wonen. Combinaties werken dan met paard of pony met obstakels en oefeningen. Een beetje 

schriktraining dus ook. Tussen balkjes rijden en achterwaarts eruit, slalom, een hek openen, etc. Er 
zijn zelfs Subtopruiters die hierin actief zijn met hun soms hoog opgeleide paard. Naast dat het leuk 
is om eens iets anders te doen, vertellen de deelnemers ook dat het zeer goed en verfrissend voor de 
pony’s/paarden is. 

 
Misschien een leuke optie voor verenigingen om als alternatief te bieden aan niet-wedstrijdruiters of 

aan wedstrijdruiters die dus eens iets anders voor hun pony/paard willen. 
 
 
8. Mededelingen vanuit KNHS/REGIO 

 De Algemene Ledenvergadering van de Regio wordt nauwelijks bezocht door onze Kringleden. Dat is 
jammer. Er komen diverse onderwerpen aan de orde en deze zullen niet altijd voor ieders interesse 
zijn, maar dat is in deze vergadering ook het geval. Je neemt mee wat voor jou of voor jouw 
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vereniging toepasbaar/interessant is. Er is altijd volop mogelijkheid voor inbreng en discussie en dat 
lukte afgelopen maandagavond goed. 

 
Er werden 2 nieuwe KNHS bestuurders voorgesteld. Directeur ad interim Theo Fledderus en voorzitter 

van het hoofdbestuur Cees Roozemond. Namens de KNHS was account manager Marleen Ras 
aanwezig en zij vroeg onze aandacht nog eens voor de nieuwe privacywet AVG of wel Algemene 
Verordening Gegevensbescherming.  

 
Wat houdt deze Wet in en wat heeft dat voor impact voor ons als vereniging? 
Er staat: “De wet houdt in dat alleen gegevens worden opgeslagen die een bedrijf of vereniging 
daadwerkelijk nodig heeft en dat er vastligt welke gegevens worden opgeslagen en hoe deze worden 

beschermd.” 
 
Bewustwording dus bij het versturen van verenigingsgegevens, van email naar grote groepen, hoe en 
wat zet je in notulen, gebruik van het programma La Poste, etc.  
 
Er is al veel over gepubliceerd en er zijn een aantal links beschikbaar voor ondersteuning van de 

verenigingen. Ook te vinden op de website van de KNHS en AVG. Vragen kunnen ook gesteld worden 

tijdens de telefonische spreekuren die de KNHS hiervoor inricht.  
 

 Er zijn geen reglementswijzigingen per 1 april 2018 voor springen en dressuur door te voeren. Zie 
KNHS site.  

 
 Regio Geldeland heeft haar regiokampioenen per indoor 2017-2018 gehuldigd met een deken. Goed 

ontvangen en diverse winnaars in onze kring. Geweldige prestaties door iedereen geleverd.  
 
 Verenigingen met interesse voor Regiokampioenschappen OUTDOOR kunnen dat opgeven tot 1 mei 

2018 bij de wedstrijdsecretaris regio. 
 
 Verenigingen met interesse voor Regiokampioenschappen INDOOR kunnen dat opgeven tot 1 juli 

2018 bij de wedstrijdsecretaris regio. 

 
 

9. Rondvraag 
 
Martijn Bouwman Is het een idee om een extra wedstrijdselectie in te plannen? 

@ secretaris antwoordt daarop dat er sprake is van het naar voren halen van de 

Hippiade. Daardoor zullen Regiokampioenschappen en Kringselecties ook eerder 
op de kalender moeten komen. Het ontbreekt ons in Kring West Veluwe aan veel 
buitenterreinen dus dat wordt moeilijk. Het is nog onduidelijk wanneer 
verschuiven van Hippiade zijn intreden zal doen. Wordt vervolgd in 
najaarsvergadering. 

 
Silvana Wiedeman Workshop Hartman?  

@ secretaris: staan op de planning.  
 
 

10. Datum algemene ledenvergadering NAJAAR: nog nader te bepalen 

 
 
11. Vaststellen wedstrijdkalender indoor 2018-2019 

 
Vooraf enkele punten van aandacht.  

 Voor selecties is het van belang dat er binnen losgereden kan worden. Soms heeft dat tot gevolg dat 
er maar 1 proef gereden kan worden. 

 Er waren een aantal late en te late opgaven. We zullen deze wedstrijden nu nog moeten invoegen. 
Dat geeft oponthoud, maar laten we er samen het beste van maken. 

 3e selectie dressuur pony’s en paarden worden hopelijk vanavond ingevuld. 
 
De wedstrijdkalender indoor 2018 wordt geformeerd. Een controleversie volgt z.s.m. 
 
 

12. Sluiting 
De vice-voorzitter sluit om 22.50 uur de vergadering door iedereen te bedanken voor zijn/haar bijdrage 

en wens iedereen wel thuis. 
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