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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING NAJAAR 19 november 2019 
 
 

 

Aanwezig : volgens presentielijst, op te vragen bij de secretaris 

Locatie : Vergaderzaal De Nieuwe Heuvel, Goorsteeg 25 te Lunteren 

Aanvang : 20.00 uur 

 

 

 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In verband met een 

uitbreiding onder het agenda punt 8 “bestuursverkiezing” is er op 7 november 2020 nog een 

aangepaste agenda verstuurd. 

 

Kring West Veluwe begroet 2 nieuwe lidverenigingen. Zij stellen zich kort aan de vergadering voor: 

▪ Hippisch Centrum de Eemvallei: 

Gevestigd in Zeewolde. Mooie accommodatie met verschillende rijbanen met goede bodem (in- 

en outdoor). Zijn nog maar kort van start. Willen graag wedstrijden organiseren. Enthousiast 

team.  

 

▪ PSV Mensociëteit Stal Hulkesteijn: 

Gevestigd in Zeewolde. Hebben de licentie van PSV Onder de Kastanje overgenomen. 

Merendeel is menvereniging en eventuele wedstrijden lopen via de wedstrijdkalender van de 

discipline Mennen. Houden 1x per jaar wedstrijd onder het zadel. 

 

Het Kringbestuur wenst beiden veel succes met hun organisatie. 

 

▪ Tijdens de Outdoorkampioenschappen van Regio Gelderland in Zieuwent en de Hippiade in 

Ermelo heeft onze afvaardiging buitengewoon gepresteerd. Naast de vele overige prijswinnaars 

waren er maar liefst 11 Regio- en 2 Hippiadetitels. Een felicitatie voor alle prijswinnaars.  

 

Dit zijn onze kampioenen REGIO pony’s: 

- Jessica Nesselaar (Garderreentjes)  dressuur L1 cat. A/B  

- Emma van den Bor (Toekomst)  dressuur L1 cat. C 

- Leah van den Top (Voorwaarts)  dressuur L2 cat. A/B 

- Robin Dicker (Voorwaarts)   dressuur L2 cat. C 

- Britt van den Brink (Voorwaarts)  springen B cat. C 

- Lotte Borgers (Voorwaarts)   springen L cat. A/B 

- Renske van Middendorp (RZN)  springen L cat. D/E 

- Meredith Baan (Lunaruiters)  springen Z cat. C 

- Fieke Bettink (Voorwaarts)   springen ZZ cat. D/E 

 

Dit zijn onze kampioenen REGIO paarden: 

- Febe van Zwambagt (Valouwe)  dressuur Z2 

- Esmay Brussen (Roosendaal)  springen M 

 

Dit zijn onze kampioenen HIPPIADE pony’s: 

- Jessica Nesselaar (Garderreentjes)  dressuur L1 cat. A/B 

- Renee Hazeleger (Voorwaarts)  springen ZZ cat. D/E 
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Kring West Veluwe telt bijna 4200 KNHS lidmaatschappen en is daarmee de grootste kring van 

Regio Gelderland. Gevolgd door Kring Noord Veluwe en Kring Rivierenland-Oost. We drukken 

dus een serieus stempel op het geheel. 

 

▪ Wij feliciteren de volgende verenigingen met hun jubileum: PC Waaghalsjes (60 jaar), RV de 

Laak (40 jaar) en PSV Lunaruiters (75 jaar). Op social media waren leuke en gezellig foto’s 

te zien. 

 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld en als zodanig vervolgd. 

 

 

3. Notulen voorjaarsvergadering 9 april 2019 

De notulen worden zowel tekstueel als inhoudelijk per pagina doorlopen.  

Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden vastgesteld met dank aan de secretaris. 

 

 

4. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

 

5. Financiën 

De Begroting 2020 wordt tijdens de vergadering aan de leden overhandigd. 

 

Penningmeester Michiel Zelvelder geeft aan dat de kring stabiel is qua financiën en loopt alle 

posten even door. Er zijn geen vragen.   

 

 

 Begroting 2020 

 Opbrengsten  
801 Contributie verenigingen  €     3.400,00  

802 Sponsoring   €               -    

803 Rente  €               -    

 totaal  €    3.400,00  

   

 Kosten  
821 Bankkosten  €        130,00  

823 vergaderkosten bestuur  €          80,00   

824 Kosten selectie wedstrijden   €     1.500,00  

825 Kring vergaderingen  €        300,00  

826 Algemene kosten vereniging  €        500,00  

826 Bijdrage onafhankelijk federatievertegenwoordiger  €        100,00  

826 Subsidieregeling  €      1000,00  

 totaal  €    3.610,00  

   

 Resultaat  €     - 210,00  

  =========== 
 

 

De voorzitter vervolgt met de informatie dat de Kring de afgelopen jaren een buffer in de financiën 

heeft opgebouwd. Er worden voor 2020 kosten voor het nieuwe KNHS wedstrijdprogramma 

verwacht, er moet een nieuwe batch stalplaten aangeschaft worden en bij calamiteiten is er een 

fijne reserve.  
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Het bestuur heeft zich beraden over de wijze waarop ze ook een deel van de buffer iets terug kan 

doen voor de leden en stelt voor 2020 en 2021 een bedrag van €1000,- ter beschikking, te 

verdelen onder de 3 onderwerpen voor 2020: 

▪ Flexchair training; 

▪ Dierenwelzijn: dierenarts, osteopaat, …; 

▪ Professionalisering van wedstrijden: training omroeper/ster 

 

Voorwaarden: 

- Openstelling voor alle kringleden; 

- Publicatie: via verenigingen en facebook van Kring West Veluwe; 

- Het bestuur beoordeelt wie het evenement toegekend krijgt. Bij veel aanmeldingen d.m.v. 

loting.  

 

Elke kringvereniging kan hierop inschrijven. Aanmeldingen kunnen tot 15 december 2019 

ingezonden worden via het emailadres van de secretaris. Informatie over het subsidieplan wordt 

ook op de website geplaatst.  

 

Voor 2021 stelt de kring t.z.t. nieuwe items voor.  

 
 

6. Mededelingen van het Kringbestuur 

▪ Communiceren met de Kring en niet rechtstreeks met Regio of KNHS 

De afgelopen maanden heeft de secretaris met regelmaat via de KNHS gehoord dat verenigingen 

hen direct benaderen over kringzaken. Wijzigingen op de wedstrijdkalender en het 

vraagprogramma lopen altijd via de KRING. De hiërarchie is vereniging – Kring – Regio – KNHS. 

Als de KNHS een verzoek krijgt gaat dat de hele trap naar beneden. De KNHS en Regio worden dan 

voortijdig, onnodig belast. Goed om even aan te denken. 

 

▪ Wijzigingen van overname/fusie doorgeven. 

Als er sprake is van een fusie van verenigingen, overname van een wedstrijdlicentie of andere 

impact hebbende wijziging is het prettig en nodig dat de Kring hierover geïnformeerd wordt. Deze 

informatievoorziening komt niet via de KNHS, maar is wel belangrijk voor de aanwezigheid van de 

juiste contactgegevens voor de secretaris. 

 

▪ Wedstrijdkalender inlezen door KNHS na 1 januari 

De wedstrijdkalender die tijdens deze vergadering wordt vastgesteld wordt pas na 1 januari 2020 

ingelezen. Na het inlezen worden de vraagprogramma’s voor alle wedstrijden van deze kalender 

automatisch zichtbaar. Ga dus niet in januari eigen vraagprogramma’s aanmaken. Het komt 

daardoor voor dat er dubbele vraagprogramma’s zijn en voor elke aangemaakt vraagprogramma 

wordt afdracht in rekening gebracht. Extra kosten en dat is zonde. Informeer eerst bij de 

kringsecretaris hoe de status is, maar maak in ieder geval zelf niets aan als de datum voorkomt op 

de vastgestelde kalender.   

 

▪ Centraal emailadres  

De kring correspondeert met haar leden via een vast emailadres per vereniging/organisatie, 

meestal dat van het secretariaat. Bestuursbezetting en wedstrijdsecretariaten kunnen wisselen en 

door dit centrale emailadres, dat dus altijd hetzelfde blijft, is de informatievoorziening het meest 

optimaal. Het is wel de bedoeling dat de beheerder van dit emailadres zijn/haar 

medebestuursleden informeert.  

 

▪ Wedstrijd annuleren 

Als een wedstrijd om welke reden dan ook geannuleerd moet worden, dient dat in MijnKNHS 

aangegeven te worden. Digitale inschrijvingen worden dan automatisch geïnformeerd. Een prettige 

tool, waardoor je niet individueel aan de slag hoeft. 

 

Het is voor de kringsecretaris niet te doen, en ook haar taak niet, om alle wedstrijden te 

controleren. Voor het berekenen van de afdracht voor de verenigingen aan de kring maakt de 

penningmeester gebruik van de laatste versie van de wedstrijdkalender. Het is dus verstandig om 

geannuleerde wedstrijden ook af te melden bij de kring. 
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▪ Uitslagen publiceren 

Het publiceren van uitslagen is niet verplicht maar wel zeer deelnemer vriendelijk. Houd het 

transparant en vrij van speculaties. Deelnemers willen graag zien hoe ze geëindigd zijn in hun 

rubriek.  

 

Bij de selectiewedstrijden is het van groot belang dat uitslagen gepubliceerd worden. Een 

deelnemer kan ons helpen door zijn uitslag te controleren in de berekening. Daarvoor moet hij of 

zij dat zijn plaatsing kunnen terugvinden. 

 

Voor aanvang van de wedstrijd horen alle deelnemer d.m.v. hun combinatienummer geregistreerd 

te staan. Zonder combinatienummer kan er geen wedstrijdresultaat geregistreerd worden, dus 

wordt de start automatisch omgezet naar HC en tellen de eventueel behaalde winstpunten niet. 

 

 

7. KNHS/REGIOnieuws 

▪ Hippiade wk 33, Regiokampioenschappen en Kringselecties 

Er is inmiddels gepubliceerd dat de Hippiade in 2020 van 11 t/m 15 augustus verreden gaat 

worden. De Regiokampioenschappen van Gelderland moesten daarop aangepast worden. Het 

kampioenschap wordt op 24-25 juli 2020 verreden in Zevenaar. Het concept van pony’s en 

paarden in 1 weekend is goed bevallen en blijft gehandhaafd. Op de data van onze kringselectie 

hebben deze verschuivingen gelukkig niet veel impact. 

 

Het centreren van de Hippiade van 4 weekenden naar 1 week heeft met financiën te maken. In de 

huidige situatie was het terrein tussen de weekenden van de Hippiade niet te gebruiken voor 

andere doeleinden door de inrichting. 

 

Nu vallen alle kampioenschappen nog meer in vakantie, dat realiseert de Regio zich ook. 

Gelderland kent altijd 3 vakantieperiodes (deel bij Noord, bij Zuid en bij Midden), dus de regio 

kende dit probleem al langer voor de indeling van onze eigen kampioenschappen. Namens het 

regiobestuur was er een afgevaardigde in de werkgroep Hippiade, maar helaas konden wij als regio 

niet veel invloed uitoefenen.  

 

▪ Fraude door jurylid, deelnemer en/of wedstrijdorganisatie 

Er is onderzoek gedaan door de KNHS en er zijn signalen dat er gefraudeerd wordt door juryleden, 

deelnemers en wedstrijdorganisaties. 

 

Juryleden 

Er zijn juryleden die zich laten bijschrijven, maar niet lijfelijk aanwezig zijn. Via Hartman wordt dan 

door de wedstrijdorganisatie aangegeven dat deze persoon lid van het juryteam was om een tekort 

aan licentiepunten te voorkomen.   

 

De juryleden dressuur dienen de protocollen op te tellen om een eigen uitslag bij te kunnen 

houden. Het wedstrijdsecretariaat stelt daarvoor een speciale verzamelstaat beschikbaar, die onder 

het tabblad “Roosters” staat in Hartman concours. Zo kunnen zij de uitslag efficiënt controleren 

alvorens deze getekend wordt. De getekende daguitslag is DE UITSLAG. 

 

Deelnemers 

Er zijn verzoeken bekend om te wisselen met wel of niet HC (soms zelfs afhankelijk van de 

kwaliteit het gereden parcours of proef), opgeven met een paard NN of als HC en dan bij het 

wedstrijdsecretariaat aangeven dat een of meerdere paarden geschrapt moeten worden omdat dat 

het aanvragen van een startpas kan voorkomen of omdat het mindere resultaat dan niet in de 

historie van een handelspaard komt. 

 

Wedstrijdorganisatie 

Wedstrijdsecretariaten zijn zich er niet altijd bewust van dat ze meewerken aan fraude. Meestal is 

het criterium “als het startgeld betaald is wordt je er niet slechter van”. Echter verzoeken om 

combinaties of gegevens te (laten) verwijderen zijn niet toegestaan. Elke combinaties die gestart 

is, ongeacht of de proef/het parcours is volbracht, hoort in de resultaten geregistreerd te staan. 
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De KNHS voert inmiddels specifieke controles uit op het ontbreken van HC starts en andere zaken 

die opvallen in de doorgestuurde resultaten. Verder zullen er onopvallende observeringen plaats 

vinden op wedstrijden om te kunnen inschatten of er een vervolgactie nodig is. Dat mag, want de 

wedstrijden op de kringkalender worden allen onder auspiciën van de KNHS georganiseerd. Na 

afloop van de wedstrijd/rubriek zal dan de getekende daguitslag opgevraagd worden om 

gecontroleerd te worden met de ingestuurde uitslagen.  

 

Het dringende advies van de kring is om de sport fair te houden en om aan bovenstaande niet mee 

te werken.  

 

▪ Nieuwe KNHS concoursprogramma 

Er zijn test gedaan en er is een pilot gedraaid in het land. Men wil in januari live gaan, maar er 

komt weinig informatie of dat gehaald gaat worden. Er is uiteindelijk geen verplichting om dit 

programma te gaan gebruiken. Het Hartman Concoursprogramma kan voorlopig nog gebruikt 

worden. De WPA-ers, trainers van het Hartman concoursprogramma, zijn niet tevreden met het 

nieuwe programma en de meesten hebben zich teruggetrokken als trainer voor het nieuwe 

programma. Wordt vervolgd. 

 

▪ Nieuwsbrief Sportaanbieders 

De secretaris inventariseert onder de aanwezigen wie deze nieuwsbrief al ontvangt en dat is erg 

weinig. Deze en andere nieuwsbrieven kunnen aangevinkt worden in de persoonlijke MijnKNHS 

omgeving van een lid en bevatten handige informatie.  

 

In de recentste nieuwsbrief werd er bijvoorbeeld aandacht geschonken aan de 

betalingsmogelijkheid die aangeboden gaat worden via MijnKNHS. In de ALV van Regio Gelderland 

werd daar al wat over gezegd door financieel directeur Theo van der Meulen. De betaling loopt via 

de KNHS naar een bank en dan naar de wedstrijdorganisatie.  

 

Deze tool wordt aangeboden, maar wordt geen verplichting.   

- Bij dressuur zou het nog wel kunnen werken, maar bij springen geven deelnemers laat op, 

stallen geven vaak alleen het aantal startplaatsen op, komen dan uiteindelijk met meer/of 

minder paarden en gaan zeker niet vooruit betalen. Ook kan terugbetalen niet via deze tool. 

- In onze kring is het al opgevallen dat verschillende verenigingen al PIN betaling kunnen 

aanbieden en daarmee ontvang je het geld direct op de juiste rekening. Er is wel een kleine 

afdracht, maar de penningmeester van de regio heeft uitgerekend dat het via MIJNKNHS meer 

kost. Uitgebreide informatie is te vinden op de KNHS site. 

- Of en welke kosten er verbonden zijn aan de aanschaf van het nieuwe KNHS 

wedstrijdprogramma is niet helemaal duidelijk. Het basisprogramma lijkt gratis gedownload te 

kunnen gaan worden, maar als er extra tools/modules nodig zijn moet dat aangekocht worden.  

 

 

8. Bestuursverkiezing 

▪ Periodiek aftreden en herkiesbaar voor een 2e termijn: 

- Tinka Peelen (bestuurslid en vice-voorzitter) 

- Marianne Koers (wedstrijdsecretaris pony dressuur) 

 

De voorzitter is blij met de toezegging voor een 2e termijn door Tinka en Marianne en ook de 

vergadering bevestigd dit d.m.v. applaus.  

 

▪ Aftredend en niet-herkiesbaar: 

- Henriëtte Hasselaar (wedstrijdsecretaris paarden springen) 

➔ alsnog als kandidaat voorgedragen: Irene Kamphorst-van der Meyde (RV Barneveld) 

 

Henriette gaat onze kring verlaten door haar verhuizing naar het zuiden van Gelderland en 

stelde haar functie in de zomer van 2019 al beschikbaar.  
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De voorzitter vraagt Irene om zich even kort voor te stellen aan de vergadering. Naast 

bestuurder van RV Barneveld is zij moeder van 2 kinderen. Rijdt daardoor op dit moment 

geen wedstrijden maar alleen thuis. Leuk om hierdoor betrokken te blijven bij de 

wedstrijdsport. 

 

De kring is blij met de kandidaatstelling van Irene Kamphorst-van der Meyde als nieuwe 

wedstrijdsecretaris paarden springen en vraagt of de vergadering akkoord kan gaan met 

haar benoeming. De vergadering bevestigt dit met applaus.  

  

- Jos Ruiter na 3e termijn – wedstrijdsecretaris (2 jaar) en algemeen secretaris (8 jaar) 

➔ Interne benoeming als algemeen secretaris: Silvana Wiedeman 

 

Door de opgedane kennis in de afgelopen jaren is de voortzetting van het secretariaat door 

Silvana een fijne ontwikkeling voor ons kringbestuur. 

 

Vervolgens neemt de voorzitter het woord en richt zich tot Jos Ruiter. Na de maximale 9 

bestuursjaren neemt zij afscheid. Er is via diverse kanalen zoveel mogelijk informatie 

verzameld over de functies/taken die Jos in de sport bekleedt of heeft bekleed. Zij was 

jaren actief als bestuurder en wedstrijdsecretaris bij PSV Het Veluws Ros. Ze is 

Regiobestuurder namens onze kring waarvan 4 jaar als algemeen secretaris, 

bestuurder/wedstrijdsecretaris van Het Gouden Ei Dressuurevenement, KNHS I&R 

controleur, medewerker rekenkamer bij de Regiokampioenschappen en het NK Dressuur. 

Jos heeft aangegeven de kring als regiobestuurder te willen blijven vertegenwoordigen in 

een 3e termijn zolang de kring dat wenst. Dit alles was voor de KNHS ruim voldoende om de 

aanvraag voor de Bronzen KNHS erespeld te honoreren. Voorzitter Appeldoorn is blij deze 

uit te kunnen reiken aan een trouw bestuurder en speldt Jos het ereteken op. Na de 

overhandiging van een mooi boeket wordt dit moment nog even vereeuwigd. Jos bedankt 

de vergadering en haar bestuurders voor de fijne jaren van samenwerking en geeft aan de 

sport zeker niet te zullen verlaten. Het virus is blijvend.  

 

▪ Interne benoeming: 

- Wedstrijdsecretariaat paarden dressuur: Hanneke Lagraauw 

Hanneke schuift door van pony springen naar paarden dressuur. Haar kinderen zijn 

overgestapt naar de paarden, dus een praktische en logische verschuiving.  

 

▪ Vacature: 

- Wedstrijdsecretaris pony springen 

Deze functie wordt tijdelijke nog waargenomen door Hanneke Lagraauw. De voorzitter 

doet een oproep voor een kandidaat voor dit wedstrijdsecretariaat. Hopelijk kunnen we 

in de ALV voorjaar iemand  benoemen en zijn we daarmee weer compleet.  

 

 

9. Rondvraag 

Jenny Lub heeft signalen opgevangen dat de cross faciliteiten op het KNHS centrum gaan 

verdwijnen. Het terrein zou teruggegeven worden aan de natuur. 

@ Er is contact opgenomen met de KNHS en er gaat inderdaad wat veranderen v.w.b. de inrichting 

van het Eventingterrein, maar er is nog niets concreet. De vaste hindernissen en de bodem zijn in 

slechte conditie. In verhouding wordt er te weinig gebruik van gemaakt, waardoor investeren niet 

loont. Men wijkt vaak uit naar betere faciliteiten in de omgeving (bijv. Boonzaaijer, Lips, Naber). 

De mobiele hindernissen zijn er nog, maar het is onduidelijk wie ze onderhoudt. In het kader van 

“Van Hand Veranderen” investeert de KNHS alleen in de grotere disciplines. Mocht het nodig zijn, 

dan zijn er diverse partijen met mobiele hindernissen die een cross zouden kunnen bouwen in 

Ermelo.  Er liggen wel afspraken uit het verleden met Het Gelders Landschap, maar over het 
teruggeven van het terrein aan de natuur kon/wilde de KNHS contactpersoon niets definitiefs zeggen.  
 
 
10. Vergaderdata 2020 

▪ Voorjaar : 21 april 2020 

▪ Najaar  : 10 november 2020 
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11. Vaststellen wedstrijdkalender van 1 april tot 1 oktober 2020 

Met het vaststellen van deze wedstrijdkalender wordt een andere verdeling van maanden 

geïntroduceerd. We noemen de kalenders nu ZOMER en WINTER. De KNHS kon de maand april van 

de voorheen indoorkalender niet inlezen. Als reden daarvoor werden de mogelijke 

reglementswijzigingen per 1 april aangegeven. Door de nieuwe verdeling zijn er geen overlappende 

maanden meer en elke verwarring/dubbeling wordt hiermee nu voorkomen. Met ingang van deze 

kalender kan er het hele jaar in- en outdoor georganiseerd worden.  

 

De ZOMER kalender wordt zonder veel problemen vastgesteld. Wel zijn er verschillende 

verenigingen/organisaties die verzuimd hebben hun wedstrijden tijdig op te geven.  

 

 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit om 22.25 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid 

en inbreng.  
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