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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VOORJAAR 9 april 2019 
 
 

Aanwezig : volgens presentielijst bij de secretaris 

Locatie : Vergaderzaal De Nieuwe Heuvel, Goorsteeg 25 te Lunteren 

Aanvang  : 20.00 uur 

 

 

 

 

 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter 

Voorzitter Ariën Appeldoorn opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het 

bestuur is blij met deze opkomst.  

 

Verzoek aan de vergadering om de presentielijst te tekenen, welke leidend is voor de 

aanwezigheid. Bestuursleden Tinka Peelen en Henriëtte Hasselaar zijn verhinderd. 

 

We kijken terug op mooie resultaten tijdens de Kring, Regio en KNHS kampioenschappen 

indoor met Regiotitels voor Floor den Boer van PSV Het Veluws Ros (L1-D dressuur), Anniek 

van Dulst van PSV Het Veluws Ros (Z1-DE dressuur), Robine Smink van PC De Waaghalsjes 

(B-AB springen), Lemoni Dicker van PC Voorwaarts (B-C springen), Geralda ter Maaten van PC 

Willaerruiters (L-AB springen), Meredith Baan van PC Lunaruiters (Z-C springen), Renee 

Hazeleger van PC Voorwaarts (Z-DE springen), Shannon van Manen van RV Valouwe (L 

springen), Jill Verheij van RV Valouwe (M springen). 

 

En KNHS-titels voor Anniek van Dulst van PSV Het Veluws Ros (Children dressuur), Babette 

Haanschoten van RV Willaerruiters (Z-DE springen), Fleur Holleman van PC Voorwaarts (ZZ-DE 

springen) en vele andere prijzen. Proficiat voor alle prijswinnaars van dit seizoen. 

 

 

2. Vaststellen agenda en notulen 27 november 2018 

Er zijn geen wijzigingen en we vervolgen de agenda zoals die voor ons ligt.  

Er zijn geen op- of aanmerkingen en de notulen van de najaarsvergadering van 27 november 

2018 worden hiermee vastgesteld met dank aan de secretaris. 

 

 

3. Ingekomen stukken 

Geen. 
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4. Financieel verslag 2018 

Balans per 31 december 2018 
 

  Opbrengsten en kosten 2018 

 
   

  
  

 
31-12-2018 31-12-2017   

  Bankrekeningen     Opbrengsten 

    Kas €            7,28 --    

   Betaalrekening €      1.658,32  €       868,30    Contributie verenigingen € 3.731,00 

   Spaarrekening €      5.600,90  €    5.600,00    Rente €        0,90 

 
    Debiteuren  

 
Voorraad      

   Voorraad stalplaten €      1.026,00  €    1.449,79   subtotaal € 3.731,90 

 
    

  Kortlopende schulden     Kosten 

    Voorzieningen     Bankkosten €     120,34 

   Nog te betalen €         285,45  €       185,45    
  

   Reeds ontvangen €           60,00 
 

  vergaderkosten bestuur €       57,10 

   

  Kosten selectie wedstrijden  €     905,18 

Vorderingen en vooruitbetaling 
 

  Kring vergaderingen (ALV) €     347,46 

   Debiteuren  €        307,50  €      140,00    Algemene kosten vereniging €  1.869,90 

   Voortuitbetaling 
  

  Federatievertegenwoordiger €       50,00 

   

    

Voorziening 
  

  subtotaal € 3.349,98 

   

  
  

Resultaat door vermogens vergelijking 
 

  
     vermogen 31 december X  €      8.254,55  €   7.762,75    
  vermogen 31 december X-1  €      7.872,64   €   5.605,03   
  Resultaat x €         381,92 €  2.267,61 

 
Resultaat €    381,92 

 
========= ======== 

  
========= 

M.C. Zelvelder – 9 april 2019 

      

Toelichting op de resultaatrekening 2018 door de penningmeester 

Er zijn eenmalige kosten besteed aan de website en aan de aanschaf van een beamer voor 

presentaties en bijscholingen. In 2018 is een slechtere druk van de stalplaten ontvangen. De 

stalplaten zijn uitgezocht en de bruikbare exemplaren zijn uitgereikt. De leverancier heeft een 

vervangende zending gestuurd na onze klacht en hierdoor waren er extra stalplaten, 

voldoende voor nog 1 jaar. 

In de post “algemene kosten vereniging” zijn ook de kosten voor de website verwerkt.  

Er zijn 2 verenigingen die 2x wedstrijdcontributie hebben overgemaakt. Dit wordt verrekend 

met het volgende seizoen.  
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5. Verslag kascommissie en benoeming van 1 nieuw lid voor de kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit Dolly Rabbie en Ilona van Winden, heeft de boeken bekeken 

en stelt de vergadering voor om decharge te verlenen aan de penningmeester. Het ziet er 

keurig uit.  

 

Commissielid Dolly Rabbie is aftredend en wordt door de voorzitter hartelijk bedankt voor haar 

gedane arbeid. Ilona van Winden en Alies Hendriksen vormen de nieuwe commissie. Mona 

Ignacia stelt zich beschikbaar als reserve. 

 

 

6. Mededelingen vanuit het Kringbestuur 

 Checklist voor kringselecties 

Opgesteld door de kring om te gebruiken. Mooi hulpmiddel waarin ook bepaalde 

voorwaarden staan waar een organisatie zich aan dient te houden. Het startgeld is daarin 

vastgelegd voor pony’s max €10,- en paarden max €12,50. Er zijn signalen vanuit de 

deelnemers gekomen dat er ander startgeld gevraagd wordt dan is voorgeschreven. De 

KNSH heeft een tijd geleden de verplichting van het vermelden van start- en prijzengelden 

in het vraagprogramma vrijgegeven. Voor de kringselecties wordt het vanaf outdoor 2019 

verplicht om de startgelden te publiceren in het vraagprogramma. Iedereen kan zich van 

tevoren op de hoogte stellen van de te betalen gelden. De checklist wordt hierop 

bijgewerkt. 

 

 Sinds de KNHS reglementswijzigingen van 1 april 2019 mag men nu gedurende het hele 

jaar in- en outdoor uitschrijven. De wedstrijdkalender outdoor 2019 is al enige tijd 

definitief en het bestuur heeft besloten om dit in onze kring pas in te laten gaan per 

outdoorseizoen 2020. De kalender blijven we met elkaar formeren, dus nu nog wedstrijden 

“indoor” toevoegen op de outdoorkalender zou onrust en verwarring geven omdat het dan 

niet een gezamenlijk besluit is.  

 

 

7. Mededelingen vanuit KNHS/REGIO 

 De secretaris brengt aan de hand van een korte presentatie verschillende onderdelen van 

de Regiokampioenschappen onder de aandacht. Het verenigingskampioenschap en de 

rubrieken voor 4- en 6-tallen kennen grote aantallen in Regio Gelderland. De eisen om een 

team te vormen zijn wat versoepeld waardoor het toegankelijker is geworden en zijn na te 

lezen op de website en in het vraagprogramma van de Regio. Op verschillende plaatsen 

worden oefenwedstrijden georganiseerd en hopelijk kunnen we deelnemers in onze kring 

hiermee motiveren.  

De gehele presentatie van de wedstrijdsecretaris van Regio Gelderland is terug te vinden 

op www.knhsregiogelderland.nl  

 

 Klasse ZZL dressuur paarden zal voor indoor ook voorgeselecteerd gaan worden via de 

kringselectie. De aantallen bij vrije inschrijving worden te groot qua beschikbare ruimte in 

het indoorprogramma. Outdoor blijft ongewijzigd (vrije inschrijving + 1x 60% aantonen). 

  

 Via de website en facebook van de KNHS wordt veel informatie aangeboden. De digitale 

snelweg gaat ons vooruit. Reglementswijzigingen voor de disciplines zijn merendeel voor 

de deelnemers, maar het Algemeen Wedstrijd Reglement bevat vaak wel informatie voor 

wedstrijdorganisaties, dus kijk daar na en blijf daarin bij. 

 

 Het Hartman 3.5 concoursprogramma gaat vervangen worden door een nieuw programma 

van de KNHS. Software is verouderd en op den duur kunnen hierop geen updates meer 

plaats vinden. Het KNHS programma wordt in de 2e helft van het jaar getest. Men wil 1 

januari 2020 live, maar onze regiodeskundigen zijn er onzeker over of dat gehaald gaat 

worden. Het nieuw programma bevat minder opties en aanbevolen wordt om Hartman te 

blijven gebruiken zolang het toepasbaar is. Het wordt overigens niet verplicht om het 

nieuwe KNHS programma te gaan gebruiken. We wachten verdere ontwikkelingen af.  
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 Er is een wijziging op komst voor wat betreft de Hippiade 2020. De KNHS wil de Hippiade in 

1 week houden om kosten te besparen. Het terrein is namelijk tussen de 

Hippiadeweekenden amper te gebruiken voor andere evenementen. Voorlopig is week 33 in 

beeld. Regio Gelderland was vertegenwoordigd in de werkgroep. In Gelderland hebben we 

te maken met 3 vakantieperiodes in de zomer waardoor deelname altijd moeilijk blijft voor 

een gedeelte van de leden. Regiokampioenschappen en mogelijk ook onze kringselecties 

zullen daarop aangepast moeten worden. We komen daar in de najaarsvergadering op 

terug.  

 

 

8. Rondvraag 

 

Manon van Bortel Worden er bij de Regiokampioenschappen alleen bij de indoor  

dekens uitgereikt?    

@nee, er zijn bij in- én outdoor dekens voor de kampioenen.  

 

 

9. Datum algemene ledenvergadering NAJAAR: dinsdag 19 november 2019 

 

 

10.  Vaststellen wedstrijdkalender indoor 2019 - 2020 

De secretaris laat vooraf via de beamer zien hoe de verdeling tot stand is gekomen van de 

selectiewedstrijden. Voor de 3e selectie dressuur paarden én springen paarden wordt nog een 

locatie/organisatie gezocht. 

 

Aan de hand van het uitgedeelde A-3 exemplaar van de voorlopige kalender lopen we alle 

ingestuurde wedstrijden door. 

 

De secretaris zal z.s.m. een controle versie rondsturen, waarna de indoorkalender definitief 

wordt om naar de KNHS te sturen. De wedstrijden worden pas na 1 juli ingelezen en dan 

verschijnen automatische de vraagprogramma’s in MijnKNHS om te bewerken.  

 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en dank iedereen voor haar/zijn bijdrage en wenst allen een 

wel thuis. 
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