Barneveld, 10 november 2020
Geachte verenigingsbestuurders, FNRS ondernemers en wedstrijdorganisaties,
Van harte welkom bij de online ALGEMENE LEDENVERGADERING NAJAAR van de Kring
West Veluwe op dinsdag 10 november 2020, om 20.00 uur (via Teams).
Aanwezigen:
1. Dolly van de Zonnehoeve
2. Kim Alebregtse RSC Zeewolde
3. Marianne Knoppert Putten
4. Dionne Kraay Nijkerkerveen
5. Kim Beekhuiszen Zeewolderuiters
6. Laura Stal Jacobs
7. Marjolein Adams Harsloruiters
8. Barbara en Anja Veluws Ros
9. Jolanda van der Craats Grebberuiters
10. Mona Ignacia Waaghalsjes
11. Mirella Smink Waaghalsjes
12. Suzanne van Beek Slichtenhorst
13. Niek Mur De Burght
14. Saskia van Son Eemvallei
15. Ilona van Roekel Valouwe
16. Ilona van Winden Voorwaarts
17. Chris Riethorst RSV Barneveld
18. Lianne Kleijer Garderen
19. Lucia Broekhuizen Scherpenzeel
20. Petra Versluis Lunaruiters
21. Marianne Koers RSV Roosendaal
22. Cindy Top RV De Nieuwe Heuvel
23. Esther Haks Stal Hulkestijn
24. Geke PC de Lilliputters
25. Ariën Appeldoorn Voorzitter KWV
26. Michiel Zelvelder Penningmeester KWV
27. Tinka Peelen Vice Voorzitter KWV
28. Gert Jan van Esveld KWV

29. Irene Kamphorst KWV
30. Marianne Koers KWV
31. Hanneke Lagraauw KWV
32. Laurene Wouters KWV
33. André Florijn KWV
34. Jos Ruiter Wedstrijdplanning KWV
35. Silvana Wiedeman Secretaris KWV

Agenda:
1. Opening en mededelingen door de voorzitter
De vz opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Verzoek om “mute” in te
schakelen en handje op te steken als men wat wil vragen of zeggen.
2. Vaststellen agenda
Geen op- of aanmerkingen, bij deze wordt de agenda goedgekeurd.
3. Notulen 19 november 2019
Tekstueel geen opmerkingen en de notulen zijn hierbij vastgesteld. Ter info:
pagina 4: KNHS regio gaan we bij punt 9 in onze agenda verder op in.
pagina 5: ter info voor wat betreft het nieuwe KNHS programma > Hartman heeft een
opvolger gevonden voor Concours 3.5 en blijft voorlopig in de lucht.
Dolly van de Zonnehoeve: Er staat nu weer in – en outdoor kalender, terwijl wij zouden gaan
spreken over zomer- en winterkalender. Wij als bestuur gaan hier in de toekomst op letten.
4. Ingekomen stukken > geen
5. Financieel verslag 2019 en begroting 2020-2021
Michiel: showt via gedeeld scherm de opbrengsten en kosten uit 2019 en licht deze toe. Er
zijn geen vragen over.

6. Verslag kascommissie en benoeming van 1 nieuw lid voor de kascommissie
Akkoord 1 en Akkoord 2
Mona: keurig! Wij hebben ons best gedaan om kritisch te zijn, maar het is duidelijk en
overzichtelijk. Vraag ontstond nog wel waarom zoveel in kas? Maar Michiel was hier heel
helder over. Afgelopen jaar zou dit besteed worden aan clinic en evenementen, maar door
Corona is dat niet uitgegeven. Ariën vult aan: Zonnehoeve heeft een plan klaarliggen voor
een clinic, wanneer Corona voorbij is zal dat opgepakt worden evenals de clinic van de
Veluweruiters.
Ilona sluit zich aan bij de woorden van Mona en bedankt Michiel.
Ariën: kascommissie bedankt! Decharge wordt verleend voor het gevoerde financiële beleid.
Michiel laat hierna de begroting zien en licht deze toe; contributie verenigingen en kosten
wedstrijden etc. blijven waarschijnlijk gelijk. Kring vergaderingen volgend jaar waarschijnlijk
hetzelfde. We willen niet teveel geld erbij, vandaar wordt het resultaat negatief bij gezet.
Begroting 2021 wordt bij deze vastgesteld. Naar aanleiding van het financieel verslag en
kascommissie Ilona en Mona spreken wij onze hartelijk dank uit! Ilona treedt af na tweede
termijn, Mona mag nog een jaar. Wie wil 2e kascommissie lid worden? Gerke de Jong van PC
de Lilliputters stelt zich beschikbaar.
7. Mededelingen vanuit het Kringbestuur
Het tot stand komen van de nieuwe wedstrijdkalender. Procedure is als volgt: 1. Eerst vaste
traditionele wedstrijden toekennen. 2. Daarna selectiewedstrijden invullen 3. Overige
wedstrijden. Jos Ruiter nodigt iedere vereniging uit om dit stapsgewijs aan te laten leveren
tot sluitingsdatum, daarna wordt de vergaderversie klaargemaakt, en er wordt geen nieuwe
data toegevoegd. Na de vergadering is toevoegen uitsluitend nog via bestuur mogelijk. Jos
nodigt de verenigingen volgens deze stappen uit om aan te leveren, daarna wordt er tevens
nog een reminder gestuurd. Er blijken hierover verder geen vragen te zijn.

8. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet-herkiesbaar: Michiel Zelvelder (periodiek na 3e termijn) en wegens
het doorschuiven van functies intern na het afscheid van Jos Ruiter in de vorige ALV
(tevens periodiek na 3e termijn aftredend), waardoor Silvana Wiedeman haar
secretariaat heeft overgenomen en er een stoel vrijkwam bij het
wedstrijdsecretariaat van de Kring. Wij stellen u graag voor aan: André Florijn en
Laurene Wouters.
Ariën: Michiel treedt helaas af, bedankt voor alles wat je voor de Kring en de Regio

betekent hebt. Na de vergadering zullen wij als bestuur nog op een gepaste manier
afscheid van je nemen. Hartelijk dank voor je inzet. André, wil jij je voorstellen?
André Florijn stelt zich voor. Lid van Het Gouden Hert, en vaak te vinden als
parcoursbouwer. Werkt bij een verzekeringsmaatschappij. Ariën stelt voor André te
benoemen als penningmeester, vanuit de kringleden is er geen bezwaar. Van harte
gefeliciteerd André, welkom binnen bestuur!
Laurene Wouters wordt voorgesteld voor de functie wedstrijdsecretaresse afd.
pony’s springen Ook voor haar benoeming komt er geen bezwaar binnen.
Laurene stelt zich voor; zij is lid RSV Barneveld, woont in Voorthuizen, zit in de
springcommissie van RSV Barneveld en zelf actief in de klasse M springen. Laurene is
docent in Leusden. Ariën: gefeliciteerd en hartelijk welkom, fijn dat je het wilt doen
en we hopen op een plezierige bestuurlijke periode.

9. Mededelingen vanuit KNHS/REGIO
Jos: gisteravond de Regio vergadering via Teams bijgewoond; financiën zijn besproken en
penningmeester heeft lasten, baten en begroting getoond, ook hier lastig voor 2021 te
bepalen. Op de website van de Regio staan alle stukken van de vergadering om na te lezen.
2e punt: opgave deelnemers Kring nationale belofte om in aanmerking te komen was op 2
september tijdens de talenten dag.
Vier deelnemers komen uit onze Kring: Aniek van Dulst van LR Het Veluws Ros, Fleur Prinsen
van LR De Laak, Jessica Nesselaar van PC De Gardereentjes en Renske van Middendorp van
PC de Veluweruiters.
3e punt: De Regio kampioenschappen deze winter; selectiewedstrijden worden waarschijnlijk
afgelast t/m 15 december, er blijft dan 1 selectie over. ER is gekeken naar 2 opties:
-

Het KNHS kampioenschap in maart > regio kampioenschap kan dan 2 weken
opschuiven, en dan in januari nog nieuwe selectiewedstrijden uitschrijven.
Wij als bestuur komen daar later op terug.

-

KNHS last kampioenschap af, als er 1 regio geen selecties kan rijden. Motto:
alle regio’s of anders niet, maar vooralsnog lijkt het door te gaan. Als er geen
KNHS kampioenschap komt, dan gaat Regio misschien naar maart of april met
haar kampioenschap, maar dat zit nog in de molen.

4e punt: Er zijn verenigingen die na sluitingsdatum opgeven, dit is erg vervelend, er komen er
zelfs nog met 6 toevoegingen bij. Voorstel van Jos om zoveel mogelijk mailadressen te
vergaren, zodat de aanvragen tijdig bij de juiste personen aankomen.
Geen vragen? Nee, meer info is terug te vinden op de website van de Regio.

10. Datum algemene ledenvergadering VOORJAAR dinsdag 13 april 2021
Hopelijk weer fysiek mogelijk.
Korte pauze
11. Vaststellen wedstrijdkalender outdoor 2021
Rondvraag: Gert Jan van Esveld: fijn dat Dionne en Yolanda super samenwerken, is dit ook
een tip voor Zeewolde? Er wordt opgemerkt dat dit inderdaad al gebeurt.
HC Eemvallei wil graag meer info voor organiseren selectiewedstrijden. Misschien is het een
idee om tijdens een selectie te komen kijken? Evt. kunnen de checklisten ook geraadpleegd
worden, deze zijn te vinden op de website onder kopje Downloads. De kring neemt het
initiatief om Eemvallei hierover bij te praten

Met vriendelijke groet
namens het Kringbestuur,

Silvana Wiedeman, secretaris

