KNHS kring De Baronie Secretariaat:
Gerrie van Gorkom
E-mail: info@knhskringdebaronie.nl

Voorlopig verslag vergadering kring De Baronie op 9 november 2017
Café ’t Karrewiel, Vaartweg 112, 5106 NE Dongen
Aanvang: 20.00 uur
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
2. Notulen voorjaarsvergadering
Pag. 3: David Speijer van PSV Breda was afwezig op de voorjaarsvergadering en merkt n.a.v. het voorstel
met betrekking tot de wijziging van de prijzenschaal op dat het voorstel uit de notulen niet geheel
duidelijk naar voren komt.
De voorzitter antwoordt dat het voorstel door middel van een presentatie uitgebreid aan de orde is
geweest. In de notulen komt dit inderdaad niet heel duidelijk naar voren. In het vervolg zullen
besproken zaken wat uitgebreider worden opgenomen in het verslag. De voorzitter merkt verder nog op
dat het voorstel tot wijziging niet doorgegaan is.
Er zijn verder geen opmerkingen op het verslag. Het verslag wordt goedgekeurd en zal op de website
geplaatst worden.
3. Huldiging kampioenen
De volgende kampioenen worden gehuldigd:
Pony's
Nederlands Kampioen
Nederlands Kampioen
Nederlands Kampioen
Brabants Kampioen
Brabants Kampioen
Brabants Kampioen
Brabants Kampioen
Brabants Kampioen
Brabants Kampioen
Brabants Kampioen
Brabants Kampioen
Paarden
Brabants Kampioen
Brabants Kampioen

Xena Krijnen
Rik Van de Pas
Dorris Versteijnen
pony 4 tal klasse L
Puck Buijnsters
Daimy De Wijs
Nicole Kimenai
Senna Van de Gevel
Dorris Versteijnen
Rik Van de Pas
Logan Fiechter

Sörbys Bentley
Dreamer
Eikenhorst Amalia
PC De Duyksehoef
Tapas
Princess
Big Taylor
Sarina Ks
Eikenhorst's
Amalia
Dreamer
Panache

Joyce Van Opbergen
Joyce Van Opbergen

Gaudi
Haronia-donna

L1-G
B-L
B-C
D/E- L
M1-M2 C
B-C
L2-D/E
Z1-Z2-C

Dressuur
Springen
Springen

B-C
B-L
L-D/E

Springen
Springen
Springen

Z1
L2.

Dressuur
Dressuur

4. Presentielijst
Er zijn 18 verenigingen aanwezig met in totaal 67 stemmen. Van 1 vereniging is een afmelding
ontvangen.

Penningmeester: J. Menssen jan@knhskringdebaronie.nl
Rabobank rekening: NL16 RABO0302454691

Dressuur
Dressuur
Dressuur
Dressuur

KNHS kring De Baronie Secretariaat:
Gerrie van Gorkom
E-mail: info@knhskringdebaronie.nl
5. Ingekomen stukken
- Mail van Piet Sprangers van de Kleine Heraut: Piet vindt het vreemd dat voor bestuursleden de
kringbijdrage wordt meegerekend. Als bestuurslid moet je officieel lid zijn van de KNHS en
contributie betalen. Dit zijn allen vrijwilligers en (meestal) niet-rijdend leden. Daarnaast moet voor
bestuursleden ook kringbijdrage afgedragen worden. Hij stelt voor om voor wat betreft de
kringbijdrage per vereniging 4 personen in mindering te brengen. Het gaat niet zozeer om het geld
maar meer om het principe dat er dubbelop betaald wordt.
De voorzitter antwoordt dat dit helaas niet kan, binnen de verenigingen zijn er veel leden die niet
rijden en veel vrijwilligers werk doen en waarvoor ook de afdracht gedaan wordt, bovendien zou dit
erg complex zou worden voor verenigingen die heel klein zijn.
- Mail van Linda van de Barrage: op springwedstrijden worden de B, C en D-pony’s ingedeeld in aparte
rubrieken maar op de selectiewedstrijd springen in Oosteind worden de rubrieken voor B, C en Dpony’s in handicap verreden. Hierdoor ontstaat één hele grote rubriek met veel starts waardoor
ruiters erg lang moeten wachten om barrage te kunnen rijden. Omdat het verschillende hoogtes zijn,
moet ook constant het parcours omhoog en omlaag aangepast worden. Verzoek aan het bestuur om
ter sprake te brengen of de rubrieken ingedeeld kunnen worden op dezelfde wijze als de overige
wedstrijden.
De voorzitter antwoordt dat het in handicap verrijden van verschillende ponycategorieën
reglementair toegestaan is en dat bij minder dan 4 inschrijvingen per klasse, de gecombineerde
categorie samengevoegd gevoegd mag worden. (artikel 5 van het algemeen wedstrijdreglement). Als
een vereniging zich houdt aan het reglement dan kun je daar verder weinig aan doen. Het
kringbestuur kan het verzoek wel ter sprake brengen.
- Bericht van de Cavalieren: PSV Klavertje 4 is gemachtigd om te stemmen namens de Cavalieren.
- Bericht van afmelding van de Enclaveruiters.
6. Maximum inschrijfgelden
In de voorjaarsvergadering van de regio is onder de kringen een afspraak gemaakt over het maximale
inschrijfgeld. Voor paarden bedraagt dit € 15,- per rubriek en voor pony’s € 8,-. Verenigingen houden
elkaar in de gaten en hieruit blijkt dat meerdere verenigingen binnen de kringen van onze Regio zich hier
niet aan houden. Als kringbestuur kunnen we niet anders dan deze verenigingen aanspreken maar het
blijkt heel lastig ze aan de afspraken te houden, ook worden de afspraken niet gesteund vanuit de KNHS.
We kunnen aanmoedigen zich hieraan te houden zodat de prijzen laag blijven en alle ponyruiters
kunnen blijven rijden. Verenigingen die zich er niet aan houden kunnen bijvoorbeeld bij toekomstige
aanvragen voor selectiewedstrijden onderaan geplaats worden.
7. Begroting
De penningmeester licht mondeling de begroting voor 2018 toe.
Enkele belangrijke wijzigingen zijn dat de bijdrage voor de afdelingsdressuur waar geen vergoeding mee
voor meegenomen is omdat hier geen gebruik van gemaakt wordt en dat de bijdrage van de
kringvereniging met € 0.25 per lid, omhoog gaat. Dit als compensatie van de verlaging van de bijdrage
vanuit de regio met €0.50 per lid.
David Speijer van PSV Breda merkt op dat naast het vervallen van de bijdrage voor afdelingsdressuur
veel andere activiteiten zoals clinics en cursussen naar beneden bijgesteld zijn.
De penningmeester geeft aan dat er een reële verdeling van de kosten is. Daarnaast worden bestuursen vergaderkosten minimaal gehouden worden. De grootste kostenpost bestaat uit de huldiging van de
kampioenen.
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De voorzitter vult verder aan dat het niet zinvol is om posten te begroten waar weinig of geen gebruik
van wordt gemaakt. Suggesties voor activiteiten zijn overigens van harte welkom.
Piet Sprangers van de Kleine Heraut vraagt hoeveel geld er nu fysiek op de bank staat en of het
daadwerkelijk nodig is de bijdragen te schrappen?
Er staat ongeveer € 6.000,- op de rekening en er zit nog zo’n € 1.100,- in kas. Dit is geen overdreven
bedrag om op de bank te hebben. Het doel is om de rekening gelijk te houden en volgend jaar om en
nabij hetzelfde bedrag op de rekening te hebben.
Piet stelt voor om, als volgend jaar blijkt dat het banksaldo is toegenomen, het extra bedrag in
mindering te brengen en in te zetten voor de bijdragen.
De voorzitter antwoordt dat mocht dit zo zijn, Piet hier volgend jaar weer vragen over kan stellen.
8. Nieuws vanuit de regio
De secretaris van het regiobestuur geeft een beamerpresentatie met het nieuws uit de regio. De
presentatie zal met de notulen aan alle verenigingen gestuurd worden.
De secretaris geeft een korte toelichting op enkele zaken uit de presentatie:
- De wedstrijdkalender voor komende zomer dient in het nieuwe KNHS-systeem ingevoerd te worden.
Het kringsecretariaat is hier heel druk mee. Verzoek aan de verenigingen om goed naar de conceptkalender te kijken.
- T.a.v. aanpassing van het stemrecht naar max. 4 stemmen per vereniging, meldt de secretaris dat het
voorstel unaniem aangenomen is in kringvergaderingen die al plaats hebben gevonden.
- Om de jeugd te stimuleren aan Bixiewedstrijden mee te (blijven) doen, roept de secretaris de
verenigingen op het afgesproken inschrijfgeld van € 5,- aan te houden.
- De recreatieruiter is slecht te bereiken. Volgende week is er een landelijke bijeenkomst van
regioconsulenten om te kijken hoe dit verbeterd kan worden.
- Er zijn steeds minder inschrijvingen op (selectie)wedstrijden waardoor het steeds lastiger wordt
wedstrijden te organiseren. Er wordt door 2 kringen een proef gedaan met selectiewedstrijden over
de kringgrenzen heen. Dit is financieel aantrekkelijker en doordat er meer competitie is, is het voor
ruiters interessanter.
- De regiotrainingen en eventingtrainingen draaien goed.
- Het regiobestuur is in gesprek over de uitbreiding van het aantal startmogelijkheden op de Hippiade.
Verder wordt er out of the box nagedacht over een andere wedstrijdopzet. Er zijn steeds meer
wedstrijden, maar doordat ruiters bepaalde wedstrijden voor het prijzengeld afgaan, worden er ook
steeds meer wedstrijden afgemeld in verband met te weinig deelname. Voor deze verenigingen is het
steeds moeilijker actief te blijven.
Afschaffen van het indoorkampioenschap en daarvoor een alternatief binnen de regio zoeken, zou een
optie kunnen zijn. Dit heeft voor- en nadelen.
Het regiobestuur heeft wel reacties en ideeën vanuit het veld nodig om in te brengen in de ledenraad.
De secretaris roept de verenigingen op hierover na te denken en reacties en ideeën naar het
kringsecretariaat te sturen.
9. Verkiezing
Volgens het rooster van aftreden zijn Gerrie van Gorkom (secretaris) en René Otten (bestuurslid)
aftredend. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld.
Voor de functie van René heeft zich geen tegenkandidaat gemeld. Voor de functie van Gerrie heeft
Astrid Timmers zich kandidaat gesteld. Zij is door 3 verenigingen voorgedragen als kandidaat.
Astrid stelt zich voor en licht haar kandidatuur kort toe.
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De Barrage merkt op dat er eerder sprake is geweest van uitbreiding naar 7 bestuursleden.
De voorzitter antwoordt dat dit vanwege de tijddruk nu nog niet aan de orde gekomen is en wordt
doorgeschoven wordt naar de voorjaarsvergadering.
Op de vraag van Lambertus uit Udenhout over de machtiging van de Cavalieren aan PSV Klavertje 4
antwoordt de voorzitter dat de Cavalieren vooraf hun voorkeur hebben kenbaar gemaakt.
Er wordt gestemd. De stembriefjes worden geteld door David van PSV Breda en Linda van de Barrage?
René Otten wordt herkozen met 82% van de stemmen (8% tegen 10% blanco).
Gerrie van Gorkom wordt herkozen met 67% van de stemmen (23% tegen 10% blanco).
Astrid Timmers heeft geen meerderheid der stemmen. De voorzitter bedankt Astrid voor haar
kandidatuur.
10. Activiteiten JRB, presentatie door Liesbeth Dirven
JRB-commissie heeft het afgelopen jaar dressuur- en springtrainingen georganiseerd voor ruiters die nog
niet op wedstrijd zijn geweest. Op dit moment is de JRB bezig een Facebookpagina te maken waar
mogelijke activiteiten gemeld worden. Aan de hand van reacties wordt dan gekeken waar interesse voor
is en dit kan dan georganiseerd worden. Te denken valt aan springen, eventing, diplomarijden maar ook
begeleiding op wedstrijden voor ouders of EHBO voor paarden.
Vraag van de Paardenvriend: vorig jaar heeft de JRB Bixie-competetie opgestart maar dat is afgeketst
omdat Bixiewedstrijden in competitieverband niet zijn toegestaan. Nu blijkt dat er in overleg met de
KNHS op landelijk niveau wel een Bixiecompetitie is georganiseerd.
Martha Zuiderent van de Barrage is naar een bijeenkomst voor Bixiejuryleden geweest en merkt op dat
er door de cursusleider vanuit de KNHS werd aangegeven dat er wel degelijk in competitieverband Bixie
verreden mag worden.
De voorzitter antwoordt dat er vanuit hogere regionen geen toestemming werd gegeven om een
competitie op te zetten. Voor het bestuur maakt het niet uit maar uit bovenstaande blijkt dat de regels
verschillend worden toegepast.
11. Statutenwijziging, artikel stemrecht: instellen van een maximum van 4 stemmen per vereniging
De kosten voor statutenwijziging worden verdeeld over de kringen en bedragen in totaal € 347.75.
Er wordt gestemd middels stembriefjes. Deze worden wederom geteld door David van PSV Breda en
Linda van de Barrage(?).
Het voorstel tot wijziging van de statuten op een maximum van 4 stemmen per vereniging wordt
aangenomen met 69% van de stemmen.(4% blanco 27% tegen)
12. Mededelingen
- Er wordt weinig gebruikt gemaakt van het emailadres van het kringsecretariaat. Vriendelijk verzoek
om alle algemene en specifieke vragen naar dit adres te mailen. Eventuele technische problemen
met het emailadres worden zo spoedig mogelijk opgelost.
- Er komt erg weinig info vanuit het veld bij de DA’s binnen. Als er zaken zijn die je na een wedstrijd
wilt melden of als er suggesties zijn voor verbetering, dan graag een mail sturen naar René voor
dressuurzaken en naar Dave voor springzaken.
- Het nieuwe schema van aftreden van bestuursleden is als volgt:
René en Gerrie waren vandaag aftredend en zijn beiden herkozen;
Dave is aftredend in de voorjaarsvergadering van 2018;
Ronald en Jan zijn aftredend in de najaarsvergadering van 2018;
Over 3 jaar Gerrie en René weer aftredend.
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Voorstel wijziging huldiging kampioenen
De kringkampioenen worden op de kringfinale gehuldigd en de Brabants en Nederlands kampioenen
op najaarsvergadering. Het voorstel is om hier eens een andere opzet voor te kiezen, bijvoorbeeld
huldiging van alle kampioenen op een feest in de zomer. Het bestuur roept mensen die mee wil
denken op zich te melden.
Indoor winterseizoen aanmelden (zie agenda).

Rondvraag
Hoe wordt het aantal springpony’s dat door mag naar de Brabantse kampioenschappen bepaald?
De voorzitter antwoordt dat dit elke keer vanuit de regio via een verdeelsleutel wordt vastgesteld.
Adriaan Timmermans vult aan dat er wordt gekeken naar het aantal starts en hoeveel er terug
komen. Aan de hand daarvan wordt de verdeelsleutel toegepast en het percentage bepaald dat door
mag.
- PSV Thielen merkt op dat zaken vaak lastig te vinden zijn op de website en vraagt wanneer er
onderhoud gaat plaats vinden.
De voorzitter beaamt dat er een probleem is met de website en dat er wel eens zaken missen. Het
onderhoud van de website is echter heel veel werk. David van PSV Breda heeft enkele weken
geleden aangeboden de website kosteloos bij te houden maar hier verder geen reactie op gekregen.
De voorzitter antwoordt dat de website nu extern beheerd wordt en dat het bestuur bezig is de
website onder eigen beheer te brengen. Het punt is nu ‘under investigation’.
- Gila van de Kegelaer vraagt of de KNHS-bijdrage al bekend is. De KNHS is vaak vrij laat met bekend
maken; kan het kringbestuur vragen of dit voortaan eerder kan?
Antwoord vanuit de regio (De Reus) Vanavond vindt de vergadering van de ledenraad plaats en
wordt hierover gesproken. Gezien de financiële crisis van de KNHS is het belangrijk dat er goede
beslissingen worden genomen zodat de breedtesport niet de dupe wordt.
- Carla van de Paardenvriend vraagt om niet gelijk het eerste outdoor weekend een selectie voor de
pony’s en paarden te organiseren.
De voorzitter antwoordt dat hier zeker naar gekeken zal worden.
- Carla van de Paardenvriend stelt voor om de in onderling overleg met de kringen de
selectiewedstrijden zoveel mogelijk in dezelfde weekenden te plannen.
Dave merkt op dat vorig jaar in de vergadering besproken is dat vaste selectiedata niet wenselijk zijn.
Carla antwoordt dat dit nu toch misschien bespreekbaar te maken is omdat er ook gesproken wordt
over selectiewedstrijden over de kringgrenzen heen.
Voor het komende seizoen is dit te kort dag maar het bestuur neemt het mee. Voor verenigingen is
het goed om eens deel te nemen aan de selectievergadering om dit soort zaken nader te bespreken.
- Vanuit St Jansruiters stelt men voor om bij selectiewedstrijden in de klasse B t/m ZZ-licht met 2 jury’s
te werken.
Reactie: dit brengt dubbele kosten met zich mee voor de verenigingen .
Adriaan antwoordt dat je als kring zelf de selectievoorwaarden vast kunt stellen en daarin op kunt
nemen dat verenigingen die een selectiewedstrijd organiseren in elke klasse van 2 jury’s gebruik
moeten maken. Ook kun je daarin de hoogte van het inschrijfgeld vastleggen. Organiserende
verenigingen hebben zich aan de voorwaarden te houden.
Carla van de Paardenvriend: misschien is het goed om eens te informeren bij kring Hart van Brabant.
Tijdens de zomerkampioenschappen wordt daar de 2e jury door de kring betaald.
Het bestuur komt terug op het voorstel.
- St Jansruiters: kan er een afspraak gemaakt worden over het afwisselen van de startvolgorde; nu zijn
het altijd dezelfde ruiters die voordeel hebben en anderen die lang moeten wachten.
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Piet merkt op dat de Kleine Heraut de startlijst altijd op volgorde van binnenkomst indeelt waarbij de
eerste aanmelder de laatste startplaats krijgt.
Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat het aan de vereniging zelf is om hier zicht op te houden.
- Hazel vraagt aan de verenigingen om vooral het juiste programma en de juiste bestanden te
gebruiken voor de selectiewedstrijden anders geeft dit heel veel extra werk.
Vanuit het kringbestuur wordt hierover een mail aan de wedstrijdgevende secretariaten van
selectiewedstrijden gestuurd.
- David Speijer van PSV Breda ziet de € 50,- FNRS-bijdrage nergens terug.
Jan antwoordt dat er 5 x € 50,- is binnen gekomen en dat FNRS-organisaties die wedstrijden
organiseren € 32,50 betalen aan de kring.
- Trouwe kameraden: inschrijftermijn voor selectiewedstrijden wordt volgens reglement netjes 2
weken tevoren gesloten. Nakomers moeten handmatig ingevoerd worden wat veel extra werk geeft
en vaak ook boze reacties.
Tip van Linda van de Barrage: door in ‘mijn KNHS’ te kiezen voor ‘bijschrijven tot’ kun je dit
ondervangen.
De voorzitter dankt alle leden voor het meedenken en hun positieve inbreng en sluit de vergadering.
Notuliste: Linda van Ooijen
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