Jaarverslag 2018 Kring de Baronie. (21/3/2019)

Het bestuur van Kring de Baronie heeft een jaar achter de rug wat in het teken stond van
verbeteringen en oplossen van knelpunten, een goede hulp hierbij was de positief bezochte
brainstorm avond en de daaropvolgende acties.
Dave en René hebben een bijeenkomst bijgewoond door de KNHS georganiseerd: Besturen met een
visie. Deze was leerzaam en een 2e bijeenkomst moet nog gepland gaan worden.
Liesbeth Dirven en Linda Zuiderent zijn het bestuur komen versterken en hun steun is als heel prettig
ervaren. Sinds deze uitbreiding wordt onze website zeer actief bijgehouden door Linda en Liesbeth
heeft zich al verdienstelijk gemaakt met regelgeving zoals onder andere de AVG.
De drukbezochte brainstorm avond begin 2018 heeft voor het bestuur en de selectiecommissie aan
aantal zaken verduidelijkt. Hieruit volgend zijn het Uniform selectiesysteem aangepast en is er een
aanvullend selectie reglement opgesteld en ingevoerd. Dit laatste is per outdoor seizoen 2019 van
kracht en zullen we na afloop van het seizoen evalueren. Ook zijn de bestuursleden veelvuldig
aanwezig geweest op de selectiewedstrijden.
De samenwerking tussen de KNHS en de FNRS krijgt gestalte echter moet zich nog verder
ontwikkelen en verduidelijken.
Het besluit de kringkampioenen niet meer op de wedstrijden huldigen maar op een kampioensfeest
hebben we na 1 proefseizoen teruggedraaid. De ruiters en hun familieleden bleken toch veel meer
waarde te hechten aan huldiging op de wedstrijden.
Het indoorseizoen zijn we succesvol gestart met het verrijden van selectiewedstrijdenwedstrijden in
samenwerking met een buurkring. Feedback hierop was positief en dit zal in het komende
indoorseizoen vervolg vinden.
Gedurende het afgelopen jaar hebben we geprobeerd vrijwilligers te vinden voor het JRB team,
helaas zijn daar geen kandidaten voor gevonden. Als gevolg daarvan zal de JRB zich meer gaan
richten de ondersteuning van activiteiten welke bij verenigingen georganiseerd gaan worden.
Afgelopen jaar hebben de ruiters uit onze kring, zowel bij de pony’s als de paarden in alle disciplines
zeer goed gepresteerd waardoor we vele Brabants- en Nederlandse kampioenen konden huldigen
tijdens de voor- en najaarsvergaderingen.
Het bestuur kijkt tevreden terug op het jaar 2018 en zijn weer vol goede moed 2019 gestart.
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