KNHS kring De Baronie Secretariaat:
Gerrie van Gorkom
E-mail: info@knhskringdebaronie.nl
Kaatsheuvel, 21 november 2018
Verslag van de Algemene Leden vergadering op 15 november 2018
Afgemeld : De Enclaveruiters RV en PC , Door Wilskracht Sterk RV en PC en Nikki van Berkel.
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Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Ook alle kampioenen worden
hartelijk welkom geheten. Dit zijn er erg veel deze keer en dat is Iets waar wij als kring trots
op mogen zijn.
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Notulen voorjaarsvergadering
De notulen van de voorjaarsvergaering zijn terug te vinden op de website van de Kring. Ook
toekomstige verslagen zullen op de website geplaatst worden zodat iedereen deze op de
website kan vinden en lezen.
De voorzitter vraagt of er nog vragen en/of opmerkingen zijn naar aanleiding van het verslag.
Er zijn geen vragen en het verslag van de voorjaarsvergadering wordt vervolgens goed
gekeurd.
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Huldiging Brabantse en Nederlandse kampioenen Outdoor kampioenschap 2018:

Brabants en Nederlands kampioen 4-tal klasse L pony’s

Cavalieren

Brabants en Nederlands kampioen 4-tal klasse M pony’s Duiksehoefjes
Nederlands kampioen L2 paarden

Joyce v Opbergen

Brabants kampioen viertal klasse L paarden

St. Lambertus

Brabants kampioen Z1-Z2 C-pony’s

Senna van de Gevel
Klavertje 4

Brabants kampioen L1, D-pony’s

Nikki van Berkel
TRV 't Zandeind

Brabants kampioen B paarden (dr)

Saskia van Oostrum
De Cavalieren.

Kringkampioen viertal klasse ZZ paarden

St. Lambertus

Alle kampioenen worden gehuldigd en krijgen een aandenken en een mooi boeket
bloemen.
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Nieuws vanuit de Regio
Gert-Jan de Reus (lid bestuur Regio Brabant) geeft een powerpoint-presentatie over allerlei
actuele zaken en nieuws vanuit de Regio. O.a. nieuws over de SGW-trainingen en het met 2
kringen gezamenlijk organiseren van wedstrijden, komt aan bod. Deze powerpointpresentatie kunt u terugvinden op de website van de Regio.
De Indoor Brabantse Kampioenschappen worden verdeeld over 5 weekeinden bij manege De
Molenheide in Schijndel verreden.
De voorzitter bedankt Gert-Jan de Reus voor de presentatie.
Penningmeester: J. Menssen jan@knhskringdebaronie.nl
Rabobank rekening: NL16 RABO0302454691
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Presentielijst
Er zijn 29 verenigingen aanwezig (86 stemmen).
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Verkiezing bestuursleden aftredend en herkiesbaar:
De voorzitter geeft de microfoon over aan de vice-voorzitter om de stemming te leiden. De
stembriefjes worden opgehaald en geteld.

Pauze
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Uitslag verkiezing bestuursleden
Ronald van Noesel voorzitter, aftredend en herkiesbaar, is met 81 stemmen voor en 5 tegen
herkozen.
Jan Menssen penningmeester, aftredend en herkiesbaar, is met 81 stemmen voor en 5 tegen
herkozen.
De voorzitter dankt de leden voor het vertrouwen.

8

Begroting 2019
Penningmeester Jan Menssen licht de begroting toe aan de aanwezige leden.
Er zijn geen vragen over de begroting. De begroting 2019 wordt vervolgens goed gekeurd.
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AVG (privacy-wetgeving)
Privacy is binnen de aangescherpte AVG-wetgeving een hot item waar ook verenigingen mee
te maken hebben. Liesbeth Dirven is goed op de hoogte van de wetgeving maar helaas is zij
verhinderd wegens ziekte. De informatie over AVG wordt op de website van de Kring
geplaatst.
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Jeugd ruiter begeleiding (JRB)
De Jeugd Ruiter Begeleiding is op zoek naar mensen die mede de organisatie van allerlei
activiteiten op zich willen nemen. Vrijwilligers kunnen zich melden bij de JRB.
Verder wordt er door de JRB in het voorjaar (medio maart) een zitwedstrijd georganiseerd.
Nadere info wordt t.z.t. op de website geplaatst.
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Status nieuwe statuten
Deze zijn getekend en zullen aan het einde van het jaar gepubliceerd worden.
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Kringreglement
De belangrijkste veranderingen zijn:
- Verhoging bijdrage organiserende verenigingen van € 32,50 naar € 37,50;
- Bijdrage afdelings dressuur wordt geschrapt (was reeds besloten in de
najaarsvergadering in 2017 maar nog niet aangepast in het reglement);
- Punt 9 vervalt, is reeds opgenomen in het Uniform Selectiereglement.
Er wordt door handopsteking gestemd. Het aangepaste kringreglement wordt met een
meerderheid van stemmen goedgekeurd. Dit zal ingaan het komende outdoor seizoen 2019.

Penningmeester: J. Menssen jan@knhskringdebaronie.nl
Rabobank rekening: NL16 RABO0302454691
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Aanvullend selectiereglement
De voorzitter legt hoe één en ander veranderd is, dat dit volledig voortkomt uit de
brainstorm avond en vraagt of hierover gestemd kan worden zodat we het voor het komende
zomerseizoen al kunnen gaan gebruiken.
Lizzy van PSV Thielen stelt een vraag met betrekking tot punt 3, jury’s bij selectiewedstrijden.
Zij vraagt of het haalbaar is alle jury’s van buiten de eigen Kring te gebruiken.
De voorzitter antwoordt dat we het voorgestelde aanvullende reglement het komende
seizoen gaan gebruiken waarna mogelijke een evaluatie zal volgen.
De Trouwe Vriendjes vraagt: als kleinere verenigingen een selectiewedstrijd organiseren en
bij heel weinig inschrijvingen niet af mogen zeggen, is de kans groot dat zij voor een
behoorlijk bedrag het schip in gaan.
De voorzitter antwoordt dat dit in het verleden gebeurd is en dat aflassen heel veel
problemen veroorzaakt heeft. Als organiserende vereniging is het ook de bedoeling dat je
sponsoren zoekt en zelf zorgt dat de wedstrijd rendabel wordt. Wil je deze moeite niet doen
of dit risico niet lopen, dan moet je als vereniging geen selectiewedstrijd aanvragen.
Cavalieren: moeten we de tijden voor elke proef vermelden? Antwoord: het is de bedoeling
de tijden per rubriek te vermelden echter wat blijft is dat deelnemers een uur voor de
geplande starttijd op de wedstrijd aan wezig moeten zijn.
Wilhelmina Gilze: Wat te doen bij code rood of oranje? Antwoord: Dit is opgenomen in het
Uniform Selectiesysteem. Tijdens de vergadering werd door het bestuur niet duidelijk
aangegeven dat code rood of oranje geen verschil maakt. (In het Uniform Selectiesysteem
staat geschreven: Bij een waarschuwing door het KNMI voor gevaarlijk of extreem weer (code
oranje) of een weeralarm (code rood) in de kring waar de selectiewedstrijd verreden wordt,
vervallen voor de gehele dag de selectierubrieken. De organiserende vereniging mag zelf
beslissen over het wel of niet door laten gaan van de wedstrijd (die dan niet als selectie telt).
Selectiepunten gelden ook niet meer voor degenen die eventueel wel al gereden hebben).
Het aanvullend selectieslectiereglement wordt met een ruime meederheid der stemmen
aangenomen.
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Selectiecommissie
Hiervoor wordt een schema van aftreden gemaakt per begin 2019. Als er mensen zijn die
geinteresseerd zijn zich hiervoor in te zetten, graag aanmelden via het e-mailadres:
info@knhskringdebaronie.nl
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Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen staan op de site. Deze worden wekelijks bijgewerkt. Er zijn geen ingekomen
stukken.
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Rondvraag en sluiting
Er wordt door de leden geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De vergadering wordt
vervolgens gesloten. De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.
Penningmeester: J. Menssen jan@knhskringdebaronie.nl
Rabobank rekening: NL16 RABO0302454691

