KNHS kring De Baronie Secretariaat:
Gerrie van Gorkom
E-mail: info@knhskringdebaronie.nl
Kaatsheuvel 21 Maart 2019.
Verslag van de Algemene Leden vergadering Kring De Baronie.
Afgemeld: De Enclaveruiters RV en PC . Door Wilskracht Sterk RV en PC, PSV Duyksehoef, Prins
Bernhard RV. René Otten.
1

Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

2

Huldiging kampioenen.
Er zijn twee Brabantse Kampioenen indoor 2018 -2019, Gwen Swaanen en Joyce van
Opbergen. Gwen is niet aanwezig; Mw Timmers neemt haar schildje en de bloemen in
ontvangst. Joyce wordt gefeliciteerd door de voorzitter en krijgt een schildje en bloemen.

3

Notulen najaarsvergadering 15 nov. 2018: de notulen worden goedgekeurd.

4

Jaarverslag 2018
Het jaarverslag 2018 van Kring de Baronie wordt voorgelezen door Liesbeth. Het is na de
vergadering terug te lezen op de website van de Kring.

5

Financieel verslag: Jan Mensen de penningmeester geeft uitleg over 2018. Met name het
grote aantal kampioenen en de extra ingelaste brainstormavond hebben ervoor gezorgd
2018 met een verlies te eindigen. Er zijn geen vragen vanuit de vergadering.
Controle door de kascommissie. Er zijn geen onregelmatigheden gevonden; de kascommissie
heeft de boekhouding van 2018 goedgekeurd. De vergadering verleent décharge aan de
penningmeester en het bestuur over de boekhouding van 2018.

6

Presentielijst: Er zijn 31 verenigingen aanwezig en er hebben zich 4 verenigingen afgemeld.

7

Nieuws vanuit de regio: Gert-Jan de Reus doet verslag over de kampioenschappen afgelopen
seizoen in Schijndel; deze zijn goed verlopen. Het regiobestuur is nu druk bezig met het
outdoorseizoen.
Het SGW in Alphen-Chaam was een mooie en goed geslaagde wedstrijd.
Er zijn 4 pilots voor leeftijdsgerichte wedstrijden. Op de website van de regio is alle
informatie hierover terug te vinden.

8

Selectiewedstrijden:
A: Reclamaties: Graag reclameren vóór de opvolgende selectiewedstrijd en uiterlijk binnen
acht dagen na dat de uitslag van de laatste selectiewedstrijd op de website van de kring is
geplaatst. Als er iets niet klopt of er zit een fout in, moet dit tijdig recht gezet worden.
B: Het aanvullend selectiereglement staat op de website van de kring. Hier is veel tijd aan
besteed door veel leden en het bestuur. De voorzitter vraagt eenieder dit aanvullend
reglement nog een keer goed door te nemen en te zorgen dat dit bekend is binnen de
vereniging.

9

Jeugd Ruiter Begeleiding (JRB): Liesbeth Dirven heeft in het afgelopen jaar versterking
gevraagd voor JRB. Helaas is er geen reactie op gekomen. Omdat vele verenigingen zelf al
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heel veel voor de jeugd organiseren zal de JRB kijken waar in overleg de ondersteuning
eventueel financieel of met handjes kan plaatsvinden. Er zijn geen vragen over.
10

Mededelingen en ingekomen stukken:
Mededeling: Pony’s gaan strijden voor het Kringkampioenschap bij het SGW in AlphenChaam.
Ingekomen stukken: geen.

11

Wedstrijdkalender: deze moet ingediend zijn voor 1 mei 2019.

12

Rondvraag:
David Speijer: ik heb een mail gestuurd met de vraag deze als stuk te behandelen tijdens de
ALV. De voorzitter antwoord dat de zaak afgewerkt is en dat het ontgaan is dit als ingekomen
stuk te behandelen, hij wel daar echter wel op ingaan. Er is een fout gemaakt in de
puntentelling en een amazone is onterecht gehuldigd bij de pony’s in het ZZ. De amazone
was daardoor waarschijnlijk overrompeld maar later hebben nog de begeleiders of amazone
gemeld dat dit niet klopte. De kring werkt voor wat betreft de uitslagen met Excel en daar is
een fout in geslopen. Het is opgelost met de amazone, zij heeft een nieuwe deken gekregen
en de kampioensdeken ingeleverd.
Hazel: Bij het springen van de paarden krijg je van de reserve-ruiters geen respons of ze door
willen naar de Brabantse kampioenschappen. Hazel is tot en met nummer 26 gegaan. We
vragen de leden het systeem van de selectie voor de regiokampioenscahppen ook aan te
kaarten bij de ALV van de Regio.

13 De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur en bedankt iedereen voor hun komst.
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