Verslag Algemene Leden vergadering van 7 maart 2018
Café ’t karrenwiel, Vaartweg 112, 5106 NE, Dongen-Vaart
Aanvang 20.00 uur

1. Opening
De vergadering wordt geopend door de voorzitter Ronald van Noesel.
2. Huldiging kampioenen bij de paarden
Alle kampioenen worden naar voren geroepen en ontvangen een aandenken en een bos bloemen. Voor
alle pony-kampioenen wordt later iets georganiseerd.
Paarden dressuur
Nederlands
Kampioen
Brabants Kampioen

Tessa De Groot
Bette Leys

Infinity B
Impact

B
B

St. Antonius
DWS Ulvenhout

Paarden springen
Brabants Kampioen

Sabine Alders

Dorita

Z

DWS Ulvenhout

Dressuur paarden
Kringkampioen
Kringkampioen
Kringkampioen
Kringkampioen
Kringkampioen
Kringkampioen
Kringkampioen
Kringkampioen

Tessa De Groot
Tom Verhoeven
Mayke Liebregts
Joyce Van Opbergen
Femke Hoekstra
Judith Van Gansen
Chantal Van Gils - Van Dongen
Roos Vermeulen

Infinity B
Itam
Ivender
Haronia-donna
Anthonie De La Vigne
Fhivago
Gino
Massimo Sogno

B
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L2
M1
M2
Z1
Z2
ZZL

Antonius
Thielen
Zandeind
Zandeind
LR Juliana
Zandeind
Stal Van Gils
Toekomst

Springen Paarden
Kringkampioen
Kringkampioen
Kringkampioen
Kringkampioen
Kringkampioen

Sahre van Ooijen
Suzanne Van Loon - Besseling
Suzanne Van Loon - Besseling
Sabine Alders
Sammy-Jo Smit

Symphonie de Rouhet
Hera
Giandra
Dorita
Dijkershoeve's Herbie

B
L
M
Z
ZZ

de Paardenvriend
Cavalieren
Cavalieren
DWS Ulvenhout
PC Breda

3. Notulen najaarsvergadering van 9 november, 2017
Het verslag van de najaarsvergadering wordt zonder opmerkingen goed gekeurd.
4. Jaarverslag
DA Dressuur René Otten heeft een kort jaarverslag gemaakt. Hij licht het jaarverslag mondeling toe. Het
jaarverslag is als bijlage bij de notulen gevoegd(**).

5. Financieel verslag 2017, verslag kascommissie, benoeming kascommissie
Het financieel verslag wordt uitgedeeld. Penningmeester Jan Menssen licht het financieel verslag toe. In
de begroting van 2017 is meer begroot dan uitgegeven. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat.
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Voor wat betreft de nog te ontvangen posten van 2016 en 2017, merkt hij op dat het bestuur druk bezig
is deze bedragen alsnog binnen te halen. Van 2016 staat er nog een kleine post open.
Vragen naar aanleiding van het financieel verslag:
• PSV klavertje 4 vraagt of de verenigingen die nog schuld hebben, nu nog steeds lid zijn zonder te
betalen?
Antwoord: Met 1 vereniging is helaas geen contact; deze vereniging heeft ook geen leden meer. Met
een andere vereniging is wel contact maar dit geeft veel discussie. Het bestuur is er druk mee bezig
en zal verdere stappen ondernemen.
• Prinses Marijke: er is een bedrag opgenomen voor verzekeringen: wat is er voor dat bedrag
verzekerd?
Antwoord: de verzekering is overgenomen van het vorige bestuur. Ronald licht toe dat dit o.a. een
verzekering is voor bestuurdersaansprakelijk en aansprakelijkheid op wedstrijden. Uit navraag blijkt
dat het verstandig is deze verzekering naast de KNHS-verzekering te behouden. Aangezien deze vraag
elke vergadering terugkomt zal onder aan de notulen de uitleg van de polissen worden uitgelegd.(*)
• Vraag m.b.t. de afdelingsdressuur: er staat nu 0 euro op de begroting, voorheen stond hier nog een
budget voor gereserveerd.
Antwoord: volgens de kringreglementen bestaat dit nog steeds en moet het opgenomen worden op
de begroting. Er wordt echter geen gebruik van gemaakt dus is het budget op 0 gezet.
Verslag kascommissie
Corina Rokven heeft als lid van de kascommissie bij Jan de boekhouding gecontroleerd. Het geheel ziet
er goed geordend uit en is correct vast gelegd. Complimenten aan Jan.
Door middel van handopsteking wordt het financieel verslag door de leden goedgekeurd en wordt
décharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid en de boekhouding.
Benoeming kascommissie
Ronald vraagt de Vrijbuiters uit Riel en Wilhelmina? Gilze zitting te nemen in de kascommissie. Een van
de beide is niet en zal door Jan aangeschreven worden.
6. Presentie lijst
Er zijn 20 verenigingen vertegenwoordigd; dit levert 67 stemmen op.
7. Stemming over uitbreiding kringbestuur van 5 naar 7 bestuursleden
Er wordt door middel van handopsteking gestemd. Het voorstel om het bestuur uit te breiden naar 7
bestuursleden wordt aangenomen.
8. Verkiezing en bestuursleden:
•
Aftredend en herkiesbaar: bestuurslid, DA springen: Dhr. Dave Jansen
•
Vacature bestuurslid Communicatie, kandidaat: Mw. Linda Zuiderent
•
Vacature bestuurslid Jeugdzaken, kandidaat: Mw. Liesbeth Dirven.
Linda en Liesbeth stellen zich kort voor en geven hun motivatie voor een bestuursfunctie aan. Er wordt
gestemd door middel van stembriefjes. De stemmen worden door 3 vrijwilligers geteld.
Pauze
9. Uitslag verkiezingen
Dave Jansen wordt met een meerderheid der stemmen herkozen als bestuurslid DA springen.
2

Linda Zuiderent en Liesbeth Dirven worden beiden met een meerderheid der stemmen gekozen als
bestuursleden voor respectievelijk Communicatie en Jeugdzaken.
10. Brainstormavond 1 februari jl.
Naar aanleiding van een groot aantal klachten (totaal 88) die bij het kringbestuur zijn binnen gekomen,
is een brainstormavond georganiseerd. Veel van de klachten hadden betrekking op selectieorganiserende verenigingen.
Voor wat betreft klachten over de afwezigheid van het bestuur op selectiewedstrijden en
kringkampioenschappen en het feit dat er vorig jaar zomer geen huldiging was, geeft Ronald aan dat het
bestuur heeft besloten dit jaar weer voor aanwezigheid te zorgen en op de ‘oude’ wijze te huldigen na
afloop van het kampioenschap. Voor de huldiging van de kampioenen bij de ponyruiters van vorig
zomerseizoen en de SGW kringkampioenen, zal nog iets extra’s georganiseerd worden.
Door 42 mensen leden is in groepjes op constructieve manier over een 5-tal onderwerpen
gebrainstormd. Er is veel informatie losgekomen en er zijn 70 verschillende suggesties uit voort
gekomen. Deze zijn gefilterd en ingedeeld in verantwoordelijkheidsgebieden. Het kringbestuur gaat
samen met de selectiecommissie aan de slag met de uitkomsten. Er zal een aanvullend reglement
worden opgesteld wat in de najaarsvergadering ter stemming zal worden voorgesteld. Dit wordt
aanvullend op het door de regio opgestelde Uniform Selectie Reglement. Hier moeten dan alle
verenigingen zich aan houden en dit zal vervolgens voor de winter 2018-2019 van kracht zijn.
Ronald geeft verder aan dat het best vreemd is dat het kringbestuur zo vaal direct individuele
benaderingen ontvangt. Dit fenomeen is ook besproken op de regiovergadering. De juiste procedure zou
moeten zijn dat leden de eigen vereniging benaderen. Zo nodig kan de vereniging zaken dan neerleggen
bij het kringbestuur. Het kringbestuur koppelt dan terug.
Vraag van de Paardenvriend: is het maximale inschrijfgeld opgenomen in het reglement? Dit staat er bij
de regio niet bij.
Dave antwoordt dat er maximale inschrijfgelden zijn vastgelegd; een vereniging mag wel minder
inschrijfgeld vragen maar niet meer.
Verder merkt Dave op in het selectiereglement is opgenomen dat op het moment dat er code oranje of
rood wordt aangegeven, de wedstrijd als selectiewedstrijd vervalt. De vereniging kan en mag zelf
besluiten de wedstrijd door te laten gaan, maar deze telt dan niet mee voor selectie.
11. Verslag Jeugd Ruiter Begeleiding (JRB)
Liesbeth Dirven doet mondeling verslag van de activiteiten van de JRB. In het winterseizoen is er een
eventing-clinic geweest voor pony- en paardenruiters tot 18 jaar. Er waren niet zoveel aanmeldingen;
wellicht is er in de zomer meer interesse in verband met beter weer.
Gevraagd wordt hoe dit gecommuniceerd is? Een aantal verenigingen hebben de info gemist.
Liesbeth geeft aan dat het nu snel en op korte termijn georganiseerd was. Doorgaans wordt veel op
facebook geplaatst en de volgende keer zullen de verenigingen ook gemaild worden.
In de vorige vergadering is gesproken over het Bixie-kampioenschap. Vanuit KNHS was gezegd dat er
geen punten gegeven mochten worden. De JRB heeft nu bedacht om een soort kampioenschap te
houden aan de hand van de kruisjes op het scoringsformulier waarbij degene met de meeste kruisjes
Bixietalent kan worden. Met organiserende verenigingen zal hier nader naar gekeken worden. Ook
wordt gedacht aan een zitcompetitie waarbij ruiters op voor hen ‘vreemde’ pony’s en paarden meedoen
en rubrieken bestgaande rijpony, mogelijk ook voor springruiters.
Destijds is ook gesproken over diplomarijden waarbij het ruiterbewijs in stukken wordt geknipt en
mogelijk ruiterbewijs vanaf 12 jaar. Als hier vraag naar is, kan de JRB daar naar kijken.
Suggesties kunnen bij de JRB worden aangegeven.
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12. Mededelingen en ingekomen stukken
Ingekomen stukken: er zijn 5 afmeldingen voor de vergadering van vanavond ontvangen.
Vraag van Jos Viveen: wat is de zittingsperiode voor leden van de selectiecommissie? Voorstel om te
laten rouleren.
Antwoord: In het kringreglement is hierover niets opgenomen maar het staat in de Statuten dat ook de
leden van commissies moeten rouleren, een lid mag aansluiten 2x een periode van 3 jaar zitting nemen.
Er zal een artikel worden voorgesteld in het kringreglement om dit te regelen. Het kringbestuur roept
geïnteresseerde leden op zich aan te melden.
13. Wedstrijdkalender
Wedstrijden voor het winterseizoen dienen vóór 1 mei a.s. ingediend te worden via email:
info@knhskringdebaronie.nl
Oproep van regioconsulent Frans Baeten
Frans Baten is verantwoordelijk voor deel van de regio waar kring de Baronie onder valt.
Hij houdt zich m.n. bezig met recreatie en buitenrijden in de natuurgebieden en is betrokken bij paden
en routes in kaart brengen en het creëren van een knooppuntenroute door Brabant. Het doel daarbij is
vooral vast te houden wat we hebben. Voor onderhoud van natuurgebieden is geen budget meer
waardoor routes op een gegeven verwilderen en dichtgroeien. Er zijn dus meer handen nodig om het
bosgebied waar we gebruik van maken te onderhouden.
De KNHS kent het initiatief ‘adopteer je bos’. De komende periode wordt gestart met het werven van
vrijwilligers om een stukje onderhoud te plegen aan routes. Frans wil bij deze de leden oproepen om
met elkaar te kijken naar het behoud en onderhoud van de routes in de gebieden en hiervoor een
gezamenlijke inspanning te bieden. Ideeën, vragen, voorstellen etc. kunnen aan Frans of de KNHS
gestuurd worden.
Vraag: voor buitenrijden in de Loonse en Drunense duinen moet jaarlijks een label gekocht worden bij
Natuurmonumenten. Wat gebeurt hiermee?
Antwoord: het label blijft en het geld wordt door Natuurmomenten besteed aan het betreffende gebied.
Vraag: is er een link te leggen naar de endurance en menners?
Antwoord: de endurancesport heeft er veel belang bij en doet op dit moment al veel op dit gebied.
14. Rondvraag
Vraag/opmerking m.b.t. klachten en brainstormavond: als individueel lid kun je klachten ook
rechtstreeks bij de Regio neerleggen, ook voor vragen is de ALV van de Regio de juiste plaats voor KNHS
zaken voor individuele leden. Als lid van een vereniging van de kring, zou je dit dan toch ook direct bij de
kring neer moeten kunnen leggen?
Antwoord Ronald: heel veel punten grepen terug op communicatie kring / vereniging / leden. Veel leden
blijken niet op de hoogte van de afspraken. De communicatie van de kring kan beter maar dit geldt ook
voor de communicatie van de verenigingen.
René merkt op dat het niet via de vereniging reageren ook een logisch gevolg is van het individuele
lidmaatschap van de KNHS en het individuelere wedstrijdrijden waardoor het verenigingsverband
minder sterk wordt.
Vraag: waar kun je zien of er code oranje / rood afgegeven is en de selectiewedstrijd niet door gaat?
Antwoord: code oranje en rood worden vanuit de KNMI aangegeven. Indien één van beide van kracht is,
gaat de wedstrijd als selectiewedstrijd niet door. De vereniging bepaalt of de wedstrijd als gewone
wedstrijd afgelast wordt of niet.

4

Vraag: de wet op de privacy is in het nieuws. Is al bekend hoe de verenigingen daar mee om moeten
gaan?
Antwoord: de KNHS komt op zeer korte termijn met richtlijnen hoe verenigingen om behoren te gaan
privacy en (persoons)gegevens.
Vraag: de Trouwe Kameraden organiseren in juni een aantal trainingen en clinics, waaronder valtraining
en een instructeursbijscholing. Mag informatie en promotie voor deze activiteiten via de kring verlopen?
Antwoord: het promoten van aparte activiteiten op het gebied van paardensport via het kringplatform,
is geen probleem. De informatie kan naar het kringsecretariaat gestuurd worden.
Vraag: waar moeten de uitslagen van selectiewedstrijden naar toe gestuurd worden?
Gerrie antwoordt dat reeds in de vorige vergadering nadrukkelijk is aangegeven om voor de uitslagen
alleen het Concoursprogramma van de KNHS te gebruiken en de uitslagen ook naar Gerrie te sturen. Zij
zorgt er dan voor dat deze verwerkt worden in het overzicht.
Door Jacq van der Harst van het regiobestuur wordt vervolgens nog een presentatie gegeven nieuws,
activiteiten en cijfers van de KNHS en de regio.
15. Sluiting vergadering
De vergadering wordt gesloten en de voorzitter bedankt alle leden voor hun aanwezigheid.

Notuliste: Linda van Ooijen

Bijlagen:
* Het Kringbestuur heeft 2 verzekeringen:
1. Bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheid, loopt bij HDI Gerling Deze polis beschermt
de Kring bestuurs omdat zij hoofdelijk aansprakelijk gehouden kunnen worden wanneer er
tijdens het in functie zijn ietrs ernstig verkeerd zou lopen.
2. ZekerVanJeZaak polis, loopt bij Interpolis. Dit is een uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering.
Deze polis is ervoor om als bijvoorbeeld tijdens een kring evenement schade bij derden zou
ontstaan. Kan op wedstrijden maar ook tijdens vergaderingen etc.
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** Jaarverslag 2017 Kring De Baronie.

Het bestuur van Kring de Baronie heeft een bewogen jaar achter zich waarin een bestuurswisseling
heeft plaats gevonden.
René Otten heeft zijn voorzitterschap afgestaan en Ronald van Noesel heeft het voorzitterschap
overgenomen na een positieve uitslag van een stemming. Het vice-voorzitterschap is overgenomen door
Dave Jansen.
Daarnaast heeft Astrid Honings haar functie binnen de JRB opgezegd door haar vele werkzaamheden
thuis. Liesbeth Dirven heeft haar taak overgenomen binnen de JRB.
De voor en na jaar vergaderingen hebben plaats gevonden en de opkomst was goed te noemen. Hier
zijn ook de Kampioenen gehuldigd.
In het voorjaar van 2017 heeft er een clinic plaatsgevonden bij Dennis Wauben en daar heeft de JRB ook
een kleine cursus georganiseerd wat door de ruiters en amazones goed ontvangen is.
Ook is er in Juli een dressuur clinic geweest voor de afgevaardigden die naar de Brabantse
Kampioenschappen mochten. De clinic werd gegeven door Karin van Dijk op locatie het Duyksehoef. De
clinic werd als zeer positief beoordeeld.
De Brabantse kampioenschappen werden dit jaar georganiseerd door de Edele Hoefjes, het werd een
groot succes. Het mooie weer bracht veel publiek op de been en er werd hard gestreden om de
kampioenstitels.
Binnen onze Kring zijn er twee schitterende nieuwe accommodaties bijgekomen, in Udenhout en in
Waalwijk die op een feestelijke manier zijn geopend, wij als bestuur zijn daar erg blij mee.
Het bestuur heeft de vele reacties met betrekking tot de selectiewedstrijden beluisterd o.a. de
inschrijfgelden en het selectie reglement. Deze punten zijn terug gekoppeld naar de regio en er zijn nu
duidelijke afspraken met betrekking tot het inschrijfgeld en er is een opzet van een Uniform selectie
reglement gekomen.
Ook heeft de Kring in het begin van dit jaar 2018 een Brainstormavond georganiseerd en de input is
reeds gecommuniceerd met de aanwezigen van deze avond.
Op en aanmerkingen zijn door het bestuur ter harte genomen, afgehandeld of door gespeeld naar de
Regio.
De samenvoeging KNHS en FNRS krijgt steeds meer gestalte maar is nog niet in zijn geheel afgerond ook
daar heeft het bestuur mee te maken gehad en heeft zijn vervolg in 2018.
Er heeft zich een voorstel tot statutenwijziging voorgedaan en is akkoord bevonden in de
Najaarsvergadering van de Kring dit gold voor alle kringen.

Groeten René Otten
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