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Nr. Onderwerp       
 
 
1 Opening door de voorzitter 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ze noemt daarbij in het 
bijzonder de heer (Pieter) Siemerink van de FNRS, die straks een presentatie gaat geven over de 
opleiding Brons, Zilver en Goud en mevrouw (Marleen) Ras (key accountmanager KNHS) en de heer 
(Hidde) Frankena (penningmeester KNHS). 

 
De voorzitter noemt de goed ontvangen selectieprocedure indoor 2017. Het nieuwe concept is 
positief ontvangen door de ruiters en de verenigingen en er is zelfs gevraagd om dezelfde procedure 
te hanteren voor de outdoor selecties. Komend outdoor Regiokampioenschap wordt echter op 
dezelfde wijze georganiseerd als in 2017. Meer informatie hierover staat op onze website. De 
voorzitter vertelt over de inzet van Monique Birnie en Jolanda de Vos. Zij hebben veel tijd besteed 
aan de verwerking van de indoor selectielijsten, waarvoor een applaus wordt gevraagd.   

 
De data van de outdoor Regiokampioenschappen 2018 worden genoemd.  

 
De wedstrijdkalender werkgroep is weer druk bezig met de voorbereidingen voor de indoorkalender 
2018/2019. Als de indoor kampioenschappen 2019 zijn ingepland, volgt de uitnodiging voor alle 
verenigingen voor de wedstrijdkalender vergadering.  

 
2 Ingekomen stukken bij de secretaris 

Er is een brief ingezonden door de heer Van Enck en de heer Hatzmann. De brief bevat 40 vragen. 
Omdat het niet praktisch is om de vragen tijdens de ALV te beantwoorden, volgen de antwoorden op 
een ander moment. De heer Van Enck en de heer Hatzmann zijn hierover geïnformeerd en hebben 
hiermee ingestemd.    

 
3 Notulen ALV 23 november 2017 

De notulen worden doorgenomen. Er zijn geen op- en/of aanmerkingen over de notulen en de 
notulen worden vastgesteld. 

 
4 Jaarverslag 2017 

Stand van zaken KNHS. Er wordt een tijdlijn gepresenteerd die kort weergeeft wat de stand van 
zaken is en hoe e.e.a. is verlopen.  

 
5 Financieel verslag 

 Financieel jaarverslag 2017 

 Verklaring kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie  
De penningmeester deelt het financieel jaarverslag uit. Vervolgens wordt het financieel jaarverslag 
per post doorgenomen.  De kascommissie bestaande uit de heer (Henk) Stomphorst en mevrouw 
(Yvonne) De Vette heeft alle stukken doorgenomen en hebben als advies gegeven om de post van 
bestuurskosten meer uit te splitsen. Dit advies is door de penningmeester overgenomen en reeds 
zichtbaar het document.  
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Mevrouw De Vette blijft nog een jaar deel uit maken van de kascommissie. De heer Stomphorst is 
aftredend. Mevrouw (Monique) Verhagen meldt zich aan als nieuw lid van de kascommissie.    

 
6 Voorstel tot het verlenen van decharge 

Mevrouw De Vette vraagt de vergadering om decharge te verlenen aan de penningmeester.  
De penningmeester ontvangt een applaus voor al het geleverde werk.  

 
De penningmeester, de heer (Eric) Penninks, is aftredend en stelt zich nog beschikbaar voor één jaar. 
Dit jaar wordt door het bestuur gebruikt om een nieuwe penningmeester te werven.  

 
7 KNHS Regio Bestuur 3.0 

Er wordt een presentatie gegeven over het Regio Bestuur 3.0. Het Regio Bestuur 3.0 is een nieuw 
initiatief met betrekking tot de structuur, doelstellingen en uitvoering van de bestuurstaken van het 
Regio Bestuur. Het is nog een voorstel en het bestuur hoopt het voorstel voor de zomer verder uit te 
kunnen werken zodat het initiatief in het najaar gepresenteerd kan worden. Vragen en ideeën zijn 
altijd welkom.  

 
De aanwezigen vragen het bestuur om aandacht te besteden aan de samenwerking tussen de KNHS 
en FNRS. Deze samenwerking is en blijft heel belangrijk en kan worden verbeterd.   

 
Het aantal lidmaatschappen en starts daalt: is er verschil tussen jeugd en senioren? De KNHS ziet een 
aantal lidmaatschappen wel dalen, maar het aantal starts en leden niet i.v.m. het ontdubbelen bij de 
KNHS.  

 
8  FNRS en KNHS kennisintegratie 

De heer (Pieter) Siemerink geeft een presentatie over de FNRS en KNHS kennisintegratie.  
 
Mevrouw (Marleen) Ras geeft nog een korte presentatie over de KNHS.  

 
9 Presentatie Recreatie 

Mevrouw (Patricia) v.d. Boom geeft een presentatie over de recreatie.  
 
10 Rondvraag 

Aaruiters adviseren om de leden te raadplegen vanuit de Regio. Er wordt veel vanuit het bestuur 
bedacht, maar dit mist input van de verenigingen. Wellicht kan er een enquête naar alle leden 
worden gestuurd om een beeld te krijgen van de behoefte van de leden.  
 
De heer Hatzmann stelt een aantal vragen aan de heer Frankena, de penningmeester van de KNHS. 
De heer Frankena gaat de vragen na de vergadering beantwoorden.   
 
Tournoyruiters is van mening dat er te veel B/L juryleden worden opgeleid en daardoor kunnen veel 
juryleden aan genoeg wedstrijden komen.  

 
11 Sluiting vergadering 

De presentatie is terug te vinden op de website, www.paardensportutrecht.nl. 
 
De voorzitter sluit de vergadering en biedt iedereen een drankje aan.  
 


