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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 (Roy) van den Hoogen en de heer (John) van de Starre, bestuurslid van de KNHS. 
De heer Van den Hoogen, bestuurslid Regio Utrecht, vandaag aftredend en niet meer herkiesbaar. 
Meer daarover volgt later tijdens de vergadering. De voorzitter vraagt een aantal aanwezigen 
waarom ze naar de ALV van Regio Utrecht komen en of zij misschien ideeën om meer leden naar de 
vergadering te trekken. Er zijn vaak veel vertrouwde gezichten. Deze vertrouwde gezichten zijn we 
dankbaar voor hun aanwezigheid, maar het is ook belangrijk dat andere leden hun stem laten horen.  

 
2 Ingekomen stukken bij de secretaris 

De brief van mevrouw (Anita) van Os. Nu nog bestuurslid van de Regio, maar ook zij is vandaag 
aftredend en niet meer herkiesbaar. Helaas kon mevrouw Van Os niet zelf aanwezig zijn.   

 
3 Notulen ALV 17 april 2018 

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

 
4 Begroting 2019 

De penningmeester neemt de voorlopige jaarcijfers van de Regio voor 2018 door en licht de 
gemaakte kosten toe. De begroting 2019 heeft hij gehouden aan de begroting 2018. Vanuit de 
vergadering zijn er geen vragen en de vergadering gaat akkoord met de begroting 2019. De 
voorzitter bedankt de penningmeester voor het geleverde werk.    

 
5 Nieuws uit de ledenraad 

De voorzitter neemt het nieuws vanuit de Ledenraad kort door:  

 Hippiade 2020: er ligt een idee om de Hippiade in 2010 in 1 week te organiseren, week 33; 

 Update over het beleidsplan ‘Van hand veranderen’; 

 Algemeen overleg paarden in Den Haag; 

 Toekomst Nationaal Hippisch Centrum (NHC); 

 Verhoging contributie van € 21,75 naar € 25,-. Er worden een aantal vragen gesteld over de  
verhoging van 15%.  De heer (John) van der Starre geeft hierover uitleg en toelichting. 
Aansluitend vindt er een discussie plaats over de dubbele lidmaatschappen van FNRS en 
KNHS leden. Het dubbel lidmaatschap moet ook (dubbel) worden betaald. Dit geldt ook voor 
overige groepen die een dubbel lidmaatschap hebben, zoals voltige/carrousel etc. etc. Bij het 
lidmaatschap wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen KNHS verengingen en FNRS 
bedrijven, vandaar dat er dubbele lidmaatschappen ontstaan. Voor sommige bedrijven is het 
lastig om de contributie en de startgelden te incasseren. Er wordt gewerkt aan een centraal 
inschrijfsysteem via Mijn KNHS en waarbij direct kan worden betaald. Dit wordt nog verder 
uitgewerkt.  
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6 Bestuur KNHS Regio Utrecht 

 Aftredende bestuursleden 
Mevrouw (Anita) van Os en de heer (Roy) van den Hoogen 
De voorzitter doet een afscheidswoordje voor Roy en Anita en beiden worden bedankt voor 
hun inzet. Zowel mevrouw Van Os als de heer van den Hoogen blijven zich inzetten voor de 
Regio. Zij gaan zich op projectbasis inzetten, met name voor de RandstadCup springen. De 
heer Van den Hoogen blijft ook als forumlid springen verbonden aan de Regio. Beide 
ontvangen een presentje voor het afscheid als bedankje.  

 

 Voordracht nieuw bestuurslid 
De heer (Harm) Van Huet stelt zich voor als nieuw bestuurslid van de Regio KNHS Utrecht. De 
voorzitter heet Harm van harte welkom in het bestuur.  
Mevrouw (Koosje) Mulder gaat zich inzetten voor communicatie.  

 
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. Ook de doelstellingen voor 2019 worden besproken (zie presentatie, 
www.paardensportutrecht.nl).   
 
Mevrouw (Wilma) Wernsen (forumlid dressuur) geeft uitleg over leeftijdsgericht sporten. Dit geldt 
voor alle klassen van de pony’s. Voor de paarden geldt dit (nog) niet. Ieder rijdt de proef in eigen 
klasse maar wel leeftijdsgebonden. Er wordt dan 1 klassement opgemaakt en verwerkt qua 
procenten. Mooie pilot voor laagdrempeligere dressuursport. Als een vereniging een wedstrijd met 
leeftijdsgericht sporten wil organiseren, dan kunnen de aanmeldingen voor de pilot worden gedaan 
bij mevrouw Wernsen. 

 
8  Cross Challenge / Hoe creatief kan of moet je als vereniging/manege zijn om vandaag de dag meet 

te komen met alle ontwikkelingen?  
De heer (Tim) Moesman van Hippisch Centrum Nootdorp geeft een presentatie over het organiseren 
van een Cross Challenge (zie presentatie, www.paardensportutrecht.nl). Met de Cross Challenge wil 
hij meer jongens aan het paardrijden krijgen. Een Cross Challenge bestaat niet alleen uit paardrijden, 
maar uit meerdere sportieve onderdelen.  
 

9 Rondvraag 
De heer Stomphorst: De leden van de militaire vereniging te paard betalen geen lidmaatschap. Zij 
hebben ongeveer 430 leden. Waarom hebben zij een uitzonderingspositie hebben? De voorzitter 
geeft aan dat het haar aandacht heeft en zij komt hierop terug. De heer Stomphorst is hierover 
persoonlijk geïnformeerd en als er door leden nog vragen zijn over dit lidmaatschap is de heer 
Stomphorst bereid om na de komende vergadering toelichting te geven. 

 
10 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.  
 


