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Nr. Onderwerp       
 

 
1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter mevrouw De Wolf opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Voorafgaande 
aan de vergadering is er een rondleiding geweest door het gebouw van de Faculteit Diergeneeskunde in 
Utrecht; een kijkje achter de schermen.  
 
2. Ingekomen stukken bij de secretaris 
Er zijn geen ingekomen stukken.  
 
3. Notulen ALV 22 november 2018 
De notulen zijn op de site gepubliceerd en zijn niet rondgestuurd. Dit heeft te maken met de AVG. Mailingen, 
zoals de uitnodiging voor de ALV, lopen via de KNHS en niet meer via de Regio.  
Vragen vanuit de leden:  
Punt 15 van de notulen: hier staat 2010 vermeld, maar dit moet 2020 zijn. De voorzitter geeft aan dat de 
vernieuwde Hippiade in 2020 wellicht te ambitieus is om te halen, maar er zijn nog de nodige overleggen 
over de Hippiade.  
Punt 9 van de notulen: dit is behandeld.  
 
4. Klachtenprocedure 
Mevrouw van den Boom (portefeuillehouder recreatie) neemt het woord. In deze tijd willen mensen graag 
heel snel antwoord op vragen via social media, mail of per telefoon. Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en 
hebben een baan, daardoor kan het soms wat langer duren voordat er wordt gereageerd. Recent zijn er 
bestuursleden zijn op werk en prive lastig gevallen. De contactgegevens van de bestuursleden zijn daarom 
van de website verwijderd en er is een algemeen e-mailadres aangemaakt.  
Opmerking vanuit de leden: De KNHS maakt dezelfde fout door mensen onder kantoortijden te benaderen. 
Bijna iedereen is vrijwilligers en heeft een baan. De medewerkers van de KNHS werken tijdens kantoortijden 
en benaderen dan ook de vrijwilligers, terwijl mensen dan werken.  
 
5. Jaarverslag 2018 
De voorzitter heeft het jaarverslag gemaakt voor de werkgroep Sport Innovatie en geeft een aantal 
hoogtepunten: 

 Werkgroep kampioenschappen heeft 7 keer vergaderd en daarbuiten was er heel veel contact via de 
telefoon, app en mail. Het aantal uren dat is besteed aan de kampioenschappen is niet te tellen. De 
vrijwilligers doen dit omdat ze het leuk vinden, de teamgeest en de vaste rekenkamer zijn hierin 
belangrijk factoren.  

 Hoogte punten van het afgelopen jaar zijn de Bixie kampioenschappen met alle glunderen gezicht 
van de kinderen en het hitteprotocol wat we in Houten tijdens het Z uitgevoerd hebben.  

 Vanaf dit jaar is Jolanda de Vos wedstrijdleiding en Gerhard Schnellenberg heeft de algemene leiding 
tijdens de Regiokampioenschappen. 

 Wedstrijdkalender indoor: de lege kalender wordt binnenkort weer naar de wedstrijdsecretarissen 
gestuurd. We moeten eerst van de data Indoorkampioenschappen vanuit de KNHS afwachten en 
daarna kan de lege kalender worden verzonden.    
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 Regio Utrecht heeft ervoor gekozen om geen regionaal opleidingspunt in te richten. Binnenkort 
komen er wel opleidingsfimpjes online. De jeugd trainingen worden nu centraal vanuit Ermelo 
geregeld.  

 Er wordt een categorie toegevoegd aan de Bixie kampioenschappen: het mini kampioenschap voor 
de kinderen van 4 t/m 6 jaar en het ‘gewone’ Bixie kampioenschap voor kinderen van 7 t/m 13 jaar. 

 De voorzitter zit ook in de Ledenraad en zij heeft dit jaar 6 keer vergaderd. Daarnaast zijn er 
gedurende het hele jaar vele beleidstukken die doorgenomen moeten worden.  

 
Mevrouw van den Boom heeft het jaarverslag gemaakt voor de werkgroep Sport Beleving en geeft een 
aantal hoogtepunten:   

 Er wordt een platform opgericht waar meerdere groepen bij elkaar komen waaronder recreatie – 
FNRS etc. Dit gaat uitgebreid worden. Contacten met andere groepen wordt steeds beter. Via Social 
media wordt dit de wereld in geholpen. Ideeën zijn hierin welkom. Komende jaar wordt hier flink 
mee aan de gang gegaan.  

 
6. Presentatie mevrouw Reibestein bestuurslid van de KNHS 
Mevrouw Reibestein geeft een presentatie vanuit de KNHS. 
 
7. Presentatie Faculteit Diergeneeskunde drs. Y. (Yteke) Elte en dr. I. (Inga) Wolframm 
Drs. Y. (Yteke) Elte en dr. I. (Inga) Wolframm geven een presentatie over paardenwelzijn en beeldvorming 
door de maatschappij.  
 
8. Werkgroepen en Forums 
De heer Penninks geeft uitleg over het aantal combinaties dat actief is binnen de Regio Utrecht. Hierbij is 
6,4% actief binnen de eventing en hiermee zijn we koploper (met het hoogste percentage) binnen 
Nederland! Mevrouw Schurink is bereid gevonden om deel uit te maken van de werkgroep eventing KNHS 
Regio Utrecht. De heer van den Hoogen (forumlid springen) geeft een korte update over het springforum, 
mevrouw Oudijk (forumlid eventing) geeft een korte update over het eventingforum en daarna volgt 
mevrouw van den Boom met een korte update over het recreatieforum. 
 
9. Verkiezing portefeuillehouder Recreatie KNHS Regio Utrecht: Patricia van den Boom 
Er heeft een digitale stemming plaatsgevonden en mevrouw van den Boom is herkozen als 
portefeuillehouder recreatie. 
 
10. Financieel verslag 
*  Financieel jaarverslag 2018 
De heer Penninks neemt het financieel jaarverslag 2018 door.  
 
* Verklaring kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie 
De dames van de kascommissie hebben de boeken gecontroleerd en alles akkoord bevonden. De 
kascommissie verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid van de penningmeester. 
Mevrouw J. Hauber treedt toe tot de kascommissie en samen met mevrouw Verhagen vormt zij de nieuwe 
kascommissie. 
 
11. Voorstel tot het verlenen van decharge 
De vergadering geeft decharge aan de penningmeester voor het gevoerde beleid van de penningmeester.  
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12. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
 
13. Aftreden penningmeester Eric Penninks en benoemen nieuwe penningmeester 
De heer Penninks treedt af en er zijn een aantal genodigden die hem toespreken en bedanken voor zijn inzet 
en de samenwerking.  En als kers op de taart ontvangt Eric een Zilveren Speld van de KNHS.      
 
14. Harm van Huet 
De heer Van Huet neemt de functie van penningmeester over en wordt voorgesteld aan de vergadering.  
 
15. Afsluiting 
Mevrouw van de Boom bedankt de Universiteit Utrecht voor de gastvrijheid. De voorzitters bedankt 
iedereen voor de aanwezigheid.  

 


