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Nr. Onderwerp       
 

 
1. Opening door de voorzitter – Kees de Niet 
Kees heet iedereen van harte welkom. Online is er een grote groep aanwezig. Het bestuur heeft 
plaats genomen in de kantine van de Voornruiters. Er zijn meer dan 100 uitnodiging verstuurd en 
dat is een heel mooi aantal. Er zijn een aantal gastsprekers vermeld op de agenda.  
Een speciaal hartelijk welkom aan Tim en Irene.  
De Voornruiters bestaan 75 jaar waarmee van harte gefeliciteerd.  
De ALV zal opgenomen worden.  
 
2. Ingekomen stukken  
Er zijn geen ingekomen stukken.  
 
3. Notulen ALV 27-10-2020 
Notulen van de ALV van 27 oktober jl. waren te downloaden via de site. Hier zijn geen vragen over.  
Aanvulling van de voorzitter: Ellen v.d. Beek had aangegeven deel uit te willen maken van de 
Kascommissie. Echter gaat zij de functie als penningmeester uitvoeren waardoor we op zoek zijn 
naar een 2e persoon. Eline Pouw meldt zich aan om deze functie uit te willen voeren. Ook Rebecca 
Loef meldt zich aan. Zij zal als reserve op de lijst komen.  
M. van Unen wilde zaken toelichten maar er is vertraging in de besluitvorming opgetreden dus 
komen we daar op een later tijdstip op terug.  
De notulen van 27 oktober zijn aangenomen. Jolanda wordt bedankt voor het opstellen hiervan.  
 
4. Bestuursverkiezing 
* Elvira Broertjes (secretaris) treedt af, voorgedragen voor deze functie wordt: Sharon Verburg 
* Harm van Huet (penningmeester) treedt af, voorgedragen voor deze functie wordt: Ellen van de 
Beek 
Kees introduceert beide nieuwe bestuursleden. Penningmeester Ellen van de Beek is namens 
Regio Utrecht lid van het springforum en heeft een financiële achtergrond. Sharon Verburg heeft 
zich aangemeld als secretaris. Kees wil beide dames voordragen aan de vergadering. Als iemand 
op een andere optie wil om te stemmen kan dit aangegeven worden d.m.v. een hand opsteken.  
Beide dames worden unaniem gekozen voor hun functie waarna ze welkom geheten worden met 
een mooie bos bloemen en zich voorstellen aan de aanwezigen. Elvira en Harm worden bedankt 
voor hun werk en inzet van de afgelopen tijd!   
 
5. KNHS Actualiteiten – Theo Fledderus (Directeur KNHS) 
Theo start zijn bijdrage met het tonen van een filmpje waarin Cees Roozemond (KNHS voorzitter) 
start met een woord vooraf.  
Punten die besproken worden zijn o.a.:  

- Het opstarten van de meetmomenten als het er enigszins positief uit gaat zien 
- Paardrijden.nl gaat ook na de Corona periode door 
- Ledenraad is opnieuw samengesteld en alle disciplines zijn hierin vertegenwoordigd 

(namens KNHS Regio Utrecht nemen Roy v.d. Hoogen en Pauline Oudijk hieraan deel). 
Er was gelegenheid om een vraag in te sturen voor Theo. Kees de Niet vraagt of de Hippiade in 
Ermelo plaats gaat vinden of elders in de Regio? Theo antwoordt dat het streven is om 1x per jaar 
een Nationaal kampioenschap in Ermelo te organiseren.  
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6. Bespreken en vaststellen begroting 2021  
Begroting wordt voorgesteld door Eric Penniks. Eric was de vorige penningmeester van de Regio 
en is tijdelijk weer terug op deze positie.  
De begroting wordt aangenomen waarna Kees Eric heel hartelijk bedankt voor het oppakken van de 
zaken in de afgelopen periode. Eric zal de werkzaamheden over gaan dragen aan Ellen.  
 
7. KNHS en Jeugd – Thomas Bosman (Bestuurslid KNHS) 
Thomas geeft ook een presentatie die vooral in het teken staat van de Young Leaders van de KNS 
en de Bixie&Friends.  
 
8. Actualiteiten van het springformum – Roy van den Hoogen (voorzitter KNHS Springformum) 
Roy is sinds afgelopen zomer de voorzitter van het springforum en tevens Ledenraadlid. Roy geeft 
een presentatie van alle ins en outs van het springforum.  
 
9. Actualiteiten Indoorseizoen – Jolanda de Vos (Wedstrijdorganisatie KNHS Regio Utrecht) 
Jolanda geeft toelichting op de huidige situatie van de Indoor kampioenschappen. Gezien de 
Corona is het allemaal nog erg onzeker. Als Regio gaan we wel door met het plannen; alles is 
geheel afhankelijk van de start van eventuele meetmomenten/wedstrijden. Tevens ligt er nog een 
aanvraag bij de Ledenraad over het verzetten van de Indoor kampioenschappen Ermelo. Als dit 
doorgezet wordt, kan Utrecht ook data gaat verzetten. Hier zullen we als Regio goed over blijven 
communiceren via Facebook en de website.  
 
Data Outdoor kampioenschappen 2021: 
26 – 27 juni  dressuur    Zilfia’s Hoeve – HOUTEN 
17 – 18 juli  springen-vereniging-meertallen Stal Groenendaal – BUNSCHOTEN 
Hier zal een selectieperiode aan voorafgaan. Exacte data volgt t.z.t.  
 
10. Irene bedankt!  
Het filmpje van de uitreiking van de Gouden speld aan Irene wordt getoond. Myrthe Wedda, hartelijk 
dank voor het in elkaar zetten hiervan.  
Kees heeft nog een woord van dank voor Irene; zij heeft alles goed overgedragen en Kees met raad 
en daad bijgestaan. DANK voor alles wat je voor ons gedaan hebt!  
 
11. Rondvraag 
Er zijn geen vragen vanuit de vergadering.  
 
 
 
 


