
NOTULEN ALV  

__________________________________________________________________________________ 

Datum :   Donderdag 15-04-2021 

Voorzitter :   Kees de Niet  

Notulist :   Sharon Verburg 

Deelnemers:  45 personen 

__________________________________________________________________________________ 

1. Opening. 

Voorzitter Kees de Niet opent de vergadering. 

 

2. Ingekomen stukken. 

Er zijn geen stukken binnengekomen. 

 

3. Nieuws van het bestuur. 

Er is geen nieuws van het bestuur. 

 

4. Notulen ALV 26-11-2020. 

Jolanda weer bedankt voor het opstellen van de notulen. 

De notulen waren te bekijken op de website van de regio. Er zijn geen opmerkingen dus de notulen 

zijn goedgekeurd door de leden. 

 

5. Jaarverslag 2020. 

Kees de Niet geeft aan de hand van foto’s een presentatie over gebeurtenissen uit 2020. 

 

6. Jaarrekening 2020 en verslag kascommissie. 

De jaarrekening 2020 was door de leden in te zien op de website. Penningmeester Ellen van de Beek 

neemt deze door. 

 

Vraag van Handert Scheffer: Of er met de financiële ruimte die er is ontstaan ook wat gedaan zal 

worden voor kleine verenigingen? En of er ook dingen gedaan worden buiten topsport?  

Kees geeft aan dat als de ruimte er weer is dit zeker de bedoeling is, de regio is er voor alle 

verenigingen dus ook de kleine. Ook is dit geld niet alleen besteed voor de topsport maar zeker ook 

voor recreatie. 

Zo is er vorig jaar al een mooi begin gemaakt met het ondersteunen van verschillende plannen die 

verenigingen in konden sturen. Daarbij zijn ook een puzzelrit en een buitenrit gesteund. 

 

De regio wil zelf ook dingen gaan organiseren voor ondersteuning van de jeugd. 

 

7. Vastellen jaarrekening 2020 + verlenen décharge 

Vraag van Gonnie van de Baan: De getallen die Ellen heeft laten zien komen niet overeen? 

Ellen zal zorgen voor een aangepaste versie ter inzage. 

 

8. Presentatie Olympische Spelen. 

Iris Boelhouwer (directeur topshort KNHS) geeft een presentatie over de weg naar de Olympische 

Spelen in Tokio dit jaar. 



 

9. Organisatie kampioenschappen. 

Jolanda de Vos communiceert de nieuwe data voor de outdoor kampioenschappen: 

Dressuur: 26 en 27 juni bij Zilfia’s Hoeve in Houten 

Springen: 17 en 18 juli bij Groenendaal in Bunschoten  

Eventing: Pony’s, klasse B t/m Z, 28 t/m 30 mei in Oudkarspel (samen met Noord-Holland) 

(Uiteraard allemaal onder voorbehoud van de Corona regelgeving). 

 

Data indoor kampioenschappen 

Dressuur: 22 en 23 januari, klasse B t/m M2 bij stal Groenendaal in Bunschoten. 

      5 en 6 februari, klasse Z bij de Voornruiters in de Meern. 

Springen: 11, 12 en 13 februari, bij de Voornruiters in de Meern. 

 

10. Rondvraag. 

Vraag van Kim van Wijk: Wordt er in 2021 ook iets georganiseerd voor de niet jeugd? 

Kees: De jeugd heeft de toekomst, maar dat is zeker niet het enige waar we voor staan. We 

proberen de sport juist in de breedste zin van het woord te faciliteren, dus ook iedereen die niet 

meer onder jeugd valt. 

 

Vraag van Petra Benacchio: Graag meer uitleg hoe kleine verenigingen op wellicht een 

eenvoudigere manier een toezichthouder kunnen regelen voor hun wedstrijd?  

Jolanda gaat dit uitzoeken en neemt nog contact met haar op. 

 

Handert Scheffer haakt hier op in. 

Kees geeft aan dit ook via de ledenraad besproken is en dat er dus wel degelijk goed over na is 

gedacht. Hij zal dit opnemen in de ledenraad vergadering en hierna contact opnemen. 

 

Roy vd Hoogen (Vertegenwoordiger springen in de ledenraad) vult aan dat er al heel lang 

gesproken word over een toezichthouder bij de dressuur en dat er ook verengingen uit de regio 

zijn die mee hebben gewerkt aan pilot hiervoor. Bij het springen is de toezichthouder ook 

ingevoerd en dit is echt vanuit het oogpunt op dierwelzijn. 

 

Wilma Wernsen (forumlid dressuur regio Utrecht) geeft aan dat ze met het dressuurforum al 

langer bezig is met het krijgen van mensen voor het toezichthouden. 

Hier komt een opleiding voor vanuit de KNHS, zodra deze er is zal ze dit communiceren. 

 

Vraag Mark Tolboom: Is de FNRS ook vertegenwoordigt bij het maken van een plan voor de 

ontwikkeling van de jeugd?  

Kees geeft aan dat dit zeker het geval is. De regio Utrecht is hiermee bezig en zal ook de FNRS 

bedrijven meenemen in dit plan.  

Tonko Wedda (bestuurslid regio Utrecht) maakt een afspraak met Mark Tolboom om hierover te praten. 

Vraag van Gonnie van de Baan: Is er een rol mogelijk vanuit de regio om juryleden in te delen 

voor het toezichthouden? 

Kees ziet hier nu geen rol in, natuurlijk zullen we wel alert zijn als er geluiden zijn dat er 

wedstrijden niet plaats kunnen vinden door het ontbreken van voldoende toezichthouders. 
 

11. Sluiting. 

Kees de Niet sluit de vergadering af en dankt iedereen voor de digitale aanwezigheid. 


