
NOTULEN ALV  

__________________________________________________________________________________ 

Datum :   Donderdag 18 November 2021 

Voorzitter :   Kees de Niet  

Notulist :   Sharon Verburg 

Deelnemers:  41 

__________________________________________________________________________________ 

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 15-04-2021 

Kees de Niet neemt de notulen door. 

De toen besproken jaarrekening 2020 is aangepast en ook zo gepubliceerd. 

De outdoor kampioenschappen zijn besproken, uiteindelijk hebben deze door nieuwe corona 

maatregelen toch op een andere manier plaats moeten vinden. 

 

Opmerking op de notulen door Handert Scheffer: 

Hij heeft vorige keer tijdens de rondvraag aangegeven dat er vanuit dierenwelzijn niets op tegen kan 
zijn, maar dat de toezichthouder voor kleine verenigingen behoorlijk uit de lucht is komen vallen. 
Verder heeft hij aangegeven dat kleine verenigingen op dubbele kosten gejaagd worden, dat de 
timing vervelend is omdat verenigingen op hun reserves hebben moeten interen vanwege de corona 
beperkingen en hij verwacht een tekort aan toezichthouders als dat alleen juryleden kunnen zijn. 
 

Notulen zijn vastgesteld. 

 

5. Bespreken en vaststellen begroting 2022 

Woord aan Ellen van de Beek, penningmeester. 

Besproken dat dit jaar niet alle activiteiten konden doorgaan, waardoor we onder onze begroting 

zullen uitkomen. Voor een bedrijf is dit gunstig, maar wij willen juist graag investeren in de sport. 

Voor volgend jaar is hierom het budget voor talentenontwikkeling verhoogd omdat daar nu de 

ruimte voor is. Dit is een extra investering voor het eerste jaar van het Talentenplan dat later in de 

vergadering wordt toegelicht. Voor de jaren erna zullen op basis van de begroting van het 

Talentenplan naar sponsoring opzoek gaan. 

 

De begroting voor 2022 is conform vastgesteld door de vergadering. 

 

Vraag van Handert Scheffer: ‘Eigen vermogen is natuurlijk best groot. Wat is de minimale buffer die 

de regio wil aanhouden?’ 

De kosten van een jaar willen we aanhouden om achter de hand te houden.  

 



6. Nieuws van de KNHS door Theo Fledderus 

Theo Fledderus, directeur KNHS, neemt het woord. 

Hij gaat voor hij begint met de presentatie eerst in op het vertrek van Rob Ehrens, omdat dit 

momenteel heel erg leeft. 

Hij geeft aan dat de KNHS de gang van zaken zeer betreurt en dat er op dit moment met Rob 

gesproken wordt om zoveel mogelijk de kou uit de lucht te halen en recht te doen aan wat hij voor 

de KNHS heeft betekent. 

Reacties Wilma Wernsen en Irene de Wolf, geven beide aan de keuze en de wijze van communicatie 

heel slecht te vinden en hopen dat de KNHS hier leerling uit zal trekken. Theo geeft aan dat dit zeker 

zal gebeuren. 

 

Theo geeft de presentatie: ‘KNHS ALV presentatie Regio's najaar 2021’ 

 

Vragen: 

Mark Tolboom:  ‘Wat is het idee van de nieuwe Stichting Paard Verbind, met de insteek van 

paardenwelzijn?’ 

Om mensen de kans te geven om geld te geven voor belangrijke doelen in de paardenwereld zoals 

paardenwelzijn en onderzoek naar paardenwelzijn, maar ook om op een positieve manier uit te 

kunnen dragen hoe wij met de paarden omgaan. 

 

Handert Scheffer: ‘Er is gesproken over MijnKNHS, wordt er ook een keer gekeken naar de website 

van de KNHS? en naar het wedstrijd programma Concours?’ 

De nieuwe website zal in mei 2022 klaar zijn. Verder zijn ze bezig met het onder de loep nemen van 

de gehele ICT van de wedstrijdsport. Dit zal wat langer duren, maar ze zijn hier wel mee bezig.  

 

7. Presentatie Janneke en Ria Boonzaaijer over hun ervaring tijdens de Olympische Spelen in Tokyo 

 

Janneke en Ria delen een presentatie met foto’s en filmpjes uit Tokyo. 

 

Vragen/opmerkingen: 

Irene de Wolf: Geeft aan erg onder de inruk te zijn van hoe professioneel alles is gegaan en hoe goed 

zij zich hebben voorbereid. 

 

Pauline Oudijk: ‘Hoe heb je jezelf en je paard voorbereid op de hitte?’ 

Janneke geeft aan er minder tijd voor te hebben dan ze had gewild omdat ze niet gelijk had verwacht 

erbij te zijn in Tokyo. 

Gelukkig was het zomer, dus lieten ze bijvoorbeeld de binnenbak echt warm worden om hier te 

kunnen trainen. Zelf reed ze met een jas aan en heeft ze met Champ een galoptraining gedaan met 

zijn halsdeken op om zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden. 

 

Maike Sommer stelt 2 vragen, vraag 1: ‘Hoe heb je dat gedaan met de voeding?’ 

Doordat Janneke op de longlist stond heeft ze vroeg een lijst met voeding gekregen, haar voeding 

stond daar niet bij dus samen met de team dierenarts is er gekeken wat het beste was. 

Ruwvoer is besteld waardoor ze hier 6 weken van tevoren langzaam over kon gaan op die voeding. 

 

Voor het krachtvoer heeft er een voedingsspecialist meegekeken wat er het beste overeenkwam. 

Daar is het ook goed in de gaten gehouden en zijn dagelijks de bloedwaardes gecontroleerd. 

 



Vraag 2: ‘Zou je dingen achteraf anders doen?’ 

Ze zou vooral in de voorbereiding dingen anders doen.  

Tot de wedstrijd ervoor dacht ze dat zij niet mee zou gaan, dus meer geloof in zichzelf houden! 

 

8. Presentatie talentenplan 2022 

 

Tonko Wedda geeft een presentatie, KNHS Regio Utrecht Talentenplan ALV november 2021.  

Het plan zoals nu voorlicht is uitgewerkt door Ellen van de Beek, Mark Tolboom en Tonko Wedda. Zij 

zullen dit begin 2022 gaan uitrollen. 

 

Wilma Wernsen vraagt: ‘Wie gaan de trainingen geven?’ 

Daar zijn ze over na aan het denken, maar ze kunnen nu geen concrete namen geven. 

 

9. Introductie ruitervignet 

 

Marjolein van Unen, KNHS Regioconsulten voor Utrecht, vertelt hoe het ruitervignet tot stand is 

gekomen. 

 

Er is begonnen met het ruitervignet omdat er voor alle paden op de Utrechtse Heuvelrug in het 

verleden subsidie was voor het onderhoud, maar inmiddels is dit met 70% gedaald. 

Daardoor was er vooral geld beschikbaar voor voetgangers en fietsers en moest er gekeken worden 

naar een oplossing voor de ruiterpaden. 

 

Deze paden zijn vaak van verschillende eigenaren de meesten hiervan hebben zich nu verenigd en 

een samenwerkingsintentie getekend om de paden open te houden en te onderhouden. De 

financiële vergoeding die zij hiervoor krijgen moet in de toekomst komen uit de opbrengst van het 

ruitervignet. Details over deze regeling kunnen gevonden worden op de website: 

www.paardrijdeninutrecht.nl. 

 

10. Kampioenschappen 2022  

 

Jolanda de Vos deelt alle data. 

 

Indoor kampioenschappen: 

22 en 23 januari Dressuur, B t/m M2 pony’s  Stal Groenendaal, Bunschoten 

    Dressuur, B t/m M1 paarden  Stal Groenendaal, Bunschoten 

 

5 en 6 februari  Dressuur Z1 t/m Z2 pony’s  Voornruiters, Utrecht 

    Dressuur, M2 t/m ZZL paarden  Voornruiters, Utrecht 

 

12 en 13 februari Springen    Voornruiters, Utrecht  

 

Outdoor kampioenschappen: 

25 en 26 juni  Dressuur    Zilfia’s Hoeve, Houten 

2 en 3 juli  Springen    Stal Groenendaal, Bunschoten 

 

 

 

http://www.paardrijdeninutrecht.nl/


11. Rondvraag. 

Vooraf ingestuurd door Anjo Walderveen: ‘Wat wordt er gedaan met het resultaat van de enquête 

die door alle juryleden in is gevuld over het toezicht houden?’ 

Deze vraag heeft Theo Fledderus beantwoord in zijn presentatie: het is duidelijk dat het belangrijk is 

dat er een toezichthouder op het voorterrein aanwezig is, maar het moet anders, beter, 

georganiseerd gaan worden. 

Er wordt nu o.a. onderzocht of via een cursus ook niet-juryleden deze werkzaamheden zouden 

kunnen gaan vervullen. Het Dressuur forum komt hiervoor met een advies. 

 

Ook door Handert Scheffer is hier vooraf een vraag over ingestuurd. 

 

12.. Sluiting. 

Kees sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid. 


