
NOTULEN ALV  

__________________________________________________________________________________ 

Datum :   Donderdag 21 April 2022 

Locatie:  Zilfia’s Hoeve te Houten 

Voorzitter :   Kees de Niet  

Notulist :   Sharon Verburg 

Aanwezigen:  21 

__________________________________________________________________________________ 

1. Opening. 

Voorzitter Kees de Niet opent de vergadering. 

 

2. Ingekomen stukken. 

Er zijn geen stukken binnengekomen. 

 

3. Nieuws van het bestuur. 

Pauline Oudijk, forumlid eventing/vertegenwoordig eventing in de ledenraad heeft aangegeven haar 

werkzaamheden neer te moeten leggen. Wij zoeken hiervoor een nieuw iemand. 

 

Ook Jolanda de Vos heeft aangegeven om na 20 jaar haar werkzaamheden voor de regio neer te 

leggen. Ook voor het wedstrijd secretariaat zijn wij dus op zoek naar een nieuw iemand /nieuwe 

mensen. 

 

4. Notulen najaars ALV 18-11-2021 

Kees benoemt de vorige (online) vergadering en de gegeven presentatie door Janneke en Ria 

Boonzaaijer. 

 

Er zijn geen opmerkingen van de vergadering dus de notulen zijn hierbij aangenomen. 

 

5. Statuten wijziging 

De statuten van de KNHS zijn vernieuwd, dus ook de statuten van de regio moesten aangepast. 

Deze zijn inmiddels opgesteld door de notaris en gedeeld met de mensen die zich hebben aangemeld 

en deze zijn gedeeld op de website. 

 

Opmerking: We horen graag welke punten er specifiek zijn gewijzigd, dit is nu niet terug te vinden 

omdat de oude statuten er niet bij zijn geleverd. 

Kees geeft aan nu niet direct antwoord op te hebben, we gaan na of hier een overzicht van is. 

Gerard Arkema geeft aan dat er een versie in waarbij de wijzigingen gemarkeerd zijn, hij geeft ook 

een toelichting op de gewijzigde punten. 

Twee voorbeelden van wijzigingen zijn, geen familieleden in een bestuur en dierwelzijn is meer 

verankerd in de statuten. 

 

Handert Scheffert: Er staat een opmerking in over het bevorderen van dierwelzijn, die volgens hem 

wel erg algemeen is. 

Kees geeft aan dat hier verder op in gegaan zal worden in de reglementen (op basis van de statuten). 

Handert stelt voor om dit specifieker te maken, is dit niet te veel open voor invulling? 



Vooral het stukje dat de leden verplicht zijn om te werken naar dierwelzijn. Moet deze verplichting 

liggen bij de leden? Of zou dit bij de regio moeten liggen? 

 

Een merendeel van de vergadering is voor het uitstellen van stemmen voor aanname van de 

staturen, dit zullen we nu meenemen in de najaarsvergadering. 

 

6. Nieuws van de KNHS door Gerard Arkema 

 

Gerard stelt zich voor, verteld over zijn rol bij de KNHS en geeft een presentatie: 

 

 Nieuws 

• TeamNL blijft komende 10 jaar bestaan en de KNHS blijft partner. 

• MijnKNHS is technisch verhuisd. Doel: verhogen snelheid voor de gebruikers. 

• In 2021 ledenaantallen stabiel gebleven (en met hulp van de overheid) financieel het verlies van 

2020 ruimschoots gecompenseerd. 

• Enquête ongewenst gedrag paardensport laat zien dat vooral een roddelcultuur een thema 

is. Ook andere vormen van ongewenst gedrag komen helaas soms voor, maar het roddelen 

springt eruit. 

• Hippiade 2022 gepland in week 33 en 34 

• Zondag 18 september 2022 - KNHS instructeurscongres op Horse Event 

• KNHS Organisatie: 

        Hidde Frankena na 9 jaar uit KNHS bestuur, Jan Sonneveld nieuwe penningmeester. 

 Theo Fledderus deze zomer met pensioen, zoektocht naar nieuwe directeur is gestart 

 

Er komt een vraag waarom de Hippiade in de zomervakantie is, dit is misschien niet altijd praktisch. 

Nu is er voor 2 weken gekozen omdat voor andere vakantie wel juist handig is, wel is het niet meer 4 

weekenden om de kosten lager te houden wat betreft organisatie en opbouwen. 

 

 Vernieuwing wedstrijdsport 

• Aangepast wedstrijdreglement per 1 april 2022 

• Springen op hoogte vanaf 30 cm plus tussenhoogtes 

• Springen met een maandelijks opzegbaar springabonnement 

• Nieuw dressuurproevenboekje vanaf F1 t/m ZZ-Z (doorgenummerd) 

• Doorlopende leerlijn stap verder met 1 jeugdconcept Bixie&Friends en doorlopende lijn F-

proeven naar (BB)/ B-dressuur 

 

Vraag over het online dressuurproeven rijden, of dit blijft met de nieuwe reglementen. Ja, dit is 

geëvalueerd en zal worden wel behouden. Promoveren kan niet op alleen online rijden, de helft mag 

online, de tweede helft moet op wedstrijd worden verreden. 

Er is wel gebleken dat er een grote groep is geweest die lid zijn geworden met het online rijden, die 

nu ook deelnemen aan wedstrijden. 

 

 

 Aangepast wedstrijdreglement 

• Regels harnachement en hulpmiddelen verwijderd uit wedstrijdreglement. Nu in KNHS 

harnachementsgids.  

• Nieuw: Basis vaccinatie naar 3x op advies SRP  

(3de na 5-7 maanden, daarna jaarlijks). 



• Nieuwe categorie indeling wedstrijdsport: A. Nationale wedstrijden | B. Subtop | C. 

Breedtesport wedstrijden |  

D. Bixie&Friends en Ruiteropleidingen | E. Online Paardrijden | Onderlinge wedstrijden geen 

categorie meer  

• Pilot flex springwedstrijden gestopt.  

Animo deelname springruiters is te laag. 

 

Springen op hoogte 

• BB t/m ZZ nu klassen met aanduiding op hoogte t/m 1.40 m. 

• Tussenhoogtes worden toegevoegd 1.05, 1.15, 1.25 m. 

• Nu vanaf 30 cm met startpas voor winstpunten springen 

• Zonder winstpunt te starten tot 0.40 (pony) en 0.80 (paard) 

• Startpas is overal nodig i.v.m. de registratie winstpunten 

• WO: Uitschrijven op lage- en tussenhoogtes is vrije keuze  

• Rijstijlwedstrijden blijven AB t/m 0.60, CDE t/m 0.70 cm en paarden t/m 1.05 meter. Allen nu op 

lagere snelheid. 

• Promotie mag na 10 winstpunten en moet na 40 winstpunten. 

• Bij 2 actieve startpassen mogen ze in de klassen  

verblijven. 

 

 

Opmerking over waarom dit is gewijzigd. Dit is gedaan om aan te sluiten op de FEI reglementen. 

Er zijn mensen die aangeven dat er stallen zijn die de lagere hoogtes op tijd houden, Ellen geeft aan 

dat dit niet zou mogen. Zij vraagt mensen dit te laten weten zodat ze hiernaar kan kijken. 

 

Waarom gekozen voor de lagere klassen, vanaf 30 cm. Dit is echt om mensen tegemoet te komen en 

de instap laag te maken. Er is gebleken dat mensen dit wel echt waarderen. 

 

 Nieuw springabonnement 

• Flexibeler en makkelijker deelnemen aan springwedstrijden 

• Maandelijks starten of stoppen via de MijnKNHS-app 

• Geen onderscheid tussen paarden en pony’s 

• Ruiters tot 18 jaar = € 7,50 per maand 

• Ruiters vanaf 18 jaar = € 10 per maand 

• Start je onregelmatig op springwedstrijden of start je op wisselende paarden, dan is 

abonnement best passend. 

• Rij je gecombineerd dressuur en springen, dan reguliere  startpas: paard € 120 en pony € 

94 per jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Dressuurproevenboekje 2022 

• Wijzigingen voorbereid door dressuurforum en werkgroep 

• Basis blijft hetzelfde, alleen deel proeven aangepast. 

• Uitgangspunt: doorlopende leerlijn F1 t/m ZZ-Zwaar 

• Nummering doorlopend F1a is proef 1, BB is proef 16 etc. 

• Punten onderaan protocol dressuurproeven is verkort, in navolging FEI. Gangen nu samen één 

onderdeel. 

F-proeven: 

• Proef F13, F14, F15 geheel vernieuwd. Proef F1-F8 gelijk. 

• Proef F9 t/m F12 kleine wijzigingen of verplaatst (details KNHS.nl) 

 

 

7. Jaarrekening 2021 

 

Woord aan Ellen, de penningmeester, zij ligt de jaarrekening toe. 

Vorig jaar natuurlijk helaas weinig kunnen organiseren dus nog steeds veel geld in de vereniging. We 

willen uiteraard dit geld gaan uitgeven om de sport te stimuleren. 

 

Zijn er meer plannen voor besteden van het geld naast het talentenplan, want dit is voor een groep 

en niet voor alle leden? Ja we zijn aan het kijken naar wat er kan, hierbij willen we de focus leggen op 

plannen voor de jeugd. 

 

8. Decharge verlenen voor het gevoerde financiële beleid 

De kascommissie is nog niet compleet en heeft dus nog niet kunnen kijken naar het jaarverslag. 

Deze moeten we doorschuiven naar de volgende vergadering. 

 

9. Verkiezing kascommissie 

Handert Scheffer wil graag aansluiten voor de kascommissie. 

 

10. Nieuws van de fora 

 

Dressuur:  

Vernieuwingen zijn al aan bod gekomen, verder geen punten. 

 

Springen: 

Vernieuwingen zijn al aan bod gekomen, verder geen punten. 

 

Eventing: 

Op zoek naar iemand die voor de regio aan wil sluiten bij het eventing forum. 

 

Voor de Z kunnen we dit jaar geen kampioenschappen uitschrijven omdat er te weinig mensen zijn (3 

leden uit de regio/5 combinaties). 

 

Recreatie:  

Omdat de termijn van Patricia van de Boom erop zitten zoeken we naar een portefeuillehouder 

recreatie die wil aansluiten bij het bestuur. 

 

Ruitervignet loopt hier, andere regio’s kijken mee hoe wij dit georganiseerd hebben. 



Er zijn er inmiddels 1100 verkocht. Ook hebben we vanuit de gemeente een bedrag beschikbaar 

gekregen. We willen dus de ruiterpaden gaan aanpakken en ook gaan handhaven op het ontbreken 

van een ruitervignet. 

 

11. Wedstrijdsecretariaat 

Nogmaals benoemt dat we op zoek zijn naar mensen die het leuk vinden om voor de regio het 

wedstrijdsecretariaat op zich te nemen. Dit willen we inrichten in een werkgroep waarvoor wij al 

iemand hebben voor het springen dus we zijn voornamelijk op zoek naar iemand voor de dressuur. 

 

Dressuur 25 en 26 juni, Zilfia’s Hoeve in Houten. 

Springen 2 en 3 juli, stal Groenendaal in Bunschoten. 

 

12. Verkiezing algemeen bestuurslid 

Kees introduceert Juliette en vraagt de leden om toe te stemmen met haar toetreden tot het 

bestuur. Iedereen is akkoord dus Juliette sluit aan bij het regiobestuur en stelt zich voor. 

 

13. Rondvraag 

Er waren 2 mensen die vragen hadden over de wijzigingen, deze zijn al goed teruggekomen in de 

presentatie van Gerard. 

 

Verder is er een vraag binnengekomen over het organiseren van een grote Bixie wedstrijd. Dit 

zouden we graag doen. Kees vraagt of er verenigingen zijn die hier samen met de regio iets aan 

willen doen. 

West Stichtse Ruiters geeft aan hier voor open te staan. 

Gerard vult aan dat er 9 augustus een Bixie en friends dag bij de KNHS in Ermelo is. 

 

Handert Scheffer vraagt naar de vernieuwde website, de vorige vergadering is er aangegeven mei, 

hoe staat dit er nu voor. 

Gerard geeft aan dat hier nog steeds aan gewerkt wordt, mijn KNHS is inmiddels vernieuwd. De 

website komt eraan, mei zal helaas niet lukken. Voor concours zijn ze nog bezig.  

 

Vraag over de opleiding voor toezichthouders. 

Gerard geeft aan dat er op korte termijn een opleiding beschikbaar komt, belangrijk is wel dat hier 

wel capabele mensen voor opgeleid moeten worden.  

We doen dit wel zodat we mogen blijven paardrijden op de lange termijn. 

 

West stichtse ruiters: 1e vraag: Ze geeft aan dat kleinere verenigingen moeite hebben leuke dingen te 

organiseren met de teruglopende ledenaantallen. En zou de regio hierin kunnen stimuleren? 

Kees wil hier over in gesprek gaan met haar om te kijken wat er mogelijk is. 

 

2e vraag: Dochter is overgestapt van de pony’s naar de paarden en het valt haar op dat rubrieken erg 

groot zijn. Kinderen moeten lang wachten, maar dan is er geen prijsuitreiking. 

Ze mist een scheiding tussen professionele ruiters en amateur ruiters/kinderen, die tijdens de corona 

wel goed werd bewaakt. 

Het is voor jeugd/amateurs niet motiverend om mee te rijden tussen de professionals.  

 

14. Sluiting 


