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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van KNHS Regio Zuid-Holland 
 
Datum:  27-04-2009 
Plaats:  Alblasserdam  
De aanwezigen tekenden de presentielijst 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom in het bijzonder de leden met 
een Bronzen, Zilveren of Gouden onderscheiding. Tevens een hartelijk welkom aan onze gast van 
hedenavond Dhr. Wichert Fikse, KNHS Manager wedstrijdsport. 
Voorts laat de voorzitter weten dat er nogal wat ontwikkelingen gaande zijn in de paardensport o.a. de 
kledingvoorschriften dressuur, het flexibel springen en om niet te vergeten de nieuwe manier waarop 
kandidaat juryleden en huidige juryleden hun scholing en bijscholing gaan krijgen, ook voor de 
besturen van de verenigingen zijn bijeenkomsten gepland gericht op de toekomst. 
Tevens merkt hij op dat het welzijn van de dieren in het algemeen en in het bijzonder de paarden en 
pony’s waar wij onze sport mee beoefenen in de spotlights staan, daar waar vroeger georganiseerde 
vrijwilligers het voortouw namen staan nu ook politieke partijen op de bres voor het dierenwelzijn.  
De voorzitter gaat er vanuit dat als we eensgezind de verantwoording nemen om excessen tegen te 
gaan of dat nu tegenover paarden/pony’s of naar andere deelnemers is we dat dienovereenkomstig 
moeten aanpakken en dit niet moeten tolereren en we absoluut niet bang moeten zijn om “daders” 
daarop aan te spreken. 
 
Zolang we met ons allen nog steeds plezier hebben in de paardensport in wat voor hoedanigheid dan 
ook en we de toegang tot de paardensport laagdrempelig kunnen houden en er voldoende aanwas en 
doorstroming van onderaf is, dan is er in de meest algemene zin een goede toekomst voor onze 
paardensport. 
        
2. Bestuurssamenstelling 
 
De voorzitter geeft een toelichting.  
Na afloop van de vorige ALV is gebleken dat er bij vele mensen de verkeerde indruk heerste dat het 
volledige regiobestuur was afgetreden dit was absoluut niet het geval slechts de 3 leden van het DB 

hebben daar hun aftreden aangegeven de afgevaardigde van de kringen zijn allen in functie gebleven. 
  

Voor de nieuwe voorzitter was e.e.a. geen prettige start echter de eerst volgende bestuursvergadering 
is in goed overleg de kwestie doorgesproken met de afgevaardigden en ieder heeft daarin in alle 
openheid zijn of haar beleving uitgesproken met uiteindelijk de conclusie dat we de zaken vanaf hier 
moeten oppakken gericht op toekomst. 
  

Het voornemen om een DB te vormen vanuit de kringafgevaardigden is deels gelukt met de invulling 
van de functie Penningmeester door Leen Zwart reeds lid van het AB. Voor de positie van vice 
voorzitter en secretaris zijn door de kringafgevaardigde twee leden gevonden die tot op heden de 
functie waarnemend uitoefenen Henk Richardson Vvz en belast met de wedstrijdkalender en de 
website. Janie van der Linden als secretaris. 
  

Voor de portefeuille Juryzaken en Opleidingen is Janine van Twist, afgevaardigde van Kring 7, bereidt 
gevonden dit op zich te nemen. 
  

Voor de portefeuille Jeugd en Ponyzaken is Claire Dominicus van Kring 1 bereidt dit op zich te nemen. 
Hierbij krijgt zij ondersteuning van de volgende mensen uit de praktijk: Ben Schaap, Klazien 
Torremans en Sonja de Jong. 
  

Tevens zijn er nog 2 personen afgevaardigd naar de Ledenraad voor de regio ZH te weten Wim de 
Groot en Theo v.d. Meer. 
  

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie  
Regio  ZUID-HOLLAND  
 
Secretariaat: Lindeweg 120 – 3334 LA  Zwijndrecht 
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Ondanks de korte periode gezien vanaf de najaars ALV en het aftreden van de 3 DB leden denkt de 
voorzitter dat we er met ons allen in zijn geslaagd om een bestuur te vormen welke de afgelopen tijd 
heeft bewezen ter zakenkundig te zijn en ook een goede basis voor samenwerking te hebben 
gevonden e.e.a. blijkt wel uit het feit dat de lopende zaken zoals de kalender en kampioenschappen 
(met dank aan de wedstrijdcommissie) geen nadeel hebben ondervonden en niet te vergeten de 
nieuwe website.  
De aftredende secretaris en penningmeester hebben ook een positieve bijdrage geleverd in een vlotte 
overdracht van de zaken. 
  

Gezien bovengenoemde vraagt de voorzitter de vergadering om instemming met deze samenstelling 
en de waarnemende functionarissen officieel te benoemen. 
 
De vergadering gaat hiermee akkoord en Henk Richardson en Janie v.d. Linden zullen nu officieel 
zitting nemen in het dagelijks bestuur van de Regio.  

       
 
3. Presentatie door de KNHS over actuele ontwikkelingen door Wichert Fikse 
De volgende punten komen aan de orde: 
-Medio april start de renovatie van het KNHS centrum, o.a. een voormalig campingterrein wordt 
parkeerterrein, groot onderhoud Kon.Beatrixhal, groot onderhoud keuken, opknappen oude entree, 
onderdoorgang en slaapzalen, vervanging dakplaten foyer, slaapzalen en voorkant kantoor. 
-Men is bezig met het “Actieplan KNHS-verenigingen”. Tijdens deze discussiebijeenkomsten, 
toegankelijk voor alle vereningen, komen diverse thema’s aan de orde waarover kennis en informatie 
door de deelnemende verenigingen wordt uitgewisseld die input zal vormen voor een visie op de 
toekomst van de KNHS-verenigingen. Dhr. Fikse roept iedereen op om één van deze avonden te 
bezoeken. In de provincie Zuid-Holland staan er nog 2 avonden gepland t.w. 20 mei Hoek van Holland 
en 18 juni Hoofddorp. Men is ook welkom op een avond in een andere provincie. Voor meer informatie 
zie www.knhs.nl 
-Jeugdsportstimulering – Bixie. Er zijn inmiddels ca. 100 Bixie juryleden opgeleid. Er is een nieuwe 
manier van beoordelen, men is nu meer gefocust op de rijvaardigheid van de sporter dan op het 
“gaan” van de pony. De nieuwe opleiding van Bixie juryleden start in mei/juni. Er is een nieuw 
bixieboekje per 1 april 2009. Per 1 april 2010 jurering van Bixie proeven alleen door bevoegden. 

-TTC – Talenten Trainings Centrum. Een KNHS erkend Talenten Trainings Centrum staat voor: 

uitstekende trainingsfaciliteiten en trainingsprogramma met praktijk en theorie. Een TTC is herkenbaar 
door een gevelbord met TTC-logo. De erkenning van een sportaccommodatie op basis 
randvoorwaarden is voor een periode van drie jaar. Enkele voorwaarden zijn, veiligheidscertificaat, 
ruimte voor theorielessen, gediplomeerde instructie, technisch eindeverantwoordelijke is lid van het 
trainersplatform. Voor belangstelling kan men terecht bij verenigingservice@knhs.nl 
-Enjoy the Ride. Dit zijn routes voor buitenrijden voor ruiters en menners. Digitale routes zijn 
beschikbaar bij www.knhs.nl – buitenrijden. Er zullen ook seizoensritten gehouden worden over 
verschillende afstanden incl. veterinaire controle start en finish. In het najaar 2009 zal er een toolkit 
beschikbaar zijn voor verenigingen en accommodatiehouders.  
-Automatisering. Nieuwe Mijn KNHS zit momenteel in de testfase, het wordt getest door de 35-40 
grootste verenigingen. Medio mei zal het getest worden door ca. 500 verenigingen. Hierna volgt nog 
een testfase door leden. Deze zomer gefaseerde uitrol: eerst verenigingen dan leden. 
Dhr. Gert Kros geeft aan dat er vanuit Kring 5 veel klachten zijn over de afhandeling van de 
vraagprogramma’s. Volgens Dhr. Fikse is men momenteel bezig met een testfase, doordat er veel 
maatwerk is in het programma duurt het allemaal wat langer. 
-Dan zijn er nog de volgende evenementen: 
EK Dressuur JR en YR Ermelo 3 t/m 8 augustus 
EK Springen JR en YR Hoofddorp 2 t/m 5 juli 
KNHS-kampioenschappen outdoor 2009 te Ermelo: 
Hippiade Aangespannen sport 22 augustus 
Hippiade Pony’s 29 augustus 
Hippiade Voltige 29 augustus 
Hippiade Paarden 4 en 5 september 
Hippiade Mennen 19 september 
-Tenslotte nog een aantal een paar wetenswaardigheden Wist u dat ……? 
Ongeveer 25% van de vraagprogramma’s die worden ingediend, niet in behandeling kunnen  
worden genomen vanwege mismatch met de door de regio goedgekeurde aanvragen? 
Ongeveer 55 tot 60 procent van het totaal aantal wedstrijden per jaar indoor wordt georganiseerd? 
Er in de Regio Zuid-Holland ca. 1030 wedstrijden per jaar gehouden worden en we daarmee 
bovenaan staan? 

http://www.knhs.nl/
mailto:verenigingservice@knhs.nl
http://www.knhs.nl/
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Alvorens over te gaan naar punt 4 stelt de voorzitter het gehele Regio bestuur voor. 
 
4. Ingekomen stukken en/of mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
De voorzitter deelt mede dat het de bedoeling was om op deze avond een zilveren KNHS speld uit te 
reiken aan jurylid dhr. V.d. Wilk. Hij was op 16 april 40 jaar actief als dressuur- en springjurylid. Op 
verzoek van de familie wordt deze speld uitgereikt op 5 mei bij Dhr. V.d. Wilk thuis in het bijzijn van 
familie en vrienden. 
 
5. Notulen Algemene Ledenvergadering 17-11-2008 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd met dank aan Hans 
Wijnbergen. 
 
6. Jaarverslag  
De voorzitter geeft een toelichting op de vrijwilligersavond. Na publicatie van het jaarverslag op de 
website waarin werd vermeld dat de toezegging van de sponsoring van een gedeelte van de avond 
niet werd nagekomen, heeft het voormalig bestuur actie ondernomen en besloten deze taak op zich te 
nemen. De afspraak was in 2008 door het oude DB toegezegd en men gaat ervoor zorgen dat de 
rekening van ca. € 1.000,00 alsnog wordt betaald zodat de Regio niet voor de extra kosten hoeft op te 
draaien. 
 
7a. Financieel verslag 
De penningmeester Dhr. Leen Zwart maakt in de eerste plaats de complimenten aan Dhr. Ton Spaan 
voor het keurig op orde zijn van de financiële administratie. Een applaus van de vergadering volgt. 
Voorts geeft hij een uitleg over het exploitatie tekort, de reden hiervan zijn o.a. extra vergaderkosten 
i.v.m. een extra jaarvergadering, kosten voor de statutenwijziging, extra kosten voor de 
Regiokampioenschappen. 
Een opmerking van Sonja de Jong-Alphense Ruiters: Onder exploitatie 2008 staat een negatief 
bedrag in kas. Leen Zwart: dit is niet negatief maar heeft te maken met formules in het excell bestand. 
 
8. Verslag kascommissie 
Paulien de Graaf doet namens de kascommissie verslag en laat weten dat alles er perfect uit ziet. 
Alles is prima in orde bevonden. De vergadering verleent decharge aan het bestuur. 
 
9. Verkiezing nieuwe leden kascommissie 
Geheel spontaan melden de volgende vrijwilligers zich aan: 
Sonja de Jong – Alphense Ruiters 
Astrid Eerhuijzen – de Viergangruiters 
Reserve lid: Marcia Dorrepaal – de Vosseburch 
 
10. Vanuit de Ledenraad 
Dhr. Wim de Groot doet verslag namens de Ledenraad waar o.a. is gesproken over de aanpassing 
van de lidmaatschapsstructuur. Uit onderzoek naar dubbeltelling van de leden is gebleken dat er 
ongeveer 24.000 dubbele lidmaatschappen zijn. Er komt een voorstel vanuit het bestuur van de KNHS 
naar de ledenraad om dit te verrekenen.  
 
Betreffende de ontwikkelingen binnen de Sectorraad Paarden is een plan van aanpak gemaakt voor 
de omgang met paarden zodat men de politiek een stap voor blijft en dat binnen de paardensector 
meer wordt samengewerkt. 
Er zijn binnen de ledenraad bestuursverkiezingen geweest. De vacature van Dhr. Vestjens is ingevuld 
door Dhr. Bentum en de vacature van dhr. Van Wanrooy is ingevuld door dhr. Ploegmakers. Meer 
informatie over deze nieuwe bestuursleden is terug te vinden op de website van de KNHS. 
De zittingstermijn van Dhr. Werners is met 1 jaar verlengd. 
Tenslotte nog een mededeling vanuit het wedstrijdplatform over “train de talenten”. Men wil meer 
duidelijkheid over de criteria waaraan voldaan moet worden om toe te treden tot het trainers platform. 
Een lijst hiervan is terug te vinden op de KNHS website. 
 
11. Prijsuitreiking voorjaarsquiz 
Dhr. Henk Richardson is oprichter van de voorjaarsquiz en laat weten dat de deelname niet 
overweldigend was. Er zijn 67 formulieren ingeleverd, waarvan 3 inzendingen alle vragen goed 
hadden. Er zijn dus 3 prijswinnaars en er is een aanmoedigingsprijs.  
1

e
 Prijs is voor Lucy van Gilst. Zij ontvangt een prachtige foto op linnen van haarzelf met haar paard 

deze prijs is aangeboden door: Equifoto te Oud-Beijerland. 
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2
e
 Prijs is voor Nienke Veenendaal. Zij ontvangt een kadobon t.w.v. € 50,00 aangeboden door Ri-Jo 

Ruitersport te Spijkenisse. 
3

e
 Prijs is voor Lieneke de Groot. Zij ontvangt een Pandora armband aangeboden door De Vooys 

Juweliers te Gouda.  
De aanmoedigingsprijs is voor Petra de Jong. Zij ontvangt een boek aangeboden door Ri-Jo 
Ruitersport te Spijkenisse. 
De sponsoren worden bedankt voor hun prachtige prijzen!  
In het najaar zal er weer een quiz verschijnen op de website. 
 
12. Pauze 

 
13a. Huishoudelijk Reglement 
Dhr. Henk Richardson geeft nog een kleine toelichting op artikel 1. Er zijn verder geen vragen en/of 
opmerkingen. 
Het Huishoudelijk Reglement wordt door de vergadering vastgesteld op 27 april 2009. 
 
13.b Aanpassen procedure springkalender 
Dhr. Henk Richardson geeft een toelichting.  
De kalender wordt in 2 delen bij Ermelo ingeleverd, daar men in Ermelo de wedstrijden voor het 
indoorseizoen ook pas na 1 juni in behandeling nemen. Dit heeft o.a. te maken met de geldigheid van 
het veiligheidscertificaat. 
De Regio blijft wel de kalender in 1x samenstellen, zoals eerder afspraken overgemaakt zijn. 
De springkalender vergadering is al naar voren gehaald zodat eind december de gehele kalender, 
incl. dressuur, klaar is. De springkalender vergadering is dit jaar op 19 oktober. 
Op voorhand zal in de springkalender de traditionele wedstrijden en de Regiokampioenschappen 
ingevuld worden.  
Een verzoek aan de verenigingen is dat men zelf, naar alle eerlijkheid, opgeeft of het een A, B of C 
springwedstrijd is en dat men de volgorde van voorkeur opgeeft. 
De afstand tussen een A- en een A-wedstrijd is gewijzigd in 60 km. 
Vraag van PC Ruiterclub Westland: Een A-wedstrijden voor paarden en een A-wedstrijden voor 
pony’s binnen de 60 km is dit wel toegestaan? Antwoord: dit is geen probleem. 
Vraag van Fredrik Nouwen-Biesboschruiters: 60 Km is dat hemelsbreed gemeten of over de weg? 
Antwoord: via de ANWB routeplanner. 
Voorts wordt het concept goedgekeurd door de vergadering. Het zal terug te vinden zijn op de website 
www.knhszuidholland.nl > archief. 
 
14. Terugblik op de afgelopen winterkampioenschappen en vooruitblik zomerkampioenschappen 
Voorzitter van de wedstrijdcommissie Anneke v.d. Klooster doet verslag. 
Evaluatie Indoor Kampioenschappen Zuid-Holland 
De communicatie met de verenigingen zijn zeer goed verlopen. 
2 februari 2009, locatie Krimpen a/d IJssel: 
Er zijn 2 reacties geweest die hadden ervaren dat het heel rumoerig was in de stallen wat in de  
dressuurring was te horen. Verder was het een goede wedstrijd helaas is zijn 2 comb. uitgesloten 
vanwege het niet in orde hebben van het paspoort. 
8 februari 2009, locatie Delft:  
Ook hier was het een goede wedstrijd. 
Alleen bij de 1

e
 prijsuitreiking was het wat rumoerig waar de startende combinatie wat hinder van had. 

Ook hier zijn er 6 comb. uitgesloten vanwege het niet op orde hebben van het paspoort. 
8 februari 2009, locatie Maassluis:  
Ondanks dat er op dezelfde dag combinaties naar Delft moesten hebben wij hier geen negatieve 
berichten over gehoord. 
15 februari 2009, locatie Vlaardingen: 
Ook hier is 1 combinatie naar huis gestuurd vanwege het niet in orde hebben van zijn paspoort. 
Verder is er 1 protest ingediend van een ouder die het niet eens was met de gemeten tijd. 
22 februari 2009, locatie Pijnacker: 
B + L1 pony’s. Ook hier is alles naar wens verlopen. 
1 maart 2009, locatie Maassluis: 
Ook deze wedstrijd verliep zeer goed. Wel is geconstateerd dat tijdens de klasse Z en ZZ de wedstrijd 
wat stil valt. Dit kom omdat er vaak 1 deelnemer met meerdere paarden start.  
 
-Er is besloten dat tijdens de indoor Kampioenschappen A/B en C pony’s geen 60% behaald moeten 
hebben tijdens een kring sel./kamp., wel moeten zij minimaal 1 maal hebben gestart tijdens deze 
sel./kamp. 

http://www.knhszuidholland.nl/
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-De peildatum voor afvaardiging naar de Regionale Kampioenschappen is 1 juni van elk jaar, deze zal 
ook worden gebruikt voor het indoor Kampioenschap. 
-Een verzoek van de Wedstrijdcommissie om tijdens de voorselecties bij de Kringen een uitgebreide 
paspoort controle te houden zodat men op de Regiokampioenschappen niet verrast wordt door 
uitsluiting i.v.m. het niet in orde zijn van het paspoort. 
 
Outdoor kampioenschappen. 
25 juli Manege Middenhof – Maassluis – Springen Paarden + Verenigingskampioenschap 
1 augustus De Develruiters – Heerjansdam – Pony’s – Alle klassen, dressuur, springen, afdelingen 
8 augustus De Develruiters – Heerjansdam – Dressuur Paarden + Afdelingen 
Er is een verzoek aan alle verenigingen en Kringen om op zoek te gaan naar mensen die het leuk 
vinden om op 1 en 8 augustus te komen schrijven of op een andere manier willen komen helpen. Het 
is in deze vakantie periode moeilijk voor een vereniging om uit de eigen leden genoeg hulp te vinden. 
Men kan zich aanmelden bij de wedstrijdcommissie!! (a.vanderklooster@knhszuidholland.nl)  
 
15. Rondvraag 
Christine de Munck – Delftlandruiters: Hoe wordt je Bixie-jurylid? Janine v. Twist geeft antwoord: je 
moet je via de Regio aanmelden, helaas is er door verkeerde communicatie het afgelopen jaar het 
e.e.a. fout gelopen. Janine wil er als portefeuille houder Juryzaken en Opleidingen voor zorg dragen 
dat dit in de toekomst beter zal gaan. 
Henk de Man – Waddensteinruiters: Wat vindt men van de VVCO (Vereniging voor Concours 
Hippique gevende Organisaties). Momenteel kan men wel erg gemakkelijk lid worden van deze 
organisatie. Dhr. Theo v.d. Meer zal dit onderwerp bij een volgende wedstrijdplatform vergadering 
naar voren brengen. 
Mw. Van Zoest – Siegfried : Wanneer sluit de inschrijving voor de Regiokampioenschappen? 
11 juli – springen paarden / 18 juli – pony’s / 25 juli – dressuur paarden. 
Dit is tevens terug te vinden op de website van de Regio. 
 
16. Sluiting 
Alvorens de vergadering te sluiten laat de voorzitter nog weten dat de volgende ALV op 16-11-2009 is. 
Tevens laat hij nog weten dat per 1 juli 2009 het inlegvel in het paardenpaspoort verplicht is.  
Na 01-01-2010 mag men zonder dit inlegvel niet meer starten. 
De voorzitter sluit om 22.20 uur de vergadering. 
 

mailto:a.vanderklooster@knhszuidholland.nl

