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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van KNHS Regio Zuid-Holland 
 
Datum:  16-11-2009 
Plaats:  Alblasserdam  
De aanwezigen tekenden de presentielijst 
 
1. Opening 
Voorzitter Dhr. Jan de Vries heet een ieder van harte welkom in het bijzonder de leden met een 
bondsonderscheiding en Dhr. Sjef van Roovert als vertegenwoordiger van de KNHS. 
 
In het voorwoord laat de voorzitter weten dat hij bij enkele ontwikkelingen van de laatste tijd 
vraagtekens heeft, m.n. in het geval van de FNRS. Waarom worden er specifiek voor de FNRS 
mensen opgeleid, je kan je afvragen of de opleidingen binnen de ORUN en KNHS dan zo anders zijn. 
Als er straks FNRS springwedstrijden komen zal e.e.a. er dan niet voor zorgen dat er nog minder 
doorstroming naar de basiswedstrijdsport zal zijn, zeker in onze omgeving speelt e.e.a. meer dan in 
andere delen van het land. 
Tevens maakt hij zich zorgen om de basiswedstrijdsport, het kampioenschapreglement is aangepast 
en er worden nu combinaties in de klasse ZZ toegelaten die reeds in 1.40 m rubrieken zijn uitgekomen 
en ook combinatie uit het ZZ licht met max. 4 winstpunten mogen deelnemen aan Z2 
kampioenschappen. Misschien moeten alle klasse indelingen eens op de schop en moet er gekeken 
worden naar een andere wijze van indelen want een aanleiding is natuurlijk dat er steeds minder 
wedstrijden zijn in de klasse 1.40 m en ZZ licht. De vraag is dan ook of het voor de 
basiswedstrijdruiter nog wel haalbaar is om in de hogere rubrieken een resultaat te behalen op de 
kampioenschappen.  
Als laatste vermeld de voorzitter dat we de afgelopen zomer als Regio te gast geweest zijn bij diverse 
verenigingen zoals de Boekhorstruiters, Kon. Emma, Die Flardingharuiters,  en de Alphense 
ruiterclub, deze verenigingen vierden dit jaar hun 60 en 75 jarig bestaan en hebben een aandenken 
van de Regio ontvangen.        
 

 

2. Presentatie door de KNHS over actuele ontwikkelingen door Dhr. Sjef van Roovert 
De volgende punten komen aan de orde: 

 Actieplan KNHS verenigingen: In het voorjaar 2010 worden er 25 á 30 discussiebijeenkomsten 
met verenigingen gepland. Tevens wil de KNHS wil haar service aan wedstrijdorganisaties 
verbeteren. Daarom worden in het eerste kwartaal in 2010 circa 30 bijeenkomsten verspreid 
over het land gepland waar alle wedstrijdorganisatoren welkom zijn. Doel is om knelpunten en 
wensen te inventariseren. Daarnaast zal de KNHS dan (nieuwe) producten en diensten 
presenteren die volop kansen bieden voor invulling van, en ondersteuning bij, 
wedstrijdorganisatie.  

 In het kader van het actieplan KNHS verenigingen zijn er in november en december 2009 een 3 
tal pilots in regio Groningen, Kring Breda en Kring Rivierengebied met voorzitters en 
secretarissen. Tot nu toe weinig respons. 

 Voor 1 januari 2010 moeten de statuten van alle verenigingen voldoen aan de KNHS-richtlijnen. 
Op de website van de KNHS onder het kopje Voor verenigingen staan modelstatuten. 

 Momenteel 70 Bixie juryleden opgeleid. In maart 2010 is de bijscholing bixiespringen. Per 1 april 
2010 beoordeling alleen door Bixiejuryleden . 

 Per 1 april 2010 zijn er de volgende impulsrubrieken: BB springen: alle hoogtes toegestaan 
onder B-niveau. BB eventing: alles onder regulier B-niveau (alleen cross). Voorstel: BB 
dressuur per 1 april 2010: proef onder B-niveau. De KNHS ziet de volgende voordelen: 
Laagdrempelig en stimulans om te “proeven” aan andere disciplines. Geen verplicht 
lidmaadschap vereniging, wel KNHS-lidmaatschap. Geen verplichte wedstrijdkleding. Centrale 
kalender waarop alle rubrieken staan . 

 Voorstel reglementswijziging dressuur per 1 april 2010: Nieuwe volgorde  indeling 
wedstrijdreglement dressuur (afgestemd op doelgroep). Protocollen /coupons eerder 
vrijgegeven ipv na prijsuitreiking. Sporen alle klassen toegestaan, maar niet verplicht. Stang 
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en trens hoofdstel vanaf de klasse Z1 toegestaan, maar niet verplicht. Bitloos rijden tijdens 
speciaal uitgeschreven rubrieken voor B t/m L2 . 

 Evaluatiepunten eerste ½ jaar Flexibel springen: Aantal combinaties in het springen niet 
toegenomen, aantal starts wel. Aantal springwedstrijden is licht toegenomen. Aantal HC starts 
bij de pony‟s met 65% en bij de paarden met 45% afgenomen 

 Enjoy the Ride: buitenrijden voor ruiters en menners. Voor meer info zie www.enjoytheride.nl  

 Cursus Paard en Welzijn: 5 modules (theorie en praktijk) van ± 4 uur. Voor meer info zie: 
www.knhs.nl/paardenwelzijn 

 Backoffice: Axapta fase 2 opgeleverd. Begin 2010 upgrade naar Ax Dynamics 2009. Mijn KNHS 
voor verenigingen is momenteel bruikbaar. De vernieuwde Mijn KNHS voor leden is gepland 
voor eind november. Uitslagen dressuur en springen kunnen in een speciaal programma 
digitaal aangeleverd worden. 

 KNHS Indoorkampioenschappen 2010: 6 maart dressuur pony's in Wanroij. 13 maart dressuur 
paarden in Wanroij. 20 maart springen pony‟s in Ermelo. 3 april springen paarden in Ermelo. 

 KNHS Hippiade 2010: 28 augustus Hippiade pony„s, Voltige en Hackneyrubrieken. 3 en 4 
september Hippiade paarden met Tuigpaardrubrieken. 18 september Hippiade mennen met 
Friese tuigpaarden. 

 1 januari 2010 krijgen alle KNHS-verenigingen een persoonlijk aanspreekpunt. Voor Zuid-
Holland is dat: Ledenadministratie: Ariette Buijtenhuis (392) & Yvonne Prummel (246). 
Wedstrijdregistratie: Ramon de Rooij (255). Mailen kan naar: zuid-holland@knhs.nl  

 Er komen nieuwe startcoupons met verschillende kleuren per discipline. 

 Aan de Rabo Talentendag dressuur mochten uit ZH 6 deelnemers mee doen, alle 6 zijn 
opgenomen. Bij zowel springen als eventing was dit 1 deelnemer en ook deze zijn 
opgenomen. 

 In ZH worden ca. 1035 wedstrijden gehouden, er zijn 148 wedstrijdorganisaties, dat betekend 
gem. 7 wedstrijden per wo. Tijdens die 1035 wedstrijden zijn er 75.615 start, dat betekend 
gem. 73 starts per wedstrijd. 

Vraag van Marjory van Voorst van Kring West: betreffende het voorstel om coupons eerder uit te 
reiken. Wat is hier de reden voor. Er is hier al een regel voor. Kan er misschien gemiddeld worden 
tussen huidige regel en het direct uitreiken. Sjef van Roovert: n.a.v. misbruik van wo. welke 
deelnemers te lang vasthouden is dit aan de orde gekomen. Hij neemt het voorstel mee naar de 
afdeling sportontwikkeling. 
Opmerking Dhr. A. Hoekstra – Bleiswijkruiters: betreffende de weinige respons op de pilots in het 
kader van het actieplan KNHS verenigingen, november is een slechte maand hiervoor, er zijn dan al 
zoveel vergaderingen. Verder vraagt de heer Hoekstra wat er mogelijk is voor betere begeleiding van 
talenten ook op lager niveau, eventueel met het Rabotalentenplan? Jan de Vries: Heeft onlangs een 
gesprek gehad met HTC (Hippisch Talenten Centrum) en men is van plan om dit ook in ZH op te 
richten. Voor meer info www.htc-nederland.nl  
 
 
3. Ingekomen stukken en/of mededelingen 
-Afmelding ontvangen van: de Ripse Ruiters, RC Pijnacker, PSV Land van Heusden en Altena, De 
Lekruiters, RV De Mustang, J.W.Friso, Maasruiters, de Vosseburch, Hoeve Westlandruiters, Les 
Chevaliers, Die Flardingha Ruiters, PSV Hippos, Sonja de Jong en Dhr. B. Plaizier. 
-Zaterdag 21 november KNHS Bestuurdersdag te Utrecht 
-Bericht ontvangen van de KNHS dat de volgende verenigingen per 31-12-2009 worden opgeheven: 
RSV Hoek van Holland / RSV Drechtstad uit Dordrecht en RV Mazeppa uit Barendrecht. 
Daarentegen zijn ook weer een 2-tal nieuwe verenigingen opgericht nl. PC Berestein (ingedeeld bij 
Kring 2/3) en RV Bernisse (ingedeeld bij Kring 6) 
Er zijn ook nog een aantal verenigingen met de uitbreiding van een afdeling Mennen nl. Epona / De 
Giessenruiters / PSV Rhoon / Dubbeldam e.o.  
Uitgebreid met afdeling Voltige is De Zilverstadruiters / PSV Rhoon 
en uitgebreid met afdeling Pony‟s : RV Hillegom 
-Brief ontvangen uit naam van een groot aantal springruiters in de regio, waarin een petitie wordt 
aangeboden betreffende de minimale startbewijzen naar de KNHS kampioenschappen. Deze brief zal 
in het regiobestuur behandeld worden. 
 
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 27-04-2009 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 
 
5. Huldiging KNHS Kampioenen  
De volgende leden uit de Regio zijn afgelopen zomer/herfst KNHS Kampioen geworden: 
L2-dressuur paarden: Annemieke Buizer met Aristo van Prinsenhofruiters 
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M1-dressuur paarden: Lynne Maas met Zamora van RV De Prins 
M-viertal Blauw Gele Vendel uit Pijnacker, bestaande uit: Wijnske van Steenhoven met Verdi, Annette 
Hulst met Zamgria, Hanneke Keijzer met Tosha, Ellen Adegeest met Berlin en Marloes Ammerlaan 
met Vip onder leiding van instructrice Ingrid Sonneveld. 
Eventing Team Zuid-Holland, bestaande uit: Pascalle de Bruin met Boy, Jet van ‟t Zelfden met Bonny, 
Tony van Gaalen met Fireball en Gyan Exalto met Roman o.l.v. Michiel Brons. 
Allen krijgen als aandenken een leuk gesigneerd bord van de Regio aangeboden. 
 
6. Afscheid voormalig DB 
Na een roerige najaarsvergadering in het vorige jaar, kunnen we nu gelukkig op een gepaste manier 
afscheid nemen van het voormalige DB. De voorzitter bedankt Hans Wijnbergen als secretaris, Piet 
Oosthoek als vice voorzitter en Ton Spaan als penningmeester voor hun enorme inzet in het 
Regiobestuur. De heren krijgen een bronzen sculptuur aangeboden van de regio. 
Ton Spaan bedankt het huidige bestuur en wenst hun veel succes toe. 
Ten slotte neemt Henk Richardson nog het woord. N.a.v. het vermelde in de statuten art.4 lid 11 “op 
voorstel van het regiobestuur kan de regiovergadering een persoon die zich voor de pony- en 
paardensport in het algemeen en voor de regiovereniging in het bijzonder langdurig verdienstelijk 
heeft gemaakt het predikaat “lid van verdienste” verlenen. Dhr. Richardson stelt voor aan de 
vergadering om Ton Spaan te benoemen tot “lid van verdienste” van de Regio ZH. Dit wordt onder luid 
applaus aangenomen. 
 
7. Pauze 
 
8. Financieel verslag/Begroting 2010 
De penningmeester Dhr. Leen Zwart geeft de volgende toelichting: 
Inkomsten: 
De begroting voor 2010 is samengesteld uit de cijfers van rekening 2008 en de begroting 2009. 
De inkomsten van de regio bestaan uit € 4.50 per lid afdracht van de KNHS, rente en overige 
inkomsten. De afdracht van de KNHS is voor 2010 lager begroot, omdat de verwachtingen zijn dat het 
ledental zal afnemen i.v.m. de ontwikkelingen binnen de FNRS en de huidige economische situatie.  
Uitgaven: 
De uitgaven bestaan uit: bestuurskosten, regiokampioenschappen, afdracht aan de kringen, jubileums 
en clinics. Er is ruim € 16.000 begroot voor afdracht aan de kringen en € 1000.- opgenomen voor de 
post jubileumbijdrage. Het komende jaar zijn er een aantal verenigingen binnen de regio die een 
jubileum vieren.  
Zoals de begroting er nu uitziet is er exploitatie tekort van € 1500.- 
Om het exploitatieresultaat om te buigen van een min naar een plus zijn we binnen het bestuur 
voornemens. 

 Met de kringafgevaardigden het komende jaar te overleggen om de afdracht aan de kringen 
voor 2010 te herzien.  

 De uitgaven kritisch te bekijken en daar waar mogelijk te bezuinigen.  

 Binnen het bestuur is er al een PR commissie opgestart die zich inzet met het benaderen van 
bedrijven voor het sponsoren van rubrieken en prijzen tijdens de regiokampioenschappen.  

Zo hopen wij 2010 af te sluiten met een positief resultaat. 
Opmerking Dhr. A. Hoekstra (Bleiswijkruiters) vindt het herzien van de afdracht aan de kringen de weg 
van de minste weerstand, de PR commissie daarentegen vindt hij een betere oplossing. 
De begroting wordt goedgekeurd. 
 
9. Vanuit de Ledenraad 
Dhr. Theo v.d. Meer doet verslag namens de Ledenraad  

 De KNHS tarieven voor 2010 zullen niet verhoogd worden. 

 Er is een commissie benoemd om de nieuwe opzet van de contributie vorm te geven. 
Uitgangspunt is dat niemand meer dubbel gaat betalen. Dit houdt niet in dat het goedkoper 
wordt voor iedereen. De gedachten gaan uit naar een basis lidmaatschap voor elk KNHS lid 
en dat er voor de diensten apart betaald wordt, bv. als je dressuur rijdt komt er een toeslag op 
de basis. Er is hier 1 jaar extra de tijd voor genomen voordat het ingevoerd zal worden. 

 Er wordt gezocht naar een vervanger eind dit jaar voor vice voorzitter Dhr. Jaap Werners en 
voor het volgend jaar naar een nieuwe voorzitter.  

 De uitzending naar de Wereldbeker geeft de nodige financiële zorgen. De KNHS moet het 
merendeel van de kosten zelf zien op te brengen. 

 In de najaarsvergadering van 2010 zal er een opvolger nodig zijn voor Dhr. Theo v.d. Meer, 
omdat dan zijn termijn van 9 jaar erop zit. 
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10 Aanpassen procedure springkalender 
De volgende 2 aanvullingen worden voorgesteld: 
-Tijdens de regiokampioenschappen springen mogen er geen andere springwedstrijden 
georganiseerd worden in de regio. 
-Alle ponywedstrijden dienen opengesteld te zijn voor alle categoriën. (Besluit van de algemene 

ledenvergadering van de KNHS Regio Zuid Holland d.d. 24-4-2006) 
Dhr. Henk Richardson geeft een toelichting, wat betreft punt 1 dit geldt voor een wedstrijd in dezelfde 
discipline. Wat betreft punt 2 dit is ingegaan op 01-11-2009 in samenwerking met de KNHS. Iemand 
die in het vraagprogramma geen openstelling verleent aan alle ponycategorieën zal geen goedkeuring 
krijgen van de KNHS. 
Er zijn geen bezwaren tegen de voorstellen en worden bij deze goedgekeurd door de vergadering. Het 
protocol is terug te vinden zijn op de website www.knhszuidholland.nl > archief. 
 
11. Terugblik op de zomerkampioenschappen en vooruitblik winterkampioenschappen 
Voorzitter van de wedstrijdcommissie Anneke v.d. Klooster doet verslag. 
Springen Paarden 25 juli 2009 – Fijne wedstrijd, weinig problemen. Het probleem blijft dat de wedstrijd 
stilvalt tijdens het Z-springen doordat 1 deelnemer met meerdere paarden start in deze rubriek. 
Pony‟s 1 augustus 2009 – De wedstrijd is soepel verlopen, het probleem blijft echter het niet in orde 
zijn van de paspoorten bij sommige deelnemers. 
Dressuur Paarden 8 augustus 2009 – De wedstrijd is redelijk goed verlopen. Paspoort controle alleen 
voor de middag (finale proeven) heeft toch wat problemen opgeleverd. Er zijn een aantal combinaties 
uitgesloten. Als dit in de ochtend gebeurd was dan hadden er wellicht combinaties kunnen starten in 
de finale proef waar de papieren wel in orde waren. Hier moet een andere oplossing voor komen. 
Verzoek aan de kringen om tijdens hun sel/kamp. goed te controleren!  
De startlijst voor de middag gaf ook nogal wat problemen. Na publicatie kwamen deelneemster aan de 
afdelingen hun probleem doorgeven i.v.m. ook individueel starten. 
Mogelijkheid om de afdelingen de ochtend te laten verrijden en ook de namen van deze combinaties 
bij het secretariaat te vermelden. Zo kan in de aanloop van de wedstrijd daar al rekening mee 
gehouden worden. Een andere optie is om de afdelingen zowel paarden als pony‟s op de 
vrijdagnamiddag voor het Kampioenschap paarden te laten verrijden. 
De voorbereidingen voor de winterkampioenschappen zijn in volle gang. De data staan op de site van 
de Regio www.knhszuidholland.nl Categorie A/B/C pony‟s moeten 1x deelgenomen hebben aan een 
kring sel./kamp. om deel te mogen nemen aan de Regio kampioenschappen. De 60% regeling is 
afgeschaft. 
Opmerking Dhr. T. Spaan: mist het verslag van het Eventing Kampioenschap in de Vlietlanden. 
Antwoord: klopt inderdaad,dit was een mooie en goed georganiseerd wedstrijd en hopelijk kan dit een 
vervolg hebben. 
Vraag: Mw. C. de Deugd – Dubbeldam e.o.: wat zijn de kosten voor de regiokampioenschappen, want 
indoor wordt er alleen een beker en kampioenslint uitgereikt. Antw.: tijdens de 
zomerkampioenschappen wordt geprobeerd om een deken te geven in de winter lukt dat niet altijd. De 
kosten hebben meer betrekking op de zomerkampioenschappen. 
Opmerking Dhr. P. Oosthoek: tijdens de paspoort controle zijn onterecht mensen uitgesloten, bij de 
KNHS werd dit paspoort wel in orde bevonden. Antw.H.Richardson: Het controleren van de 
paspoorten is een taak van juryleden en FV. De FV kan dit niet alleen en is geassisteerd door 2 à 3 
mensen van de Regio. Als men meende dat het paspoort niet in orde was werd er door de FV naar 
gekeken en daarna nog in overleg met de desbetreffende deelnemer. Er is getracht om hier uiterst 
zorgvuldig mee om te gaan. 
 
12. Jeugd- en Ponyzaken 
Sinds deze zomer is eindelijk de portefeuille JPZ ingevuld door 4 enthousiaste mensen t.w. Klazien 
Torreman, Sonja de Jong, Ben Schaap en Claire Dominicus. 
Claire Dominicus doet verslag: 
Het idee is om voor de lange termijn vooral de verenigingen te stimuleren ponyzaken te organiseren 
en mogelijkheden te scheppen voor de jeugd. 
Op korte termijn zullen er een 5-tal oefenparcoursen georganiseerd worden voor de jeugd tot en met 
18 jaar. Tijdens deze oefenparcoursen kunnen de deelnemers dan tips krijgen bij o.a. parcourslopen 
en rijden van een parcours. De eerste keer zal plaatsvinden op 22 december bij stal Equinova in 
Oude-Tonge. Het 2

e
 oefenparcours zal in januari plaatsvinden in Rockanje bij ‟t Groene Dak. Voor 

verdere informatie zie de site www.regiozuidholland.nl waar een apart item komt over Jeugd-en 
Ponyzaken. 
Verder is er een idee om dressuurwedstrijden uit te schrijven waar de winnaar als prijs in een clinic 
van een vergevorderde ruiter/amazone kan meerijden. De clinic staat open voor mensen uit de regio, 
de winnaars zijn de rijdende pupillen. Hier moet nog invulling aan gegeven worden. 
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Tevens wil men de verenigingen stimuleren om vaker een Bixierubriek uit te schrijven. Tijdens 
Jumping Maassluis zal er een Bixierubriek uitgeschreven zal worden! 
Dit is de eerste aanzet van de commissie en input vanuit de kringen of verenigingen is van harte 
welkom!! 
Mw. Van Zoest vraagt waarom er geen post in de begroting is opgenomen voor JPZ. Antwoord: hier is 
nog niet aan gedacht, penningmeester maakt er direct een notitie van. 
 
13. Juryzaken en Opleidingen 
Janine van Twist doet verslag: 

Recent zijn de selecties voor de opleidingen voor dressuurjurylid klasse B/L en Z afgerond. Als 

iedereen slaagt zullen daar circa 140 nieuwe juryleden uit voort komen.  
Zoals recent gepubliceerd is in Paard en Sport organiseert de Regio in samenwerking met Regio 

Zeeland het 'Train de trainer"project. Dit is voor instructeurs binnen de Regio's en deze avond (16 
december) zal bestaan uit een mentale training door Sanne Beijerman en een clinic door A-kaderlid 

Laurens van Lieren. Betrokkene zullen spoedig persoonlijk bericht krijgen. 
Tenslotte neemt de voorzitter nog even het woord en laat weten dat Janine van Twist onlangs is 
geslaagd als Grand Prix jurylid. Felicitaties namens de Regio en een mooie bos bloemen. 
 
14. Rondvraag 
Leni van ‟t Veer – RV Oud-Beijerland : waar komt het besluit vandaan dat verenigingen niet meer zelf 
de subtop wedstrijden mogen organiseren, de KNHS komt met een mobiele organisatie. Sjef van 
Roovert kan weinig zeggen over de achtergrond, er zijn vanuit deze Regio vele bezwaren, hij gaat het 
neerleggen bij de afdeling sportontwikkeling. Tip: gezamenlijk bezwaar aantekenen met andere 
gedupeerde verenigingen in ZH. 
 
15. Sluiting 
De voorzitter bedankt een ieder voor de aanwezigheid en de aandacht en sluit om 22.25 uur de 
vergadering. 


