
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de KNHS, Regio 
Zuid Holland  
 
Datum: 21 april 2008 
Plaats: Het Wapen van Alblasserdam te Alblasserdam. 
Aanvang: 20.00 uur. 
 
De aanwezigen tekenden de presentielijst. 
 
1. Opening door de voorzitter. 
De voorzitter opent de vergadering en heet ieder welkom op deze voorjaarsvergadering. 
In zijn voorwoord geeft de voorzitter aan dat er binnen de verenigingen veel werk wordt verzet door 
veel vrijwilligers. 
Hij constateert daarbij dat door de steeds uitgebreidere regelgeving het lijkt alsof de afstand tussen de 
theorie in de vorm van de organisatie binnen de KNHS en het werkveld steeds  groter wordt. 
Ook geeft hij aan dat het niet mogelijk bleek om voor deze vergadering met een kandidaat voor het 
voorzitterschap van de Regio te komen. Hij verklaart zich daarom bereid nog een half jaar aan te 
blijven, zodat tijdens de najaarsvergadering een nieuwe voorzitter kan worden gekozen. 
Binnen de Regio Zuid Holland ervaren we dat de instroom van nieuwe en vooral jonge leden 
terugloopt. Veel ruiters kiezen ervoor om langer via een FNRS-manege te blijven rijden. Daardoor 
verliest de KNHS, naast de leden, ook het lidmaatschapsgeld. 
 
Hierna stelt de voorzitter alle bestuursleden van de Regio voor. 

 
2. Presentatie door de KNHS over actuele ontwikkelingen. 
De heer van Roovert, accountmanager van de KNHSvoor onze regio, geeft een toelichting op actuele 
ontwikkelingen en plannen binnen de KNHS. 
- Accommodatie in Ermelo is aangepast: het kantoorgebouw is gereed en op het wedstrijdterrein is 

een agterbergbodem aangebracht. 
- Jeugdsportstimulering: Er zijn vijf brochures met voorbeelden van jeugdsportstimulering 

uitgegeven. De bixieproeven worden aangepast en er zijn bixie-menproeven ontwikkeld. 
- Project ‘sterke verenigingen’: door kennis binnen verenigingen worden sterke en zwakke punten 

in kaart gebracht. Aan de hand hiervoor worden handvatten ontwikkeld zodat er meer sterke 
verenigingen kunnen ontstaan. 

- Veiligheidscertificaat: Tot nu toe ongeveer zijn ongeveer 750 accommodaties gekeurd. Hiervan 
heeft ongeveer 90% een goedkeuringscertificaat ontvangen. Wanneer een vraagprogramma 
wordt ingediend voor een wedstrijd in een niet goedkeurde accommodatie zal deze niet worden 
geaccordeerd door de KNHS. 

- Regioconsulenten hebben een belangrijke rol gespeeld bij het keuren van de accommodaties. 
Daarnaast zijn zij contactpersoon voor ruiters, zowel recreatieruiters als KNHS leden. Zij kunnen 
bijdragen bij gesprekken bij overheden, verkeersproblemen, ontwikkelen van ruiterpaden en 
dergelijke. Hun namen staan vermeld op de site van de KNHS 

- De vernieuwing van de ICT bevindt zich in de laatste fase. Het programma basisdienstverlening 
wordt afgerond. Het concoursregistratieprogramma bevindt zich in de laatste interne test. Er zijn 
in de regio’s contactpersonen gevonden. 

- Fair Play: respect voor mens en dier, zowel sporters als ook de vrijwilligers heeft grote aandacht. 
Doel positief gedrag tussen mensen onderling en mens en dier belonen en negatief gedrag 
bestraffen. Dit kan vooral gebeuren door het juist rapporteren. Belangrijk is een goede rapportage 
door officials en altijd met getuigen. 

 
3. Ingekomen stukken en/of mededelingen. 
- Vraagprogramma’s dienen voortaan twee maal per jaar te worden ingestuurd  bij de KNHS: 

Na 1 juli: vraagprogramma’s voor wedstrijden van oktober tot en met maart; 
Na 1 januari: vraagprogramma’s voor wedstrijden van april tot en met september. 
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Voor wedstrijden met twee of meer disciplines dient aan aparte federatievertegenwoordiger te worden 
aangetrokken. Wanneer deze door de kring of regio (namens de KNHS) wordt aangetrokken, liggen 
de kosten bij de KHS. Wanneer deze door een vereniging wordt aangetrokken, liggen de kosten bij de 
organisatie. 

 
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 12 november 2007. 
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. 

 
5. Jaarverslag secretaris. 
Het betreft het jaarverslag 2007. 
Pag. 2: PSV Lickebaert is gevestigd in Maassluis, niet in Maasdijk. 

 
6. Financieel verslag. 
De penningmeester, de heer Spaan, licht het verslag toe. 
Vanuit de zaal zijn er geen opmerkingen. 

 
7. Verslag kascommissie. 
Paulien de Graaf en Gerard Harlaar hebben de kas gecontroleerd. Zij hebben alles prima in orde 
bevonden. De vergadering verleent decharge aan het bestuur. 
 
8. Verkiezing  nieuwe leden kascommissie. 
Vorig jaar zijn alle leden voor opnieuw benoemd. Volgens de statuten is ieder jaar een lid aftredend. In 
overleg is dit dhr. Gerard Harlaar. Als nieuw lid wordt voorgesteld het huidige reservelid, Mevr. 
Nicolette Goossens. De vergadering gaat daarmee akkoord. 
Als nieuw reservelid wordt benoemd  Janine van Twist. 
   
9. Verwelkoming afgevaardigden kringen in het Regiobestuur. 
Periodiek aftredend is de vertegenwoordiger van kring 5, de heer Gert Kros. Hij is door de kring 
opnieuw voor een periode afgevaardigd. 

 
10. Vanuit de Ledenraad. 
De heer Wim de Groot geeft een toelichting op de belangrijkste punten die zijn besproken in de 
ledenraad: 
Op 20 december 2007 
- Is besloten tot goedkeuring van de fusie tussen de KNHS en het recreatieplatform. 
- Zijn er reglementswijzigingen vastgesteld. 
Op 20 maart 2008 
- Zijn de plannen binnen de KNHS, zoals aangegeven door de heer van Roovert besproken. 
- Heeft de verkiezing voor het hoofdbestuur van de KNHS plaatsgevonden. 
Namens de Regio is een brief gestuurd waarin onze zorgen over de ontwikkelingen, met name over 
de aansluiting van de paardensport bij nieuwe leden, worden uitgesproken. 

 
11. Huldiging kampioenen 
Aan Tessa van Os, werd een herinnering overhandigd ter gelegenheid van het behalen van het 
nationale kampioenschap in de dressuur klasse L2, categorie C met haar pony Marco Oleander. 
 
Henk Richardson heeft te kennen gegeven te willen stoppen als voorzitter van de wedstrijdcommissie. 
Hoewel hij nog deel uit blijft maken van de commissie als organisator van de springrubrieken. Bedankt 
de voorzitter hem voor het vele werk, hetgeen door de vergadering met applaus wordt onderstreept. 
 
12. Pauze 
Deze wordt uitgesteld tot na de vergadering 
 
13. Statutenwijziging. 
In verband met een statutenwijziging bij de KNHS dienen ook de statuten van de Regio te worden 
aangepast. 
Geconstateerd wordt dat het quorum niet wordt behaald. Er moet daarom een tweede ALV worden 
uitgeschreven. Deze zal plaats vinden op 16 juni, voorafgaand aan de AB vergadering. 
Er zal nog een uitnodiging worden verstuurd. Op deze vergadering zal bij gewone meerderheid van 
stemmen worden beslist. 
Paulien vd Graaf vraagt wat de belangrijkste wijzigingen zijn. Deze betreffen de 
bestuurssamenstelling. De Regio Zuid Holland kent, in tegenstelling tot de voorbeeldstatuten van de 
KNHS, een apart verkozen Dagelijks Bestuur. 



 
14. Terugblik op de afgelopen winterkampioenschappen en vooruitblik zomerkampioenschappen. 
a. Winterkampioenschappen 2008 
De winterkampioenschappen zijn in 2007 voor het laatst op zaterdag verreden. 
Ben Schaap: kunnen gemaakte fouten worden vermeden. We proberen alles zo zorgvuldig mogelijk te 
regelen. Organiseren blijft het mensenwerk en daarom zijn fouten niet te voorkomen. 
Ben Schaap: kunnen de L-kampioenschappen springen bij de pony’s verreden worden in twee 
manches. Dit wordt bekeken in de wedstrijdcommissie. 
Ben Schaap: wat is de betekenis van het B-kampioenschap springen en welke bedoeling heeft dit. Het 
regiokampioenschap heeft de mogelijkheid zich te meten met andere combinaties uit de regio en 
daarbij ook de druk van een kampioenschap te ervaren. 
Piet Smits, Develruiters: Heeft Z2 dressuur verreden in Oude Tonge: Het parkeren bleek 
problematisch. De voorzitter beaamt dat dit niet de meest optimale accommodatie is voor het verrijden 
van kampioenschappen. In de toewijzing van de accommodaties voor 2009 zal dit punt in de 
overwegingen worden meegenomen. 
 
b. Zomerkampioenschappen 2008 
De data voor de kampioenschappen zijn als volgt vastgesteld: 
02-08-2008: dressuur en springen pony’s, Heerjansdam, Develruiters 
09-08-2008: dressuur paarden (Bieschboschruiters) 
16-08-2008: springen paarden, afdelingen en verenigingskampioenschap in Heerjansdam, 
Develruiters. 
 
Mevr. Anneke vd Klooster zal het voorzitterschap van de wedstrijdcommissie op zich nemen. 

 
15. Mededelingen vanuit het bestuur 
Helaas functioneert het actueel houden van de website niet altijd effectief. We proberen hier wat aan 
te doen. 
 
16. Rondvraag voor de afgevaardigden van de verenigingen. 
Er zijn geen vragen. 
 
17. Wat verder ter tafel komt voor de overige aanwezigen. 
Ben Schaap: Wie is verantwoordelijk voor het vraagprogramma en de selectie voor de Zuid Holland 
Cup. Organisatie, inclusief selectie en vraagprogramma, is altijd de verantwoording van de 
organisatie. Dit in tegenstelling tot circulerende mailtjes, waarin de regio hiervoor verantwoordelijk 
wordt gesteld. 
Er is veel mis gegaan in de communicatie. We zullen proberen om de gerezen problemen aan te 
pakken zodat in ieder geval de ruiters geen nadeel ondervinden. 
 
18. Sluiting. 
Nadat dit alles is besproken sluit de voorzitter de vergadering. 
Tot slot deelt hij aan de aanwezigen een paraplu en spreekt dat, onder de paraplu van de KNHS, voor 
de paardensport een goede toekomst is weggelegd. 


