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Notulen van de Alg. Ledenvergadering van de KNHS Regio Zuid Holland  
     
Datum: 15 april 2019  
Plaats: Wapen van Alblasserdam, aanvang 20:00 uur.  
 
Aanwezig: Andre van Overbeek (Avo), Diana Dessing (DD), Anita Lussenburg (AL), Robert van 
Gelder (RvG), Anton Dortland (AD) Jong KNHS, Arie Hoekstra (AH) Kring ZuidWest, Mariska van Dijk 
(MvD), Annika van Buren (AvB) kring Noord, Rijn en Gouwe, Kim Witvliet (KW). 
 
Piet Oosthoek RMO, Ineke Eekhof Rotterdamse Manege Jockey Club, Les Chevaliers, Anneke vd 
Klooster RPC Rockanje, Sonja de Jong RMO/Goldenway, Tim Moesman HCN, Peggy Hoddenbach, 
M. van Voorst Kring Zuidwest, Fam. Kieviet Manege Oostmoer, Betsie Koenen Margrietruiters, Wim 
de Groot PSV Hippos, Christa de Bruijn Viergangruiters, Belinda Aarden, Jeanette Kok en Jeroen 
Hamelink Hoeve Westlandruiters, Anja Scheer, Anja de Jong Killsteynruiters, J. Verhoek RJMV 
Epona, Rick Hasper, Lisette vd Meer Poeldijkse RV, L. van ’t Veer en N. vd Linden RV Oud 
Beyerland, Familie Otto Zilverstadruiters, S. van Beek en L. Zimmerman Develruiters, Carin Gerzon 
Kon. Emma, Arjen Smallegange en Liesette Nientker Jockey Club, Floor Dirkse en Dinie Rietberg RV 
de Mustang, Coby vd Meer PSV Delflandruiters, , Paula van Selow RV en PC ’s-Gravenhof, Angelique 
de Wolf Delftse Ponyclub, Cornelie Eichelstein RV Alphense Ruiters, Jacky Kortekaas RV de 
Groenendijkruiters, Henk de Man PSV de Waddensteynruiters, Arie Jongejan PSV Hippos, Jeanette 
de Waard Endurance by the Sea, Reigersburgh,RV Waalzicht, Hippisch Centrum Dordrecht, 
Northgoruiters, Prestigeruiters en Manege Hillegom Bob Koopman.  
 
KNHS Ermelo John van der Starre, bestuurslid. 
Leden van verdienste Ton Spaan, Jan de Vries en Theo van der Meer. 
 
Afgemeld:  
Aaf Bos (AB), Jan Willem Koedood (JWK) kring Noord, Oost en Merwede, Eva Koopman 
Palensteynruiters, Dennis Hogeboom Stal Flicka, PSV Sliedrecht, Tim Moesman, Leen Zwart 
Margrietruiters, Dennis Hogenboom, RV Bernisse, PSV Land van Heusden en Altena, RV 
Liethorpruiters, Laura de Jongh en Eva Oosterwijk LR & PC Dubbeldam en J. de Jong Nieuwe Roef, 
Laura van der Graaf, Wim Grens, Jolanda Leonhardt (LH). 
 

1. Opening door de voorzitter 
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van bestuurlijke veranderingen zowel bij 
KNHS Ermelo als bij KNHS Zuid-Holland. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de 
communicatie met de leden. Een andere verandering was het vergaderen op locatie. 
Hierbij worden de betreffende locaties bedankt voor hun gastvrijheid. Daarnaast is ook 
de bestuurlijke organisatie onder de loep genomen. Hierover later meer. Verder 
hebben we nog meer initiatieven geholpen te excelleren; Zo heeft jong KNHS ZH een 
enorme groei door gemaakt.  
 

2. Ingekomen stukken en/of mededelingen 
Secretaris geeft een opsomming van de afmeldingen die ontvangen zijn. Zie 
hierboven. Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

3. Presentatie KNHS  
John van der Starre, bestuurslid recreatie KNHS Ermelo geeft een presentatie met het 
jaarplan met in grote lijnen waar we nu staan. Hierbij worden verschillende thema’s 
besproken: wedstrijdsport, opleidingen, topsport, buitenrijden, paardenwelzijn, 
servicegerichte organisatie en governance. De presentatie kunt u vinden in ons 
archief.  
 
 
 
 

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Regio ZUID-HOLLAND  
 
Secretariaat: Wilgenlaan 9, 3465 TE Driebruggen 
Tel. 06-18151422 E-mail: secretaris@knhszuidholland.nl  
Website : www.knhszuidholland.nl 
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4. Notulen Algemene Ledenvergadering 12 november 2018 (staan op de website) 
Notulen aangenomen door de vergadering met dank aan de secretaris voor het 
opstellen ervan. 

 
5. Jaarverslag 2018 (staat op de website)  

Jaarverslag 2018 aangenomen door de vergadering met dank aan secretaris voor het 
opstellen ervan. 

 
6. Huldiging NK kampioenen 

Sebastiaan Faas is helaas niet aanwezig. Deze is op de ALV van Kring Noord, Rijn en 
Gouwe alsnog gehuldigd. 

 
7. a. Bestuursverkiezing 

Aftredend Mw. M. van Dijk, 6 jaar actief als bestuurslid in de functie van secretaris. 
Helaas waren haar werkzaamheden niet meer te combineren met haar werk. Dank 
aan Mariska voor al haar werkzaamheden en dat zij de nieuwe secretaris nog tot de 
najaarsvergadering wil bijstaan.  
Benoeming tot lid AB, Kim Witvliet, secretaris. De Algemene Ledenvergadering stemt 
unaniem voor deze benoeming.  
 
b. Vooraankondiging wijziging bestuur najaar 2019 
AvO had eerder aangegeven 3 jaar voorzitter te zullen zijn. Hierbij heeft hij meerdere 
doelstellingen opgesteld, die zijn gehaald of staan in de steigers. Echter door 
gezondheidsproblemen geeft AvO aan dat hij per najaarsvergadering 2019 zal 
aftreden en dat de nodige procedures in gang worden gezet. 
 

8. Financieel verslag en verslag kascommissie 
De penningmeester geeft uitleg over het financieel verslag en verslag kascommissie.  
Er is een lichte afname in het aantal leden. Er zijn geen dubbeltellingen meer, reden 
afname is niet bekend.  
 
Vraag van de penningmeester: We zijn op zoek naar een nieuw lid kascommissie en 
een reserve lid. Zijn er hiervoor gegadigden?  
Als actief lid kaskommissie wordt mevrouw L. Moesman (Hippisch Centrum Nootdorp) 
voorgedragen en als reserve kascommissie-lid is Piet Oosthoek benoemd. 
 

9. Presentatie Besturen met een visie 
AL start inleidend de presentatie met een korte beschouwing op de (regionale) cijfers 
welke we recentelijk van de KNHS hebben ontvangen. Uit de cijfers blijkt dat we als 
Regio Zuid-Holland nog steeds een forse omvang hebben. Dit, gekoppeld aan de vele 
disciplines waar we mee te maken hebben, nieuwe concepten (zoals Cross Challenge 
en Jong KNHS) en de wens dat we meer willen verbinden (sectoraal denken/ Samen 
Sterker), is mede de basis van de beslissing van het bestuur om op een andere wijze 
te gaan besturen.  
 
De beslissing is tevens genomen op basis van de input dat een aantal  
bestuursleden heeft gekregen tijdens een door de KNHS (Ermelo) geïnitieerde en 
door Brug8 georganiseerde workshop “Besturen met een visie”. 

 
AH neemt de vergadering vervolgens mee in de bestuurlijke wijzigingen en de 
consequenties daarvan. 
De gehanteerde presentatie kunnen de aanwezigen en andere geïnteresseerden 
terugvinden in het archief op de website van de KNHS Regio Zuid-Holland. 
 
Kernpunten zijn: 

• Efficiënter besturen (daadkracht, ondernemend, visie); 
• Managen (aansturen, aanspreken, plannen, confronteren). 

Portefeuilleverantwoordelijkheid; 
• Uitvoeren (specialisten, professionals, doeners, creatief waar nodig/wenselijk); 
• Juiste persoon op de juiste plek. Mensen in hun kracht zetten; 
• Financiële transparantie. Beperking geldstromen. Budgetteren, Bevoegdheden; 
• Attitude/Cultuur/Positief; 
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• Herinrichting rollen; 
• Paardenwelzijn; 
• Functieverandering Kringen. Bestuurlijke entiteit wordt eind 2019 (Najaars-ALV 

Kringen) opgeheven, de geografische indeling blijft wenselijk; 
• Meer/andere aandacht voor communicatie. Het bereiken van de achterban, óók de 

leden zelf. De Regio komt naar u toe. 
   
Vervolgens werden er vragen gesteld en werd er gediscussieerd  
 
Vraag van Jan de Vries: Bij manager recreatie staan verschillende commerciële 
bedrijven? 
Dit klopt. Deze partijen werken mee aan het tot stand brengen van technische zaken 
als bijvoorbeeld een buitenrij-app. Samen met bijvoorbeeld de regio-consulenten en 
Recreatie Landelijk zal AB (namens de Regio Zuid-Holland) contacten onderhouden 
(zolang dat nodig is) met betrokkenen. 
 
Theo van der Meer: Is het niet verstandig om eerst te kijken hoe de nieuwe statuten 
van KNHS Ermelo eruitzien? 
De Regio Zuid-Holland is al enige tijd bezig met het onderzoeken of er op een andere 
wijze bestuurd moet worden. Het is slechts toeval dat de KNHS Ermelo op dit moment 
aandacht aan Statuten etc. geeft. De visie van de Regio Zuid-Holland staat los van dit 
project van de KNHS. In het vooroverleg zijn ook de Kringbesturen betrokken 
geweest. 

   
  Jan de Vries: Wil graag de opmerking maken dat deze presentatie al is gegeven  
       aan andere bestuurlijke entiteiten voordat het naar de ALV is gegaan. 

AH bevestigt dat de presentatie die nu tijdens de ALV gegeven is, ook gegeven is aan 
de verantwoordelijke bestuurders van de KNHS, KWPN en FNRS. Aanleiding was de 
toevallige aanwezigheid van de heren in Rotterdam vlak voor de Regio-ALV en hun 
wens om ontwikkelingen binnen onze Regio te mogen vernemen. Nadrukkelijk is 
vermeld dat de presentatie nog gegeven moest worden aan de ALV. In die context is 
er ook op vertrouwelijkheid gerekend. De ideeën van het Bestuur van de Regio Zuid-
Holland werden overigens zeer enthousiast ontvangen door de aanwezige 
topmanagers en vrijwel alle secondanten.  
 
John van der Starre (KNHS) bevestigt dat ook en laat tevens weten dat de 
Zelfstandige Rechtspersoonlijkheid van kringen in de toekomstplannen van de KNHS 
hoogstwaarschijnlijk niet meer voorkomt. Dit betekent ook in zijn visie niet dat de 
geografische kringen zelf per se moeten worden opgeheven maar dus alleen de 
rechtspersoonlijkheid. In de maand juni a.s. zullen tijdens de KNHS-Ledenraad 
(Ermelo) de 1e bevindingen vanuit het onderzoek (organisatie, statuten etc.) van de 
KNHS worden gedeeld. 

  
                   Ton Spaan: Managers zijn toch ook bestuursleden? 

De managers zijn inderdaad bestuurslid. Om hen heen worden werkgroepen gevormd 
met daarin uitvoerders, contactpersonen van andere disciplines en waar nodig ook 
externe stakeholders/belangengroepen. 

  
        Ton Spaan: Is er al om instemming van de vertrouwenscommissie (VC) gevraagd? 

De VC zal uiteraard ongewijzigd worden ingezet, waar nodig en conform de 
afspraken. Verder is er op voorhand geen toestemming van de VC nodig. 
 
Ton Spaan: wordt deze structuur in andere regio’s ook gehanteerd? 

                    John van der Starre (KNHS) geeft aan dat hij dit niet exact weet. Het Regiobestuur 
  laat weten dat in een aantal andere regio’s ook met commissies e.d. wordt gewerkt. 
   
  Jan de Vries: Kringen zijn in het denken van de KNHS “afgeschaft”.  

Regiobestuur: dit is voor ons geen aanleiding tot transitie geweest. Onze eigen 
bevindingen waren leidend.  
 
Vervolgens licht de Regio-penningmeester toe dat de 1e contacten met de Kringen 
inmiddels zijn geweest met betrekking tot de eventuele tegoeden. De 1e contouren 
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van een mogelijke besteding van de gelden tekenen zich af. Belangrijk hierbij is dat de 
saldi ten goede komen van de sport en dan sec de leden. Dus geen extra versterking 
van de liquiditeit van de Regio. Tevens zal er een aparte financiële verslaglegging 
plaatsvinden van de besteding van de gelden en deze verslaglegging zal separaat 
worden gepresenteerd tijdens de Regio-ALV in het voorjaar van enig jaar.  
 
Aangezwengeld door Jan de Vries vindt er nog een korte discussie plaats over de 
grootte van het bestuur, statutaire minima qua aantal etc. Uiteraard zullen de statuten 
altijd worden gevolgd als daar aanleiding toe is.  

  
Ton Spaan: Welke procedure met betrekking tot de “bestuurlijke opheffing” van de 
Kringen wordt gevolgd?  
AH laat weten, ook n.a.v. een vraag van Jan de Vries, dat de komende ALV’s van de 
Kringen (in april en mei) zullen worden bijgewoond door de huidige Kringvoorzitters 
(tevens vanuit hun rol als bestuurslid van de Regio). Aldaar zal gediscussieerd kunnen 
worden over de transitie en de beweegredenen daarvoor van de Regio. Ook de 
bestuurlijke verandering van de Kringen zal worden toegelicht. De feitelijke 
opheffingsvergadering van de Kringen zal de Najaars-ALV van de Kringen zijn.  

 
Door Maartje van der Vorst wordt er de nadruk wordt gelegd op dat de communicatie 
hierover erg belangrijk is en dat iedereen vroegtijdig zich op de hoogte moet kunnen 
stellen.  
 
 Lenie van het Veer geeft een samenvatting van wat zij eerder in haar eigen 
Kringbestuur begrepen heeft. Tevens stelt zij dat het belangrijk is dat het bij de leden 
van de Kringen duidelijk moet zijn of men hier nog een keuze in heeft. 
 
 De discussie wordt afgesloten met de conclusie van de ALV dat communicatie 
belangrijk is. Het Regiobestuur is zich daarvan bewust.  

 
Pauze 

 
10. Nieuws van de wedstrijdcommissie 

Ten eerste hartelijk dank aan alle locaties en (hun bijbehorende) verenigingen voor 
het beschikbaar stellen van hun accommodatie tijdens de indoorkampioenschappen 
2019. In het bijzonder manege Reigersburgh die op zeer korte termijn hun 
accommodatie open heeft gesteld voor de kampioenschappen springen paarden. We 
kunnen terugkijken op mooie kampioenschappen waarbij de goede samenwerking 
opviel. Tijdens de selectiewedstrijden zijn er een aantal aanbevelingen uit het veld 
gekomen waar wij als wedstrijdcommissie mee aan de slag zijn gegaan. Dit heeft 
geresulteerd in een andere opzet voor onze outdoor-kampioenschappen. Wel vaker 
hebben wij de vraag gekregen of de outdoor-kampioenschappen voor de vakantie 
verreden kunnen gaan worden. In 2019 wordt de Hippiade eerder verreden en 
daarmee hebben wij een extra reden om eveneens de data voor de outdoor-
kampioenschappen te vervroegen. Zowel de pony- als de 
paardendressuurkampioenschappen zullen verreden worden bij de Develruiters in 
Heerjansdam. Het ponydressuurkampioenschap zal op 1 dag en op zand worden 
verreden. Dit vindt plaats op zaterdag 6 juli 2019. Deze dag zal ook de 
afdelingsdressuur verreden gaan worden.  
 
In het belang van het paarden welzijn en door suggesties vanuit het veld, hebben we 
besloten dat de dressuurkampioenschappen paarden een andere opzet gaat krijgen.  
De klasse Z2 en ZZ-licht worden verreden op vrijdagmiddag/- avond 12 juli 2019. Alle 
combinaties rijden een individuele dressuurproef en een kür op muziek. Deze 2 
rubrieken worden achter elkaar verreden. De huldiging van de kampioenen, reserve-
kampioenen en verdere prijswinnaars zal dan na de klasse ZZ-licht plaatsvinden.  
 
Zaterdag 13 juli worden in de ochtend de klassen M1, M2 en Z1 verreden en in de 
middag de klassen B, L1 en L2. Voor alle rubrieken geldt een deelnemersaantal van 
20. Voor alle klassen geldt dat alle rubrieken op zandbodem verreden worden en dat 
er door iedere combinatie 2 proeven gereden worden waaruit de kampioen voortvloeit. 
Er zal bij de dressuurkampioenschappen paarden dus geen extra finale meer gereden 
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worden. De genoemde wijzigingen hebben tot gevolg dat er minder tijd tussen de 
proeven zit. Wel geldt voor alle klassen dat er een parade te paard plaatsvindt bij de 
prijsuitreiking. De keuze om deel te nemen aan de “parade te paard” voor de 
kampioenen en reserve-kampioenen is geheel vrij te behalen door de individuele 
deelnemers. Men kan dus ook “te voet” deelnemen aan de prijsuitreiking.  
 
Het weekeinde van 19 t/m 21-07 staat in het teken van de VK Paarden en Pony’s en 
het springen voor de pony’s en paarden. 
 
Toezichthouders voorterrein 
Sinds vorig jaar heeft ons dressuurforumlid, Jolanda Leonhardt, zich ingezet om een 
groep ‘toezichthouders voorterrein’ te formeren. Daarbij zijn in het afgelopen jaar een 
aantal wedstrijden als pilot aangewezen. Door zowel de organisatie als de ruiters werd 
dit als positief ervaren. Het plan is dat wij de komende jaren op meer wedstrijden 
toezichthouders inzetten. Afgelopen maand hebben zich 14 enthousiaste 
dressuurjuryleden aangemeld.  
 
Dan zijn wij ook weer bezig met het inventariseren van locaties voor onze 
indoorkampioenschappen. Als uw vereniging de mogelijkheden heeft om deze 
kampioenschappen bij u te laten verrijden en aan de criteria voldoet kunt u zich via 
een mail aanmelden bij Diana Dessing. 

 
11. Presentatie Jong KNHS  

AD laat weten dat er een nieuw bestuurslid is aangetreden binnen Jong KNHS, Beau 
Justin Hagenstein, hij gaat zich o.a. richten op de Cross Challenge. Daarnaast geeft 
AD een overzicht van de activiteiten die het afgelopen halfjaar zijn georganiseerd 
waaronder een congres tijdens Indoor Brabant, balkjes clinic van Jeroen Heijmans en 
een proefgerichte clinic door Mw. Bril. Daarnaast is de Jong KNHS ZH-competitie 
opgericht wat een groot succes is tot nu toe. Verder is Jong KNHS ZH druk met de 
organisatie van de Jong KNHS Zuid-Holland Horse Experience wat groter wordt 
aangepakt dan in 2017.  
 
Vraag Bob Koopman, wordt er ook een flyer gemaakt van de activiteiten? 
Dit staat wel al in de nieuwsbrief en de flyer die al bestaat kan worden doorgestuurd. 
 
Vraag Jan de Vries, zijn de sponsoren alleen voor deze evenementen? 
De sponsoren zijn alleen voor de Jong KNHS-competitie en de Jong KNHS ZH Horse 
Experience. Hiervan hebben wel al enkele gezegd verder te willen samenwerken met 
Jong KNHS. 

 
12. Social media cijfers van de regio 

AL geeft een overzicht van de media cijfers van de afgelopen periode. 
 
13. Update Cross Challenge 

AL vertelt dat er voor het eerste een Cross Challenge competitie, onderlinge 
uitwisselingswedstrijden worden gehouden op drie verschillende locaties. Jong KNHS 
ZH gaat bij dit initiatief ondersteunen. Door de Cross Challenge zien wij dat het aantal 
paardrijdende jongens bij de deelnemende maneges aan het stijgen is. 
 

14. Nieuws uit de fora 
Dressuur (Jolanda Leonhardt) 
Er is begonnen met het leeftijdsgericht sportaanbod. Janine van Twist, de voorzitter 
van het dressuurforum, vertelt over de leeftijdsgerichte pony wedstrijden. We zien dat 
dit echt een geslaagd idee is geweest. Het aantal deelnemers per rubriek wordt 
hierdoor groter en de kinderen zelf geven aan dat dit vergrote deelnemersveld 
motiveert. Daarnaast kunnen de kinderen zich beter identificeren met andere kinderen 
die dicht in de buurt van de eigen leeftijd staan.  
Verder is het team dressuur reglement aangepast. Met vier Z ruiters mag je ook nu 
een L viertal starten.  

  
 Vraag Jan de Vries, is het niveauverschil niet groot? 
 Geen verschil in niveau en klassen binnen de nieuwe categorieën maar wel in grootte 
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 van de pony’s.  
 
 Springen (Laura v.d. Graaf) 
 Het springforum wil leeftijdsgericht sporten stimuleren en in 2019 wordt ongeveer 1  
 maal per maand een jeugdspringwedstrijd georganiseerd. Children en Junioren  
 kunnen zowel in de klasse B, L, M en Z starten. Als de pilot slaagt dan zal er in 2020  
 uitbreiding plaatsvinden. 
 
 De KNHS heeft 10 nieuwe springjuryleden in opleiding die alleen nog hun stage 
 moeten afronden en daarna inzetbaar zijn. Onderdeel van de stage is het meelopen 
 met een FEI-steward op een internationale springwedstrijd om ervaring op te doen bij  
 het toezichthouden op bitten en harnachement. 
 
 Het springforum heeft zich als doel gesteld om in 2019 de S-proeven t/m de B 
 rijstijlparcoursen zoveel mogelijk gelijk te maken voor wat betreft de wijze van 
 beoordelen en de in te zetten juryleden. Een kleine werkgroep heeft het stijlprotocol 
 onder handen genomen en het resultaat is in het forum besproken. Het stijlprotocol, 
 waar geen reglementswijzigingen voor nodig zijn, zal verder uitgewerkt worden en op 
 kleine schaal getest worden. Alle reglementswijzigingen zijn te vinden op de website    

van de KNHS. 
  
Eventing (Wim Grens)  
In het eventingforum wordt nagedacht over leeftijdsgebonden sportaanbod en wordt 
de stijlbeoordeling in de cross geupdate. Ook wordt de pilot-Eventing-Derby 
 nauwlettend gevolgd en wordt er gekeken of de Derby ook in aanmerking kan 
 komen voor promotie/degradatiepunten. De opleiding voor crossbouwers is even  
 stilgelegd omdat deze ook wordt gemoderniseerd en uitgebreid. In 2020 zal er weer 
 een cursus starten. 
 
 In de regio zijn we druk bezig geweest met de avond ‘Het Eventingforum komt naar je 
 toe’. Op 21 februari zijn we bij elkaar geweest in Aalsmeer met een 40-tal  
 vertegenwoordigers van alle geledingen uit de eventingsport. Dat de sport leeft in 
 onze regio hoeven we niet te betwijfelen. Vele goede opmerkingen en suggesties zijn 
 genoteerd en worden z.s.m. omgezet in daden. Zo zal aanstaande vrijdag bij de 
 bijscholing crossbouwers klasse Z en Oudkarspel Justus Valk namens de ruiters zijn 
 mening geven over de crossbouw. Een rechtstreeks resultaat van onze bijeenkomst 
 op 21 februari. Op 2 april was er weer de gebruikelijke voorlichtingsavond Eventing 
voor beginnende ruiters, deze keer op stal Chardon. Er werd uitleg gegeven over de 
reglementen maar ook over trainingsaanpak en wijze van rijden. De ongeveer 25 
aanwezigen waren hier  flink mee geholpen. 
  
 Wat betreft het regiokampioenschap is het advies de website goed in de gaten te 
houden. 

  
 Recreatie 
 De belangrijke punten zijn aan bod gekomen in de presentatie van KNHS 
 Ermelo. 
  
15. Nieuws uit de ledenraad 

AvO stelt dat er een goede verstandhouden bestaat tussen Bestuur, Ledenraad en de 
werk maatschappij. Na een stroef begin van 2018 is de lucht geklaard.  
 
Ook is er aangegeven dat leden en ledengroepen de Ledenraad verwijten dat ze het 
Bestuur niet tegengehouden hebben bij het nemen van beslissingen die hun niet 
welgevallig zijn. Daar komt bij dat het een utopie is dat iedereen volledig tevreden kan 
worden gesteld. Het Bestuur moet besturen en stuurt de werk maatschappij aan. De 
Ledenraad toets die besluiten en bij ingrijpende wijzigingen zoals “Good Governance” 
en de Statuten wijzing is iedereen vooraf betrokken zoals donderdag 18 april op de 
Heidag op Papendal waar Bestuur, Ledenraad en de werk maatschappij met elkaar 
praten over de wijzigingen.  
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16. Rondvraag  
Jan de Vries: Wat gebeurt er momenteel in het Hippisch Platform? Ik zie veel de 
partijen voorbijkomen maar wat zijn de resultaten tot nu toe. Dit platform bestaat nu 
een aantal jaar en wat is daar nou precies uitgekomen?  
AvO: Er zijn 16 vergaderingen geweest over de invulling. De eerste fase met de 
provincie en de ruiterpaden is gerealiseerd. Sommige initiatieven staan in de steigers 
en andere moeten nog worden gestart. Er zijn dus wel al successen behaald in de 
vergaderingen die zijn geweest. Volgens Jan de Vries is er alsnog nog weinig 
concreet. Anita Verloop verdient een grote pluim voor de realisatie van de ruiterpaden 
binnen onze provincie. Dit is subliem werk. 
 
Bob Koopman: Als ik probeer Zuid-Holland te bereiken over de ruiterpaden bij wie 
moet ik dan zijn?  Dit kan bij Anita Verloop.  
 
Jan de Vries: In het kader van onze financiën. Al enkele jaren zijn er mensen bezig 
met het TTC Zuid-Holland. Misschien is het een idee om vanuit de regio Zuid-Holland 
hiermee samen te werken?  
Penningmeester: Dit gaan we in overweging nemen. 
 
Jan de Vries: Klopt het dat er stukken opgevraagd zijn door Ermelo?  
AvO: De vergadering met KNHS Ermelo had twee onderdelen. 1e onderdeel over wat 
de doelstellingen zijn van Equestrum en hippisch platform en waar ze naar toe willen. 
Hiervoor was het eerst noodzakelijk om de functie van Equestrum te definiëren. Dit is 
een partner die de hippische stakeholders bijstaat vanuit een professioneel oogpunt. 
Het 2de gedeelte ging over onze nieuwe bestuurlijke structuur. De middag hierna 
kwam er een vraag of er een gesprek kon plaatsvinden met de penningmeester i.v.m. 
inzicht in de jaarcijfers van 2018. 
 
John van der Starre namens Ermelo: De naam Equestrum komt erg vaak voor. De 
naam van de KNHS wordt eraan verbonden en hierom willen we graag inzicht krijgen. 
 
Arjen Smallegange (Jockey Club): Hoeveel geld is er naar Equestrum gegaan vanuit 
de gemeente? 

  Voor zover AvO bekend, is er door de gemeente Delfland en de Provincie budget ter 
  beschikking gesteld aan Equestrum voor het ontwikkelen van de paardensport in de 
  regio Zuid-Holland. Dit budget is gelabeld geld voor 3 jaar van 150.000 tot 200.000 
  per jaar. 
 
  Jan de Vries: Er wordt aangegeven dat er 2 presentaties zijn gegeven. De tweede  
                         presentatie is duidelijk maar wat is de eerste? 

Deze ging over Equestrum en het Hippisch Platform en de functies hiervan. 
 
Henk de Man: Gaat het niet fout dat deze twee stakeholders steeds samen worden 
genomen? 
AvO reageert dat het Hippisch Platform een overkoepelend orgaan is en het 
Equestrum hieronder valt net als de KNHS Regio Zuid-Holland. 
 
Er gaat geen cent vanuit naar de regio naar Equestrum Hier is blijkbaar wat 
onduidelijkheid over ontstaan. Hierdoor gaan mensen dit zelf invullen. Verzoek van de 
vergadering is om op de volgende ALV verduidelijking te geven hoe deze 
verhoudingen zijn.  
 
Jan de Vries: Wat gaan wij van die subsidie naar Equestrum merken? 
Hier kan nog geen antwoord op worden gegeven aangezien Equestrum hier 
zeggenschap over heeft. Dit weten wij dus nog niet.  

 
17. Sluiting 

Voorzitter bedankt de aanwezigen voor de inbreng en de discussie en vindt het fijn dat 
de nodige punten besproken zijn. Voorzitter wenst iedereen wel thuis en sluit om 
22.05 uur de vergadering. 
 
 


