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Notulen van de Alg. Ledenvergadering van de KNHS Regio Zuid Holland  
     
Datum: 13 april 2015  
Plaats: Alblasserdam 
Aanwezig: 25 stemgerechtigde verenigingen 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 en heet de vergadering namens het regiobestuur van 
harte welkom. 

 
Enkele mededelingen van de voorzitter alvorens er gestart wordt met de agenda: 

• Vanavond weer de vertrouwde zaken op de agenda, maar nieuw is de digitale 
verkiezing van de nieuwe functie binnen het regiobestuur de portefeuillehouder 
Recreatiesport naar ik meen als derde regio. Dat in het kader van Dichter bij de 
Paardensport. Leden zonder mailadres, kunnen via een papieren formulier hun stem 
uitbrengen. Hier wordt door de vergadering geen gebruik van gemaakt. 

• Een speciaal welkom voor Lid van verdienste Ton Spaan en ere voorzitter Theo van 
der Meer. 

• Vanavond niet aanwezig de u wel bekende accountmanager van de KNHS Sjef van 
Roovert. Op 28 maart jl. hebben wij afscheid van hem genomen op een receptie te 
Ermelo en gaat hij genieten van zijn vrije tijd.  Marleen Ras, key accountmanager van 
de KNHS is vervanger van Sjef en zal een korte presentatie geven namens de KNHS. 

• Ter verder introductie Alexandra Ballestrem. Alexandra is bij de KNHS in dienst 
getreden per november 2014 als manager Sportaanbieders en Nat. Hippisch 
Centrum. 

• Ook nieuw maar niet aanwezig is de directeur Breedte Sport  per 01 01 2015 in dienst 
van de KNHS Anton Binnenmars. 

• Per 1 juli 2014 ruiterpaspoorthouders onderdeel geworden van de regio. Dit maakt 
      onze regio een van de grootste binnen de KNHS.  
• Zoals u wellicht kan herinneren zijn per 01 06 2014 ruiterbewijshouders en 

ruiterpaspoorthouders onderdeel van de regio en samen met de startpashouders 
maakt het onze regio tot één van de grootste regio’s  van de KNHS. 
 
 

2. Presentatie door de KNHS  
Marleen Ras heeft een presentatie gegeven over de verschillende portefeuillehouders van de breedte 
sport. Hierin zijn onderstaande onderwerpen aan bod gekomen: 

• Er is een bijeenkomst met alle adviseurs wedstrijdprogramma georganiseerd waarin 
programma 3.5 verder is vormgegeven 

• Op 30 september organiseert Regio Zuid Holland  i.s.m. met de hippische alliantie een 
bijeenkomst over calamiteiten. Meer informatie volgt via de KNHS. 

• Alle regio’s hebben plannen gemaakt, voortgang verloopt voorspoedig 
• Nieuwe website is live en wordt goed ontvangen. U wordt uitgenodigd om hier eens 

een kijkje op te nemen als u dat nog niet heeft gedaan. 
• Namen portefeuillehouders kunt u vinden op de site van de KNHS. Input is van harte 

welkom.  
 

 
3. Ingekomen stukken en/of mededelingen 
Afmelding ontvangen : Ineke Eekhof, Wim Grens, Jeroen Heijmans, Annieta Klip, Annemarieke 
Roling, Diana Dessing, R.V. Oud-Beijerland, RV&PC ’s Gravenhof, LR & PC De Maasruiters, LR & PC 
De Palensteijnruiters, RV Liethorpruiters, PSV de Lekruiters.   
 
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 27 oktober 2014  
Notulen worden ongewijzigd goedgekeurd door de vergadering. 

 

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Regio  ZUID-HOLLAND  
 
Secretariaat: Wilgenlaan 54, 3465 TG Driebruggen 
Tel. 06-18151422 E-mail: secretaris@knhszuidholland.nl  
Website : www.knhszuidholland.nl 
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5. Jaarverslag 2014 
Er zijn geen vragen over het jaarverslag binnengekomen. Deze is goed ontvangen door de 
vergadering. 

 
6. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar binnen het Algemeen Bestuur is Henk Richardson. Er zijn geen 
tegenkandidaten. Tevens draagt het bestuur Henk Richardson voor als kandidaat portefeuillehouder 
wedstrijdsport. Vergadering stemt per acclamatie toe met herkiesbaarheid en benoeming. 
 
Aftredend en niet herkiesbaar is de secretaris, Janie v.d. Linden 
Het bestuur draagt voor als kandidaat voor de functie secretaris: Mariska van Dijk. 
Vergadering stemt per acclamatie toe met benoeming.  

 
Bestuursfunctie Portefeuillehouder PR, Mediazaken en Sponsoring 
Het bestuur draagt voor als kandidaat Anita Lussenburg.  
Vergadering stemt per acclamatie toe met benoeming.  

 
Bestuursfunctie Portefeuillehouder Recreatiesport. 
Het bestuur draagt voor als kandidaat voor deze functie : Annemarie van der Toorn.  
Stemming heeft digitaal plaatsgevonden. 3,7 % heeft gestemd en met overgrote meerderheid is 
Annemarie van der Toorn gekozen tot portefeuillehouder recreatiesport van de KNHS Regio Zuid-
Holland.  
 
 
7. Huldiging Kampioenen 
Hennie van Vliet huldigt Sabrina van Rijswijk van LR Bentwoud met haar paard Douwe. Zij is Indoor 
KNHS Kampioen Z-springen paarden.  
 
8. Pauze   
Vergadering verloopt voorspoedig, de pauze wordt geschrapt. 

 
9. Financieel verslag 
Penningmeester Leen Zwart geeft een toelichting op het financieel verslag. Nieuw is de KNHS 
afdracht recreatieleden waardoor extra inkomsten zijn ontvangen van € 2.899,- en hiermee een  
verhoging van de basisafdracht. Deze extra inkomsten hadden in 2014 nog geen bestemming en 
staan in reserve. Het eigen vermogen bestaat uit ca. € 33.000,-  
 
Vraag vanuit de vergadering: Is er een negatief resultaat zonder deze nieuwe afdracht?   

Ø De penningmeester antwoord met nee.  
 
Toevoeging kolom aan het ledenschema van 8994 recreanten. 
De jaarrekening wordt per acclamatie goedgekeurd.  

 
10. Verslag kascommissie  
Mw. Koopman is niet aanwezig, kascontrole is uitgevoerd door de heer Oosthoek en mevrouw 
Bodmer-Sluis De kascommissie adviseert het bestuur de toegekende kosten in de begroting te 
onderbouwen en de jaarcijfers daarop tekstueel aan te laten aansluiten. 
Eén opmerking over de beleidszaken, welke in de AB vergadering wordt opgenomen. De 
kascontrolecommissie adviseert de ALV voor het gevoerde financiële beleid décharge te verlenen aan 
het bestuur. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
  
11. Verkiezing nieuwe leden kascommissie 
Verzoek van het bestuur om de voorgestelde kandidaten van kascommissie te benoemen voor de 
periode 2015 t.w.  Eva Koopman, Piet Oosthoek en als reserve kandidaat Susan Bodmer-Sluis. De 
aanwezigen gaan akkoord. 
 
12. Algemeen Reglement 
Henk Richardson geeft aan dat het Algemeen Reglement ververst moest worden na de 
statutenwijziging. Uitgangspunt is dat beide documenten overeen moeten komen.  
In het Algemeen Reglement kunnen zaken nader geregeld worden maar deze mogen nooit in conflict 
zijn met de Statuten. 



KNHS, Regio Zuid Holland  notulen ALV, 13-04-2015, pagina 3 van 6 

In het concept zijn een aantal zaken opgenomen welke de vergadering vooraf in heeft kunnen zien. 
Concept reglement  wordt door de vergadering met ruime meerderheid  
aangenomen en zal op de website gepubliceerd worden.  
 
 
13. Terugblik op de winterkampioenschappen en vooruitblik zomerkampioenschappen 
Anneke van der Klooster geeft onderstaande samenvatting: 
Dressuur pony’s: zondag 25 januari dressuur pony’s klasse B t/m M2 alle categorieën. Ruim 135 
combinaties aan de start bij manege de Prinsenstad in Delft. Fijne organisatie en een geslaagd 
kampioenschap. 
 
Springen pony’s: zondag 1 februari, springen pony’s klasse B t/m ZZ. Met ruim 135 starts, meer 
starts dan voorgaande jaren. Helaas een aantal deelnemers moeten diskwalificeren doordat de 
entingen dan wel het meetbewijs niet goed was. Altijd jammer! 
 
 
Dressuur pony’s en paarden: zondag 15 februari pony’s klasse Z1 en Z2 en paarden klasse M1 en 
M2 verreden bij HC Dordrecht. De wedstrijd was goed georganiseerd door de vereniging en er was 
zelfs een pendeldienst geregeld voor de toeschouwers. De wedstrijd verliep vlot, ook hier helaas nog 
een aantal deelnemers gediskwalificeerd doordat de papieren helaas niet in orde waren. 
 
Dressuur paarden: indoor kampioenschappen paarden zijn op 3 verschillende locaties verreden. Bij 
manege Chardon en op 2 locaties waar de regio kampioenschappen nog niet eerder waren 
georganiseerd  t.w. RSV de Hoge Devel en H.C. Dordrecht. De inschrijvingen verliepen goed alhoewel 
het aantal geselecteerde tegen viel waardoor bijna alle reserves konden starten. 
 
Punt van aandacht: De selectie naar de Regio en KNHS kampioenschappen zijn aan wat 
voorwaarden gebonden, daar mag niet iedereen aan deelnemen. Ondanks dat het kampioenschap 
reglement op de site stond zijn er toch wat deelnemers foutief gestart wat consequenties voor deze 
deelnemers met zich mee brengt, advies aan de kring om ook het kampioenschap reglement aan de 
leden kenbaar te maken zodat het tijdens volgende kampioenschappen niet meer voor komt. 
 
Springen paarden: het regio kampioenschap springen voor paarden begon op de zaterdagavond met 
de klasse B, de zondag was voor de overige klasse L t/m ZZ. Gehele kampioenschap verliep rustig en 
zonder problemen. De parcoursbouwer Gert Jan Mooij had mooie parcoursen ontworpen welke een 
sportieve uitdaging vormden voor de desbetreffende klasse. Kortom een goed kampioenschap maar 
wel jammer van het kleine aantal deelnemers in de klasse Z en met name in de klasse ZZ. 
 
Voorzitter vult aan dat de data van de zomerkampioenschappen op de site staan.  
Met het outdoor kampioenschap is er voor het eerst ook een afvaardiging van de B en L dressuur naar 
Ermelo.  
 
14. Nieuws uit de Fora 
Dressuur (Barbara Koot):  

• Er is een wijziging binnen het kampioenschap Z paarden en pony’s; de te rijden onderdelen 
voor de paarden wordt van 3 naar 2 teruggebracht en voor de pony’s wordt de kür 
toegevoegd. Streven is alles op 1 dag te laten plaatsvinden.  

• Forum is voorstander van deregulering van de sport; schrappen van overbodige regels en 
ontvangt graag input via mail over mogelijke aanpassingen. 

• Er ligt een voorstel om de dressuurproeven aan te passen en de ontwikkeling van de ruiter 
hierin voorop te stellen. Ideeën hierover graag in april nog aanleveren. Deze worden in mei 
samengevoegd met informatie uit de andere dressuurfora. Mailadres van Barbara Koot kunt u 
vinden  op de website. 

• Suggestie om ook in de dressuur flexibel te kunnen starten. Dus vanaf 10 wp mag je deze 
klasse blijven starten en tegelijk een klasse hoger, tot je in de hogere klasse 5 wp hebt 
behaald. Kampioenschappen rijdt je altijd in de hoogste klasse. Dit alles ter bevordering van 
de dressuursport en geeft vertrouwen aan de ruiter. Ook ligt er een idee om alles boven de 
60% 1 wp toe te kennen of een toekenning van 2 wp bij 20 punten i.p.v. de huidige 15 punten, 
zodat er minder snel gepromoveerd wordt. Idee ligt op tafel en suggesties zijn welkom. 

• Voorstel om een federatievertegenwoordiger op alle wedstrijden (met meer dan 4 ringen) 
verplicht te stellen. Kosten zijn voor de vereniging.  
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• Het inschrijfgeld voor pony's wordt mogelijk met 1 euro verhoogd. Dit moet nog wel door de 
ledenraad en andere fora goedgekeurd worden, het dressuurforum is echter overstag. 

 
Vragen/opmerkingen uit de vergadering over het punt flexibel starten: 

Ø Leen Zwart: Klassen worden te snel uitgereden, dus goede ruiters halen de promotiepunten 
alsnog snel binnen of komen vaker aan de start 

Ø Theo van de Meer: verzoek om de reglementen wel in lijn te houden met de reglementen van 
de andere disciplines. Bijvoorbeeld een gelijke beoordeling bij een valpartij.  

Ø Leen Zwart: veelal geeft een jury aan dat een bepaalde combinatie niet in een klasse 
thuishoort en punt hier ook naar. Bij het verkregen van 1 wp, zal een dergelijke combinatie 
langer in een klasse rijden en wellicht onder zijn niveau rijdt.  

 
 
 

 
Vragen/opmerkingen over de verplichtstelling van een federatievertegenwoordiger: 

Ø Theo van de Meer: aanwezige juryleden als vertegenwoordiger op het terrein laten optreden, 
om kosten te drukken. Alleen hoe borg je dit bij aanwezigheid van slechts 2 juryleden en ook 
nog per dagdeel verdeelt? 

Ø Luuk van Rijn: Mogelijkheid om juryleden voor een extra dagdeel in te huren 
Ø Anneke van der Klooster: punt van aandacht is het maken van een goede verdeling om 

toezicht voor een hele dag te kunnen borgen 
Ø Suggestie uit de vergadering: nagaan hoe andere sportverenigingen dit organiseren 
Ø Verzoek uit de vergadering: rekening te houden met kleine wedstrijden met 1 baan en maar 1 

jury. Wat betekent dit in de kosten? Verzoek om dit te bespreken met de andere fora.  
Ø Vraag uit de vergadering: is er gemeten dat deze regeling echt nodig is?  

Reactie Barbara: het welzijn van de paarden en pony’s staat voorop en we moeten laten zien 
dat we mogelijk dierenleed serieus nemen en hierop actie willen ondernemen.  

Ø Suggestie van de voorzitter: dit onderwerp meenemen in de jurycursus of stage periode. 
Ø Opmerking vergadering: Alleen de Official is nu bij machte om een combinatie uit sluiten. 

Jurylid of federatievertegenwoordiger toezicht laten houden en anders niet.  
Ø Anneke van der Klooster: mogelijkheid bespreken met de KNHS om een opleiding 

toezichthouder te volgen namens de vereniging.  
Ø Ton Spaan: taak hiervoor bij de organiserende verenging laten liggen. Reactie voorzitter; dan 

moet de wedstrijd stilgelegd worden, omdat de jury zit te jureren en niet zomaar weg kan 
lopen. 

Ø Uitvraag richting de kleine verenigingen of een bijdrage van € 40,- hiervoor haalbaar is. Dit 
zou volgens de vergadering moeten kunnen.  

 
 
Springen (Jeroen Heijmans) : In Zuid-Holland hebben we een eigen Forum, een aantal weken voor 
de daadwerkelijke forumvergadering bijeen komt men bijeen om de te behandelen onderwerpen te 
bespreken en zelf input aan te leveren voor de vergadering. In deze groep hebben Laurens Gräper, 
Jordy Duijndam, Siebe Kramer, Marcel Dijkman, Alfons Vögelers en Jeroen Heijmans plaatsgenomen. 
Via deze mensen die veel op evenementen en wedstrijden aanwezig zijn zal de bereikbaarheid beter 
worden. Zo komen vragen en opmerkingen zoals vanuit kring het Groene Hart over een ander 
handicapreglement bij de pony's op de rol in Ermelo.  
Op 25 april 2015 zal wordt er op de Rotterdamsche Manege een pilot georganiseerd m.b.t. de B-
speciaal. Deze rubriek gaat mogelijk de toelatingsnorm worden voor het B-springen. Hier zullen 
Laurens Gräper, Jordy Duijndam en Jeroen Heijmans een demonstratie geven met twee jonge 
paarden en een nog nader  te bepalen aantal ruiters begeleiden in deze nieuwe rubriek. Trainers, 
officials, ruiters, verenigingen en andere geïnteresseerden zijn hierbij uitgenodigd om met ons mee te 
kijken en maken ook tijd voor input achteraf zodat dat weer kan worden meegenomen in de 
ontwikkeling van het plan. 
 
Eventing (Wim Grens) : Het KNHS-Eventingforum bestaat nu een maand of 9 en heeft een vliegende 
start gemaakt. In Zuid-Holland hebben we vergaderd met de organisaties van alle oefencrossen en 
officiële wedstrijden. Naast een stuk informatieoverdracht heeft dat een flyer op de site van de regio 
opgeleverd waarop alle wedstrijden en hun gegevens staan vermeld. Heel handig dus. 
Op die flyer prijken naast onze topwedstrijd in De Vlietlanden zo waar twee nieuwe 
eventingwedstrijden. Dat zijn Heerjansdam en Moordrecht. Wie volgt? 
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Ook de regiotrainingen worden weer georganiseerd. Doe je voordeel ermee. 
Nationaal heeft het forum de reglementen wat ruitervriendelijk gemaakt en voor het KNHS-
kampioenschap klasse L Paarden de teamwedstrijd ingevoerd. En natuurlijk blijft veiligheid in onze 
sport altijd en belangrijke rol spelen, ook bij het forum. De fora komen voort uit het streven naar meer 
inbreng van de basissporter. Als je iets hebt te melden, een mooi plan, een goed idee, vertel het!  Uw 
regiobestuur én het forumlid staan er zeker voor open. Op 19 mei Alblasserdam bijeenkomst voor 
Eventingruiters, meer informatie volgt op de site. 
 
Recreatie (Annemarie v.d. Toorn) : 
Het forum wil een goede kadering: wat is nu precies een recreatieruiter en waar bevinden zij zich? Na 
een sessie bij Jumping Amsterdam zijn ideeën gedeeld en geclusterd en deze worden door de 
verschillende fora verder uitgewerkt. Er zijn 4 hoofdgroepen geformuleerd en opgenomen in het 
beleidsplan. Regioconsulenten worden hierin zeker gehoord. Dit is een fanatieke groep die een groot 
netwerk heeft. Samen met de andere fora’s wordt er een advies uitgebracht richting de KNHS over 
alle producten die ontwikkeld zijn/worden. 
 
Daarnaast wil het forum de recreatieruiter laten proeven aan de sport. Hoe daag je deze uit? Wordt 
het concept Enjoy de ride verder uitbreid. En willen we binnen de regio diverse korte dagcursussen 
organiseren. Tips en adviezen zijn van harte welkom! 
 
 
15. Nieuws uit de Ledenraad  
In de nieuwe samenstelling bestaat de LR uit: 
De elf regiovoorzitters; 
De drie voorzitters van de nationale verenigingen Reining, Endurance en Voltige; 
Een vertegenwoordiger van de Mendistricten; 
De voorzitter van de Bondsatletencommissie; 
Een vertegenwoordiger van de drie verenigingen Aangespannen Sport.   
 
Sinds de najaar ALV zijn er twee bijeenkomsten van LT geweest op 27 november 2014 en 12 februari 
2015. 
 
Samenvatting vergadering 27-11-2014 
Jaarwerkplan, begroting behandeld en goedgekeurd, tarievenlijst besproken en zijn er voor 2 
commissies bezetting voorgesteld en vastgesteld. 
Vertrouwenscommissie voorzitter van Utrecht en Noord Holland en afgevaardigde voltige en 
afgevaardigde van mennen. 
Financiële commissie  voorzitter van Friesland en Zuid Holland, afgevaardigde van aangespannen 
sport. 
Herbenoeming van tuchtcollege en raad van Appèl. 
Herbenoeming Emiel Hendrix  portefeuille Topsport. 
Benoeming Paulien Chardon portefeuille Recreatie sport. 
 
Samenvatting vergadering 12- 02- 15 
Update samenwerking KNHS/FNRS  (20 04 15 zal in een extra LR verg. de samenwerkingsvoorstel 
worden besproken. 
AWR vastgesteld. 
Per 01 04 15 nieuwe Nationale Vereniging toegelaten de Horseballvereniging. 
Besproken de model statuten voor de kringen en mendistricten. 
Presentatie landelijke uitrol Dichter bij de Paardensporter zie nieuwe website. 
Als laatste de vermelding dat er op 20 04 2015 een ledenberaad plaats vindt over  
de nieuwe contributie structuur. Leen Zwart zal hierbij aansluiten. 
 
Afscheid 

• Met de benoeming van Henk Richardson als portefeuillehouder Wedstrijdsport, komt de rol 
van Anneke van der Klooster, als voorzitter van de wedstrijdcommissie te vervallen.  Anneke 
ontvangt een bloemetje en dankwoord voor alles wat zij voor de regio heeft gedaan. Na de 
benoeming van Henk zal Anneke haar taken blijven doen, maar in een andere rol. 

•  Secretaris Janie van der Linden neemt afscheid na haar zitting van 6 jaar en ontvangt een 
dankwoord en bloemstuk namens het bestuur.  
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Belangrijke data: 

• Rabo selectiedag is op 15 mei in Rotterdam > uitnodiging hiervoor via de KNHS 
  Springen is afhankelijk van het aantal deelnemers wat aangeschreven gaat worden. 

• Vaststelling springkalender 19 oktober, Wapen van Alblasserdam 
•  9 november najaars ALV te Alblasserdam 

 
16. Rondvraag  

• Mw. Van Schijndel geeft aan dat er bij controle van de paspoorten door de IR controleur bij de 
paarden een waarschuwing werd uitgegeven en bij de pony’s uitsluiting volgde.  
Ø Reactie voorzitter: dit had niet mogen gebeuren. IR controleurs en 

federatievertegenwoordigers moeten hier op een adequate manier mee omgaan en op 1 
lijn zitten. 

Ø Barbara vult aan dat dit onderwerp is opgenomen in de fora. Wordt gewerkt aan een 
oplossing zelf een check via een tool. Daarnaast zou dit met de nieuwe regeling voor een 
groot deel moeten zijn opgelost.  
 

 
• Dirk van ’t Zelfden: waar is de commissie Jeugd & Ponyzaken gebleven? 

Ø Reactie voorzitter: helaas komt er geen contact met de heer Schaap. Samen met Jeroen 
Heijmans wordt er gekeken hoe dit opgepakt kan worden.  

 
• Mw. Verhagen LR Zoetermeer:  klopt het dat de juryvergoeding van 4,50 per uur inclusief km 

vergoeding is? 
Ø Voorzitter; nee, de vergoeding staat los van de 0,28 cent de km. 

 
• Voorstel voorzitter: het aantal deelnemers Z en ZZ springen is te laag om een mooie rubriek te 

maken. We willen samenwerking zoeken met regio’s Noord Holland en Utrecht. Ook hier zijn 
de rubrieken klein en is het aantrekkelijker voor de sport om dit samen te voegen. Binnenkort 
vindt er overleg plaats hoe dit verder vorm te geven. Voor iedere regio blijft de afvaardiging 
naar het kampioenschap in Ermelo gehandhaafd.  

 
17. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:31 en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid. 

  


