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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van KNHS Regio Zuid-Holland 
 
Datum:  26-04-2010 
Plaats:  Alblasserdam  
De aanwezigen tekenden de presentielijst 
 
1. Opening 
Voorzitter Dhr. Jan de Vries heet een ieder van harte welkom in het bijzonder het eerste en enige “Lid 
van Verdienste” van de Regio Dhr. Ton Spaan, de leden met een bondsonderscheiding en Dhr. Sjef 
van Roovert als vertegenwoordiger van de KNHS. 
 
In het openingswoord laat de voorzitter weten dat het bestuur het afgelopen jaar positief heeft ervaren.  
Echter de “wereld draait door” en “onderweg naar morgen” worden we overspoeld met nieuwe 
technologie, productinnovatie en nieuwe regelgeving en dat allemaal “in de hoogste versnelling”. Als 
we te veel afhankelijk zijn van deze rush kopen we iedere week een nieuw mobieltje, tv of iets 
dergelijks. 
Het is zaak om die krenten uit de pap te halen die het leven makkelijk maken en alle zins helpen om 
beter en efficiënter te kunnen besturen, evenzo het organiseren van evenementen en het vele 
vrijwilligerswerk waar onze sport voor het grootste deel op drijft prettig en afwisselend te houden. 
Ook onze paardensport welke gekwalificeerd wordt als traditioneel ontkomt niet aan deze gang van 
zaken, denk alleen maar aan de materialen als mede bodems en computerprogramma’s welke 
specifiek voor de paardensport zijn en worden ontwikkeld. 
Ondanks deze ontwikkelingen is een vast staand feit dat de basis nog steeds wordt gevormd door het 
plezier wat een ieder vindt in welke discipline van de paardensport dan ook en waarin steeds maar 
weer veelvuldig evenementen worden georganiseerd en waar een ieder op zijn of haar manier aan 
bijdraagt. 
Grappig zijn de tegenstrijdigheden in de verschillende disciplines, daar waar je in een dressuurproef 
wordt beloond voor vierkant halthouden en recht achterwaarts gaan wordt je er in het springparcours 
voor bestraft. 
Hoe je het ook wendt of keert we kunnen niet lang stilstaan bij gisteren of vandaag we moeten verder 
en ons aanpassen aan de situatie als deze daarom vraagt “in goede en in slecht tijden” en altijd “met 
het oog op morgen”. 
 
 
 
2. Presentatie door de KNHS over actuele ontwikkelingen door Dhr. Sjef van Roovert 
De volgende punten komen aan de orde: 
-Enkele cijfers: 
500.000 paardensporters waarvan 300.000 geen lid zijn van een vereniging of klant bij een FNRS 
manege. 203.007 KNHS leden. 65.000 Verenigingsleden. 45.000 Startkaarthouders. 256 Kaderleden. 
Grootte van de KNHS verenigingen: 20% heeft 15 of meer leden / 40% heeft 16-40 leden / 20% heeft 
41-60 leden / 10% heeft 61-80 leden / 10% heeft 81 leden of meer. 
-Actieplan KNHS verenigingen 2010-2012: 
Basisgedachten: paardensporter staat centraal, samenwerking, ledenbehoud en ledengroei. 
Hoofdthema’s: bestaansrecht van de KNHS-vereniging, sportaanbod, verenigingsbestuur, 
wedstrijdsport. 
-Wedstrijdorganisaties: 
Diverse bijeenkomsten geweest. Doel: wensen en knelpunten inventariseren, kennis en ervaring 
delen, presenteren diensten en producten van de KNHS. 
-Statuten. Uiterlijk 2010 in orde zijn conform modelstatuten KNHS. 
-Automatisering: Microsoft Dynamics (Axapta) voor KNHS. 
Ca. 70% maatwerk. Kosten vanaf medio 2009 “in control”. Vanaf april 2010 aan de slag met digitale 
vraagprogramma’s. Actiepunt: gebruikersvriendelijkheid Mijn Officials verbeteren. 
-KNHS Regioconsulenten:  
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26 Vrijwilligers verspreid door Nederland actief met: openhouden terreinen, verbeteren kwaliteit 
ruiterpaden, ontsluiten van gebieden, aanspreekpunt voor gemeenten, provincies, tereeinbeheerders, 
KNHS verenigingen en leden. 
-PaardenWelzijn: boek met veel basiskennis en-vaardigheden. Praktijkcursus kan gegeven worden 
door niveau 2 instructeur. Cursuslocaties op www.knhs.nl/paardenwelzijn. 
-Enjoy the Ride: 
2009 – 6 ritten – 312 deelnemers / 2010 – 2 ritten (komen er nog 8) – 180 deelnemers. Voor meer 
info: www.enjoytheride.nl 
-Paard&Leven: 
Nieuw kwartaalblad van de KNHS. Doelgroep: recreatieve leden van de KNHS. 
 
3. Ingekomen stukken en/of mededelingen 
-Afmelding ontvangen van: de Maasruiters, RC Pijnacker, RV Rozenburg, Rv ’t Groene Dak, 
Groenendijkruiters, PSV Land van Heusden en Altena, Prinsenhofruiters, RV De Wetering, RSV De 
Hoge Devel, Oldenbarneveltruiters, Mw. Torremans, Dhr. Plaizier, Mw. Staalduinen en Ledenraadslid 
Theo v.d. Meer welke voor ons naar een vergadering is van het Wedstrijdplatform. 
-Bixiedag d.d. 4 mei 2010 
-Schrijven van de KNHS betreffende Subtop Dressuur met de mededeling dat er onduidelijkheid is 
ontstaan over de organisatie van deze wedstrijden met name door de inzet van een mobiel 
secretariaat. Daar was ook een vraag over in de najaarsvergadering. Als het goed is heeft de KNHS 
met betreffende verenigingen/organisatoren contact hierover gehad.  
-Bericht ontvangen van de KNHS dat er een nieuwe vereniging is opgericht nl. RV Parkzicht 
(ingedeeld bij Kring 4)  
Er zijn ook nog een aantal verenigingen met de uitbreiding van een afdeling Mennen nl. Monarchiste/ 
PRC Rockanje / PSV Koningin Emma. Uitgebreid met afdeling Pony’s : RV Rozenburg. 
De Beerwijkhoefjes heet de naam gewijzigd in Hippisch Centrum Dordrecht  
 
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 16-11-2010 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 
 
5. Jaarverslag 2009 
Dit is terug te vinden op de site www.knhszuidholland.nl Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over. 
 
6. Huldiging KNHS Kampioenen  
De volgende leden uit de Regio zijn het afgelopen indoorseizoen KNHS Kampioen geworden: 
L2-dressuur pony’s : Kimberley Mank 
Z2-dressuur pony’s : Maria van den Dungen (helaas door file niet aanwezig) 
Zij krijgen als aandenken een leuk gesigneerd bord en een mooie bos bloemen van de Regio 
aangeboden. 
 
7. Financieel verslag door Leen Zwart 
De penningmeester geeft een duidelijke toelichting. Er zijn geen vragen- en/of opmerkingen. 
 
8. Verslag Kascommissie 
De kascommissie bestaande uit Sonja de Jong en Astrid Eerdhuijzen hebben de boeken 
gecontroleerd. Er is één tip om een eenvoudig boekhoudprogramma aan te schaffen, nu is alles 
handmatig in Excell ingevoerd met het risico op typefouten. 
Alles is in orde bevonden en de kascommissie verleent het bestuur decharge. 
 
9. Verkiezing nieuwe leden kascommissie 
Astrid Eerdhuijzen is aftredend hiervoor in de plaats komt reserve-lid Marcia Dorrepaal. Als nieuw 
reserve-lid wordt aangemeld Dhr. Arie Hoekstra van de Bleiswijkruiters. 
 
10. Pauze 
 
11. Vanuit de Ledenraad door Wim de Groot 
Theo van de Meer is niet aanwezig vanwege een vergadering van het wedstrijdplatform. 
Afgelopen winter zijn er wij 4 vergaderingen geweest t.w.14 december wedstrijdplatform,  
14 januari Ledenraad, 26 april wedstrijdplatform en begin april paardensectordag in Papendal. 
Laatste ledenraad zijn de reglementwijzigingen gepasseerd voor dressuur, mennen, springen en 
eventing.  
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Toestemming gegeven voor het bitloos rijden B/L/L2 geen hogere klasse. Alleen onder het zadel niet 
aangespannen. 
Er is binnen de KNHS een herstructureringscommissie aan het werk onder voorzitterschap van de 
heer Max van Bentum. 
Nieuw nationaal dopingsreglement KNHS.  
Aanpassing van het tuchtreglement. 
Afscheid genomen van de heer Jaap Werners aftredend hoofdbestuurslid en vicevoorzitter van de 
KNHS. Dit jaar benoemd tot paardenman van het Jaar. Zijn bestuursfunctie wordt ingenomen door 
mevr. Erna Bronsvoort-Willemink. 
Wedstrijdplatform van vanavond staan de volgende punten centraal, impuls rubrieken, toekomst 
Hippiade, plan van aanpak nieuwe dressuurboekje en nieuwe klasse indelingen. 
Paarden sectorraad dag stond dierenwelzijn centraal. Discussie groepen gevormd uit Sport - Fokkerij - 
en Hippische ondernemers. 
Vraag: LR Rehoboth-Ricardo Balk: waarom aparte juryleden voor beoordeling bitloos rijden? Antw.: 
huidige juryleden worden bijgeschoold. Voor meer info zie www.bitloos.nl 
Vraag: Rhoonse Ruiters-Wim v.’t Hout (regioconsulent): wanneer staat de uitslag van de dubbele 
contributie op de agenda? Antw.: wordt aan gewerkt, men zoekt nog steeds naar een passende 
oplossing. 
Opmerking Ton Spaan: waarom duurt dit zo lang? Antw.: het voorstel van vorig jaar is door de 
penningmeester van de KNHS ingetrokken. 
 
12. Terugblik op de winterkampioenschappen en vooruitblik zomerkampioenschappen door Anneke 
v.d. Klooster 
31 januari 2010 Pony’s M/Z – Vlaardingen - Alles naar wens verlopen, geen op- en/of aanmerkingen. 
7 februari 2010 Pony’s B/L – Pijnacker - Ook hier is alles prima verlopen. 
7 februari 2010 Paarden M/Z – Delft - 4 Uitsluitingen i.v.m. het niet in orde zijn van de papieren.  
14 februari 2010 Paarden B/L – Stad a/h Haringvliet - 1 Uitsluiting i.v.m. ongeldige papier. 2 
afmeldingen door het slechte weer en 2 zonder kennisgeving niet gekomen. 
Deze nieuwe locatie is goed bevallen, vriendelijke en behulpzame mensen. 
14 februari 2010 Pony’s Springen – Vlaardingen - Weinig deelname waardoor het een sfeerloze 
wedstrijd werd. Terrein was slecht door de hevige sneeuwval maar gelukkig geen commentaar gehad 
van de deelnemers. 
28 februari 2010 Paarden Springen – Bodegraven - De vereniging heeft het perfect gedaan, 
enthousiaste mensen. Programma liep uit doordat o.a. veel combinaties in de 2e manche terecht 
kwamen en de bodem veel onderhoud nodig had. 
 
Outdoor Regiokampioenschappen 2010 
26 en 27 juni Eventing Vlietlanden 
31 juli 2010 Paarden Springen + VK in Maassluis 
6 augustus 2010 Afdelingen Paarden + Pony’s in Oude Tonge 
7 augustus 2010 Pony’s + VK in Oude Tonge 
13 augustus 2010 (vrijdag) Paarden Dressuur L2 t/m Z2 in Maasdijk (bij Fam.Van Vliet aan de 
Spuidijk) 
14 augustus 2010 Paarden Dressuur B t/m Z2 in Maasdijk 
 
Opmerking Ben Schaap: indoor springen pony’s was een sfeerloze wedstrijd mede door het in 
gebreke blijven van de organisatie, er was o.a. geen omroepinstallatie, prijsuitreiking zou leuker 
aangekleed kunnen worden etc. 
Jan de Vries deelt mede dat het de bedoeling is om te brainstormen met de verenigingen welke 
regiokampioenschappen organiseren om de kampioenschappen meer uitstraling te geven. 
Vraag Develruiters-Ingrid van Loenen: moeten verenigingen zich daarvoor opgeven? Antw.: 
verenigingen worden hiervoor uitgenodigd. 
Tip Marjory v.Voorst: geen startgeld betalen voor de regiokampioenschappen. Antw.: dit startgeld is 
voor de vereniging, bij de KNHS moet men dit ook betalen. Waarschijnlijk niet haalbaar. 
Reigersburg-Thea de Bruin: Reigersburg heeft zich opgegeven om regiokamp. te organiseren maar 
komt hiervoor niet in aanmerking. Antw.: laatste 3 jaar geen aanmelding ontvangen. Aanmelden kan 
schriftelijk bij de secretaris (secretaris@knhszuidholland.nl)  
 
13. Jeugd- en Ponyzaken door Claire Dominicus 
Verleden jaar is de commissie Jeugd en Ponyzaken van start gegaan met daarin Ben Schaap, Klazien 
Torreman , Sonja de Jong en Claire Dominicus. We hebben een inventarisatie gemaakt waar de 
verenigingen behoefte aan hebben en zijn zo tot een plan van aanpak gekomen. 
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We hebben besloten als eerste het springen voor de jeugd te stimuleren omdat daar in onze ogen het 
meeste werk te doen is. Dit doen we door oefenparcoursen te organiseren waar de drempel om mee 
te doen laag is. Laag inschrijfgeld en hoogtes tussen de 0.40cm en 1.10m maken het voor ieder wat 
wils. Er zijn tot nu toe 3 oefenparcoursen gerealiseerd; in Rockanje bij stal Groene dak, Zwartewaal bij 
stal de Ronde en Oude Tonge bij stal Equinova en de deelname was hoopvol. Er blijkt behoefte aan te 
zijn en de deelnemers waren erg enthousiast. JPZ probeert ook educatief bezig te zijn en de kinderen 
werden begeleidt met het verkennen van het parcours, het inspringen en het rijden van het eerste 
rondje. Dit o.l.v. Ben Schaap en ook Doron Kuipers heeft hieraan zijn medewerking verleend. Dit 
sprak de jeugd erg aan. 
Het ligt in de bedoeling nog een aantal oefenparcoursen te organiseren ,meer in het midden en 
Noorden van de Regio en de volgende is gepland op 29 mei in Hippisch Centrum Ouddorp en 20 juni 
in Waddinxveen.  
Ook met de dressuur hebben we plannen. We willen aan bestaande wedstrijden een Jeugd en 
Ponyrubriek toevoegen waarbij de deelnemers plaatsingspunten kunnen verdienen. Diegene die per 
klasse de meeste punten heeft (5 wedstrijden de 3 beste tellen) wint het meerijden in een clinic van 
Laurens van Lieren die hier zijn medewerking aan geeft!  De clinics zullen worden op gesplitst in B/L 
en M/Z niveau waarbij dus van ieder niveau een winnaar meerijdt. De andere jeugd wordt van harte 
uitgenodigd te komen kijken. De verdere organisatie hiervan moet nog verder uitgewerkt worden , en 
als u hieraan mee wilt werken middels een wedstrijd dan hopen wij dat te vernemen!! 
Eind van het jaar gaan we kijken hoe we verder gaan en waar nog meer behoefte aan is, bijvoorbeeld 
het stimuleren van de Bixierubrieken  Zo wordt er bijvoorbeeld tijdens Jumping Maassluis op 14 t/m 16 
mei dit jaar ook Bixie gesprongen. Kortom; Jeugd en Ponyzaken is volop in beweging! 
Vraag: Bleiswijkruiters-Arie Hoekstra: ten eerste chapeau voor de initiatieven!! Wil graag uitleg 
waarom o.a. Maria v.d. Dungen en Rosalie Mol meerijden op regiokampioenschappen. Antw.: A-kader 
leden krijgen een wildcard voor de KNHS kamp. maar hebben recht om deel te nemen aan de 
regiokamp. Zij worden niet geplaatst voor de afvaardiging. 
 
14. Juryzaken en Opleidingen door Janine van Twist 
Het afgelopen jaar heeft een aantal reguliere opleidingen plaats gevonden zoals voor juryleden 
dressuur en springen als wel een aantal bijzondere zoals de opleiding voor Bixie jurylid en Bitloos 
rijden. 
Het opleidingsprogramma van de KNHS wordt gepubliceerd medio juli/augustus. Daar staat in welke 
opleidingen worden gegeven en aan welke criteria de deelnemers moeten voldoen. 
Kenmerkend bij de reguliere opleidingen is dat selectie voor deelnemers tot stand is gekomen door 
toetsen en intake gesprekken. Dit alles met het doel om te komen tot een kwaliteitsslag bij het jureren. 
Mede gezien dit laatste willen wij opmerken dat dit door de KNHS ook in ogenschouw genomen zou 
moeten worden bij het samenstellen van de nieuwe dressuurproeven. Neem liever wat langer de tijd 
zodat kwaliteit gewaarborgd blijft.  
Opmerking Thea de Bruin-Reigersburg: veel juryleden zeggen op het laatste moment af. Antw.: er is 
sinds kort een jury-volg-systeem daarin worden de activiteiten van juryleden aangegeven. 
Vraag Viergangruiters-Astrid Eerdhuijzen: wat wordt erin vermeld, ook bijv. onreglementair uitbellen? 
Antw.Sjef van Roovert: kan opgenomen worden, maar zulke problemen moeten op de wedstrijd zelf 
opgelost worden!! 
Opm.Marjory v.Voorst: vindt dat problemen momenteel keurig netjes worden opgelost bij de KNHS. 
Vraag: Rehoboth-Ricardo Balk: wordt dit geen klopjacht op de juryleden? Antw.Sjef v.Roovert: dat is 
absoluut niet de bedoeling, hier wordt o.a. in opgenomen het aantal keren dat een jurylid ook 
daadwerkelijk jureert. Dit moet zijn min.5x per jaar, als men hieronder zit kan men daarop 
aangesproken worden. Zo kan ook de kwaliteit van jureren worden verbeterd (hoe meer men jureert 
hoe beter men wordt) en het probleem bij het vinden van juryleden (als iedere jurylid min.5x jureert 
zijn er genoeg juryleden) 
 
15. PR Zaken door Peggy Hoddenbach 
In 2009 is een start gemaakt met het opzetten van een commissie PR/Sponsoring. 
We hebben Anita Lussenburg bereid gevonden om voor alle Regio Kampioenschappen persberichten 
te schrijven. 
Dit stuurt zij naar locale en regionale dagbladen en kranten met de intentie dat het gepubliceerd wordt. 
Als u in uw omgeving een stukje leest in de krant wilt u dit dan aub doorsturen aan de secretaris 
(secretaris@knhszuidholland.nl)  
Tevens plaatsen wij deze op de site, onder de button nieuws. 
Anita doet dit al jaren naar grote tevredenheid voor het CHIO en de Springtoer Zuid Holland. 
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Daarnaast is een sponsorboekje gemaakt waarmee Peggy op pad gaat en probeert sponsoren te 
werven voor de Regio Kampioenschappen en daarmee extra inkomsten te genereren om extra’s te 
kunnen doen voor kampioenen, bv in de vorm van statiedekens. 
Op het moment van schrijven hebben er een 6 tal gesprekken plaatst gevonden waarvan er 4 negatief 
gereageerd hebben en we van 2 bedrijven nog in afwachting zijn van hopelijk positieve reacties. 
 
 
 
16. Rondvraag 
Ton Spaan: vraagt nogmaals opheldering over de dubbele contributie. Antw.Henk Richardson: het 
voorstel is door de penningmeester ingetrokken met name dat het voorstel oneerlijk zou zijn richting 
de recreatiesport. Er is opdracht gegeven dat het nieuwe voorstel er uiterlijk 2011 moet zijn. 
Wim v.’t Hout-Rhoonse Ruiters: als er sponsoren zijn worden deze dan ook vermeld? Antw.: op de 
website van de Regio staan al diverse sponsoren vermeld en op de dekens tijdens de regiokamp. 
staan deze vermeld zo ook in het programma van de regiokamp. 
 
17. Sluiting 
De voorzitter bedankt een ieder voor de aanwezigheid en de aandacht en sluit om 22.00 uur de 
vergadering. 


