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Notulen van de Alg. Ledenvergadering van de KNHS Regio Zuid Holland  
     
Datum: 9 november 2015  
Plaats: Alblasserdam 
Aanwezig: PSV Hornedamme, Putsche Ruiters, Hoge Devel, PSV Sliedrecht, Kon. Emma, 
Develruiters, LR de Vossenburch, RV de Mustang, RV 4 Gangruiters, HC Nootdorp, PSV 
Waddensteijnruiters, Margrietruiters, RV Oud-Beijerland, RPC Rockanje, Boreftse Ruiters, RV 
Centaur, PSV de Nieuwe Roef, de Killesteynruiters, Les Chevaliers, PRV de Poeldijkservereniging, 
RV ’s Gravenhof, RV Epona, Kring Merwede, Jockey Club, RSV Reigersburch, Eventing ZH, PSV 
delflandruiters, PC Pegasus, LR Hippos, RMO, die Flardingha Ruiters. 
 
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:  
Een speciaal welkom aan ons lid van verdienste Ton Spaan alsmede de afgevaardigde van de KNHS  
Marleen Ras Acc. manager, Alexandra Ballestrem Manager sportaanbieders en Theo van der Meulen  
Fin. Directeur. 
 
Helaas ontbreekt vanavond onze secretaris Mariska van Dijk a.g.v. een communicatie storing tussen 
haar en een jonge hengst, zij zit thuis met een knieblessure waarvan op dit moment de schade nog 
niet is te overzien. De honneurs worden waargenomen door Peggy Hoddenbach waarvoor reeds onze 
dank. 
De samenvoeging van de kringen verloopt volgens planning kr. 2,3,en 6 zijn reeds 
samengevoegd kr.1 en 4 hebben 16 nov hun opheffing en oprichting vergadering. 
en de kr.5 en 7 volgen half januari 2016.  
 
De samenwerking tussen de regio's NH, UT en ZH in het kader van het Z & ZZ springen heeft 
geresulteerd in een gezamenlijk kampioenschap met uiteindelijk een overall winnaar per klasse om de 
Randstadcup. De wedstrijd zal worden verreden op 5 maart 2016 in de regio Utrecht bij de 
Voornruiters. 
 
U heeft bij binnenkomst een enquêteformulier ontvangen wil u zo vriendelijk zijn deze in te vullen t.b.v. 
van onze stagiaire Kiki van Oosterzee. Zij is op ons verzoek bezig om invulling te geven aan de 
oprichting van Jong KNHS Zuid-Holland.   
 
De voorzitter geeft het woord aan Anita Lussenburg (PR, Media & Sponsoring regio Z-H) , die een  
korte presentatie geeft van de nieuwe website die in ontwikkeling is. 

 
 

2. Ingekomen stukken en/of mededelingen 
Afmelding ontvangen : Wim Grens, Jeroen Heijmans, LR Zoetermeer, RV Slingeland, RV Lingebos, 
Mariska van Dijk, Gert Kros, LR Alphense ruiters, RV Goldenway, HWR, RV Liethorpruiters, LR 
Prinsenhofruiters, Anniëta Klip, LR de Hoeve Westlandruiters 
 
 
3. Presentatie door de KNHS  
Marleen Ras heeft een presentatie gegeven over de verschillende portefeuillehouders van de breedte 
sport. Hierin zijn o.a. de nieuwe contributiestructuur en de samenwerking FNRS-KNHS aan bod 
gekomen. De presentatie is reeds gepubliceerd op www.knhszuidholland.nl en meer informatie over 
de nieuwe contributiestructuur is te vinden op de website van de KNHS en op Facebook.   

 
 
 
 

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 13 april 2015  
• Eva Koopman: Onder punt 1 staat bij bullit 6 en 7 twee verschillende data, welke is juist? 

JdV: dit zal gewijzigd worden naar één datum welke ook de juiste is. 
• Ton Spaan: Bij punt 9 vraagt hij zich af waar de afdracht van Recreatie terecht komt? 

JdV: Dit komt terug in presentatie van Annemarie vd Toorn. 
• Arie Hoekstra: Waarom wordt er in het stuk van Barbara Koot, punt 14, gesproken over 

winstpunten en niet over %? Voorstel van Arie is om dat te hanteren ipv winstpunten. 
JdV: Dit zal Barbara meenemen in het dressuur fora. 

• Risk Haspers/Poeldijkse RV: Is er uit punt 14 al iets met de pony startgelden gedaan, zijn 
deze aangepast? 

JdV: Dit zit in het traject deregulering en is al door het dressuur forum goedgekeurd. Hierna gaat dit 
naar de Ledenraad. 

• Mvr A Bos/Nierop: Over de vragen/opmerkingen van het stuk federatievertegenwoordiger 
vraagt zij zich af of de vraagstellers al een reactie op hun vragen gekregen hebben? 

JdV: Vragen en opmerkingen komen in de deregulering tot uiting. 
Na deze aanpassingen/opmerkingen worden Notulen goedgekeurd door de vergadering.  
 
5. Begroting 2016  
Leen Zwart geeft uitleg n.a.v. de sheets. 
Vragen nav begroting: 

• Mieke Maat/Bleiswijkruiters: Wat zijn recreatie activiteiten? 
LZ: Daar komt Annemarie in haar presentatie op terug. 

• Rick Haspers/Poeldijkse Ruitervereniging: Kan begroting op de site? LZ: Is ivm niet openbaar 
willen maken nooit gebeurd maar zal besproken worden. 

JdV: Plan is om op vergadering bij presentielijst ook begroting uitgedraaid neer te leggen. 
• Luuk van Rijn: in de 2e kolomdeclaratie, begroting 2015 gaat Fora meer uitgeven? 

LZ: Komt nu op begroting omdat Fora leden onlangs toe getreden zijn en in begroting 2015 (nog) niet 
opgenomen waren. 
JdV: deze post zal waarschijnlijk nog toe nemen. Judith vd Pols/Putsche Ruiters: Jeugd en Pony 
zaken kan wel geschrapt worden! 
JdV: Die laten we op de begroting staan om mogelijkheid tot ontplooien van activiteiten open te laten. 

• Marjory van Voorst: Waarom dan niet één grote pot en paarden en pony’s gelijk trekken? 
JdV: Dat kan, deze post komt uit het verleden en is er altijd op blijven staan, er zal over andere naam 
nagedacht worden. 
A Röling: Komt voort uit stimulering jeugd en indien je daar iets in deed kon je budget aanvragen om 
zo nieuwe aanwas vanuit de jeugd te creëren. 
Hierna werd begroting goedgekeurd. 
 
 
6. Benoeming tot lid AB, Dhr. P.B. (Piet) Oosthoek, voorzitter kring Zuidwest   
Wordt bij acclamatie verkozen 
 
7. Benoeming tot reserve lid Vertrouwenscommissie, Dhr. A. (Arie) Hoekstra  
Benoeming bij acclamatie aangenomen 
 
8. Vaststellen Algemeen Reglement (zie bijlage) 
Wijzigingen en vragen mbt dit punt zijn: 
Over artikel 3: 

• Mevr. Visser/Reigersburch: Wat wordt in punt 3.1 bedoeld met Regio vergadering? 
HR: Dat is waar u nu bent. 

• R. ten Broeder/Pegasus: in 3.4 staat de omschrijving van Recreatiehouder, op welke wijze 
houdt deze rekening met bv ruiterpaden? 

HR: Daar is eigenlijk de Regio consulent voor maar die hebben nauw contact met deze 
portefeuillehouder. 

• Over artikel 5: 
Eva Koopman: Doet de vertrouwenscommissie alleen voorstellen? Gebeurt dit op basis van 
geschiktheid? Wordt bij meerdere geschikten het advies van vertrouwenscommissie over genomen? 
HR: 
Regio Bestuur beslist te allen tijde. 
Arie Hoekstra: Is van mening dat vertrouwenscommissie alleen toetst en géén keuzes maakt! Dit 
moet bij meerdere geschikten verder aan de ALV zijn. 
Hierna volgt wat discussie. 
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JdV: Geeft uitleg over de profielen op basis waarvan geschiktheid moet blijken maar daarna beslist de 
ALV als men besluit ze allen voor te stellen. 
Ton Spaan: Wat doet de vertrouwenscommissie dan nog? 
Arie Hoekstra: Legt nogmaals zijn standpunt mbt toetsing en vervolgens besluit ALV uit. 

• Astrid Eerdhuijzen/Viergangruiters: Is er een reglement voor de vertrouwenscommissie? 
HR: dit staat onder punt F uitgelegd. 
Arie Hoekstra stelt voor de 2e zin daaruit te schrappen. 
Dit wordt aangenomen! 

• Eva Koopman: Vraagt of zij aan mag nemen dat bij meerdere sollicitanten de Regio bepaalt 
wie zij aan de vertrouwenscommissie voorstelt? 

HR: Ja dat mag je aannemen. 
• Marga v Hulst/RV Mustang: Indien punt D aangepast wordt dan moet dat ook gelden voor 

punt E? 
HR: Dan passen we die ook aan. 

• Eva Koopman: Als toetsing plaats vindt op basis van functieprofiel moet daar dan niet naar 
verwezen worden in dit artikel? 

HR: Dat kan maar staat al in de taakomschrijving. Een Kring Voorzitter mag niet zonder advies van de 
vertrouwenscommissie toetreden. 

• Eva Koopman: Bij punt i staat iets over kandidaten/belangenverstrengeling. Ton Spaan heeft 
betrokkenheid met de samenvoeging van Kring 1 en 4 moet dit dan niet beter omschreven 
worden? 

HR: De commissie neemt afstand bij een bekende kandidaat in het teken van integriteit en speelt die 
dan door naar andere leden, vandaar ook de reserve functionaris. 

• Hr Visser/Reigersburch: Moeten de Kring namen niet nu al ingevuld worden of moet dit 
reglement straks opnieuw door de vergadering? 

HR: Nee, kringen worden nu in het reglement gezet en als er besloten is welke toevoegingen door 
nieuwe Kringen gewenst zijn worden die later ingevuld. 
JdV: Dit is niet nodig omdat er nu al vanuit alle Kringen vertegenwoordigers in het Regio bestuur 
zitten. 

• Over Artikel 8 
Hennie van Vliet: In de laatste zin van artikel 8 moet het woord schuld vervangen worden door 
schuldig. 

• Verder stelt Arie Hoekstra nog voor om iets in het Huishoudelijke Reglement op te nemen over 
conflicterende situaties! 

HR: Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat iemand voorkennis heeft en kan het daarom dan de 
andere leden laten doen. 
 
Henk vraagt akkoord met doorgevoerde wijzigingen te weten: 
Artikel 5 - Vertrouwens commissie 

c. De vertrouwenscommissie stelt na dit gesprek een adviesrapport op aan het     
Regiobestuur ten aanzien van de geschiktheid van een kandidaat.  

      d. Per functie kunnen meerdere kandidaten geschikt zijn 
Artikel 8 - Wedstrijd commissie 
De wedstrijdcommissie is verantwoording schuldig aan het Regio bestuur. 
 
Vergadering geeft akkoord! 
 
 
9. Huldiging Hippiade kampioenen  
Daphne van Peperstraten, kampioen Z2 pony’s cat. D/E Barbara Koot vertelt een stukje over Daphne. 
Voorbeeld voor anderen, sportief, toegewijd op school, 100% motivatie en altijd hard werken, steun 
van de ouders om te zorgen dat er gepresteerd kan worden. Barbara vraagt of dit nog beter kan! 
 
Fransje van de Meer, kampioen M2 paarden. Peggy leest stukje over hoe Fransje tot Ermelo gekomen 
is voor. 
 
Maud Hofland, kampioen Eventing L paarden. Hennie van Vliet verteld wat over de paarden die Maud 
onder zich heeft en denkt dat ze hockey maar moet laten voor wat het is om zo nog meer op eventing 
te kunnen richten. 
 
Regiokampioen L paarden Adrienne Branderhorst, uitgenodigd omdat de kampioen gediskwalificeerd 
is en Adrienne haar prijs in ontvangst kan nemen. Jan legt uit dat er onterecht gestart is tijdens Regio 
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en dus dat hier de terechte Kampioen gehuldigd wordt. Luuk vertelt een en ander over Adrienne en 
haar paard. 
 
10. Pauze in overleg met de vergadering is in het kader van de tijd besloten dit agendapunt te 
schrappen en door te gaan met de vergadering. 
 
 
 
11. Nieuws van de wedstrijdcommissie  
Henk Richardson geeft een evaluatie over de Outdoor Kampioenschappen 2015. 
Aan het eind van zijn evaluatie krijgt Henk nog ingefluisterd dat hij niets verteld heeft over het 
Eventing Kampioenschap. Dit doet hij aansluitend nog uit zijn hoofd door te excuseren en vooral de 
organisatie van dit geweldige event te prijzen en te bedanken. Mooie wedstrijd, meer dan goede 
accommodatie wat staat als een huis. 
 
12. Nieuws uit de Fora 
Dressuurforum (Barbara Koot) geeft een presentatie over de nieuwe dressuurproeven. 
Vragen:  

• Marjory van Voorst: Word Concours Programma aangepast om 0.5 punten in te kunnen 
voeren? 

JdV: Wordt door ICT KNHS opgepakt 
• Mogen zwepen gebruikt blijven worden 

BK: Tot nu toe is antwoord nee 
• Hennie van Vliet: Hoe ga je om met keuze lichtrijden of niet? Hoe worden die verschillen in 

proeven beoordeeld? 
BK: Dit gebeurt nu ook al bij Eventing en verwachting is dat dit door jury overgenomen wordt. 
Beslissing is genomen in het kader van het welzijn van het paard. We gaan eerst ervaringen opdoen 
en dan verder bekijken. 

• Marjory van Voorst: Is er een evaluatie moment afgesproken? 
BK: In principe niet maar kan bij veel geluiden uit het veld wel in sportforum besproken worden. 

• Eva Koopman: Wanneer zijn de nieuwe proeven beschikbaar? 
JdV: Waarschijnlijk in januari 2016 

• Marjory van Voorst: Hoe gaat het boekje er uit zien? 
BK: Grote map met lossen bladen. Men is nog bezig om daar ook de Internationale proeven bij te 
krijgen. Er zal in feb/mrt uitleg over nieuwe proeven komen voor zowel verenigingen als ruiters. 

• Waar moet een accommodatie aan voldoen? 
BK: Minimale eisen zijn 1 bak 20x60 en een kantine. Mogelijke andere specs moeten nog besproken 
worden. De minimale eisen zijn bedoelt voor de bijscholingsdagen 

• Piet Oosthoek: Stelt de suggestie voor om uitleg te promoten binnen de nieuwe Kringen. 
BK: Doen we, goede suggestie 
 
 
Recreatieforum (Annemarie van der Toor)  
Beetje herhaling vorige keer, besproken wat gebeurd was maar ook dat fora houder niet alleen de 
verantwoordelijkheid heeft dan wel dat dit onder het KNHS en diens verantwoordelijke valt. Verder 
doet het Annemarie deugt dat er minstens 3 vragen gesteld werden over recreatie. Informatie avond 
uitkomst is dat er dagen gehouden worden en enjoy de training, bij manege Noordland, waar men aan 
kon schuiven. Niet druk bezocht maar toch goede dag geweest. Volgende stap is enjoy the ride, 
hiervoor moeten wat zaken aangeschaft worden. Begroting zal verdeeld worden. Derde punt was 
behoefte aan dagen en avonden regionaal inzetten om organiseren voor je vereniging op de rit te 
zetten. Komt binnenkort mail met verzoek om onbevangen sporter te bereiken. Binnen recreatie is 
behoefte om deze ruiters te laten starten. Ongebonden sporter betaald veel geld om ook eens een 
keer te kunnen starten. Zal bij KNHS aangekaart worden om hier hulp voor te ontvangen. Oproep om 
als er ondersteuning kan komen is deze van harte welkom.  

• Vraag mevr Maat/ Bleiwijkruiters; Hoe wordt dit bekend gemaakt? 
Annemarie: Via Anita op website Regio maar heeft ook op site van KNHS gestaan 
 
Springforum (Jeroen Heijmans) > voorzitter doet verslag namens Jeroen 
In Ermelo wordt een heel breed skala aan facetten besproken die de springsport raken. Belangrijker is 
lijkt mij datgeen waar we met het forum in Zuid-Holland voor staan. Een aantal van de belangrijkste 
aandachtspunten zijn het toegankelijker maken van het springen en werken we landelijk aan het 
officiëler maken van het BB-springen. Met een jury, in tenue, met een klassement en ook 
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kostentechnisch een lage instap. Een aspect wat hier zeker net zo belangrijk is, is de rijdbaarheid van 
de parcoursen van de BB en B klasse. Hier proberen we met onze Zuid-Hollandse parcoursbouwers 
over te spreken en met elkaar tot de ideale opbouw te komen voor de onervaren ruiter en het jonge 
paard! 
 
Ook is het belangrijk dat de organiserende vereniging duidelijk aangeeft op welke hoogte(n) ze de BB 
uitschrijven zodat de meest onervarene niet voor een alsnog moeilijke opgave komen in de BB90. Je 
kunt de BB uitschrijven in alle hoogten tot 1.00m. 
 
 
Eventingforum (Wim Grens) > voorgezeten door de voorzitter 
Opmerkelijk dat onze regio er TWEE nieuwe eventingwedstrijden bij heeft gekregen dit jaar, te weten 
Heerjansdam en Moordrecht. Een dergelijk sterke ontwikkeling heb je haast nergens in Nederland.  
Wanneer verenigingen overwegen een eventingwedstrijd te gaan organiseren, of het aanleggen van 
een oefenterrein, ook belangrijk. Het forum wil graag helpen met het onderzoeken van de 
mogelijkheden en het geven van verder advies. Een belletje of mailtje is genoeg. 
 
 
13. Nieuws uit de Ledenraad  
Vraag:  

• Mevr Dos Santos/Bleiswijkruiters: Is de app gratis 
JdV: Ja  
 
 
14. Rondvraag  

• Annika van Buuren: Kan meegenomen worden dat ZZL Kür niet in CPA ingevoerd kan 
worden?  

• Tijdens de Regio Kampioenschappen zitten meerdere jaren achtereen dezelfde juryleden, kan 
daar eens verandering in aangebracht worden? 

JdV: Dit wordt doorgespeeld aan Wedstrijdcommissie. 
 
 
15. Sluiting 
Op verzoek van Hans van Veen/RV Epona haalt de Voorzitter nog even de samenwerking tussen 
KNHS en FNRS aan! Tegenwoordig mogen manegehouders startpassen aanvragen, hiervan zijn de 
kosten hetzelfde als die van een startpas van het KNHS. RV Epona moet vanwege deze nieuwe 
samenwerking van de accommodatie af waar zij al meer dan 20 jaar KNHS wedstrijden 
organiseerden. Dit omdat een manegehouder bepaalt. 

• Vraag wordt gesteld of er iemand is die een vervangende accommodatie voor deze vereniging 
weet of eens om zich heen wil kijken. 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid. 


