KNHS Kring Rivierenland Oost
Secretariaat: Els Angenent
Corterhoven 78, 6652GW Druten
Tel: 06-10488041
Email: secretariaat@kringrivierenlandoost.nl
www.kringrivierenlandoost.nl

Notulen van de voorjaarsledenvergadering op 28 november 2018 in het Dorpshuis te
Horssen - Aanvang 20.00 uur.
Aanwezig: De Elster rijvereniging, LR en PC Ewijk Winssen, LR Herveld, LR en PC de Hofruiters,
LR en PC De Hoefslag, LR St. Hypolitus, LR en PC Kasteelruiters, PSV Keizerstad, PSV La Grande,
PSV de Maasruiters, PSV Roviënna, LR Valkeniers, LR en PC V.C.M., LR en PC De Veldruiters, LR
De Vierheemskinderen, en ZVJ
Afwezig met afmelding: HC La Grande, RV de Tolbrug
1. Opening.
Kris van Gelder (voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Notulen vorige vergadering.
Er zijn geen opmerkingen over de notulen en deze worden goedgekeurd.
3. Huldiging van de kampioenen outdoor seizoen.
Dressuur Pony’s
L1 A/B Sarah Willemsen met Henshof Fernando, Regio kampioen
L1 C, Bridget Lock met Forest Gump, Regio kampioen en KNHS kampioen
L2 A/B Romy Grob met Rivaldo vd Viersprong, Regio kampioen
Dressuur paarden
ZZL Olga Boucher met Houdini La Haya, Regio kampioen
4. Begroting door de penningmeester en contributie voorstel 2018.
Het voorstel is om nog één jaar de contributie niet te verhogen om zo nog wat in te teren. Voor
2020 moet er wellicht iets gebeuren met de contributie om niet onder de € 7.000,- uit te komen
(grens gebaseerd op 3x van de jaarlijkse lasten). De vraag wordt gesteld met welke leden wordt
gerekend, ook FNRS leden of allen KNHS leden. Hier gaat het bestuur zich over buigen en komt
hier in de volgende ledenvergadering op terug.
5. Mededelingen vanuit Kring, Regio en/of KNHS.
Presentatie door Wim Romijn over de veranderingen met betrekking tot de outdoor Regio
kampioenschappen. De worden in 2019 op twee dagen gehouden, 2 en 3 augustus voor zowel
paarden als pony’s dressuur en springen alsmede het verenigingskampioenschap. Deze
presentatie wordt op de site gezet. (www.kringrivierenlandoost.nl)
6. Uitkomst Enquête betreft selectiewedstrijden.
De uitkomsten van de enquête zijn besproken. Naar aanleiding van deze uitkomsten zullen de
selectiewedstrijden gepland worden. Deze presentatie met de uitkomsten wordt op de site gezet.
(www.kringrivierenlandoost.nl). In de vergadering wordt aangevuld dat de locatie van Keizerstad
(Klein America) niet is meegenomen in de enquête omdat deze locatie niet eerder in beeld was
bij de Outdoorwedstrijden.
7. Bestuursverkiezing:
Aftredend en zich niet herkiesbaar stellend: Kris van Gelder en Paul van Heck
Als kandidaat voor het penningmeesterschap stelt de kring voor: Jeanine Philipsen.
Er zijn geen tegenkandidaten ingediend waardoor Jeanine Philipsen wordt benoemd tot
penningmeester van de KRO.
8. Ingekomen stukken.
Mail VCM, deze mail gaat over de dereguleringsregeling. Hier is in een andere vergadering ook al
over gesproken. De wedstrijden kunnen ingepland worden zoals eenieder dat wil. Mochten er
knelpunten zijn dan dienen de organiserende verenigingen/accommodaties daar samen naar een
oplossing te zoeken.
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9. Rondvraag.
Er zijn geen punten voor de rondvraag
10. Sluiting.
11. Pauze.
13. Wedstrijdkalender outdoor 2018.
De wedstrijdkalender is doorgenomen.
De secretaresse van de Kring
Els Angenent
November 2018
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