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

Notulen van de voorjaarsledenvergadering, 10 mei 2021 via MSTeams Aanvang 20.00

Aanwezig: Regio Gelderland, De Musketiers, RV St. Hypolitus, VCM Malden,
Elster Rijvereniging, LR & PC de Vier Heemskinderen , PC De Heuvelruiters, RV
De Tolbrug, Rovienna, PSV La Grande.
Afwezig: Herveld en Omstreken
Agenda:
1. Opening door de voorzitter.
De voorzitter staat stil bij het overlijden van Marinus van Dam, Peter
Gijsbers en Gerrie Sommerdijk
2. Notulen vorige vergadering (zie bijlage).
De notulen van de ALV 2019 najaar, akkoord bevonden.
3. Huldigen van de kampioenen.
Voorjaar 2020, deze kampioenen waren nog niet gehuldigd, dit zal de
komende periode op een passende wijze alsnog gebeuren.
Dressuur paarden: Febe van Zwambagt
Springen pony’s: Sanne Breunissen, Ties de Bruijn
Dressuur pony’s: Phileine Brouwer, Sarah Willemsen, Sara Holleman,
Bridget Lock
Deze huldigingen zullen plaatsvinden bij de kampioenen thuis vanuit het
bestuur van de Kring Rivierenland Oost.
4. Bestuurszaken:
Het bestuur stelt voor om Susan van Noordenburg toe te voegen als
aspirant bestuurslid, in het najaar van 2021 zal er een bestuursverkiezing
zijn en zal zij door het bestuur worden voorgedragen als nieuw
bestuurslid.
De invulling van de voorzittersfunctie na de bestuursverkiezing in het
najaar is nog niet duidelijk, meer info hierover volgt in de
najaarsvergadering.
Afvaardiging regiobestuur; Els Angenent en Jeanine Philipsen of Cynthia vd
Mark. Cynthia wil de plaats van Jeanine gaan overnemen. Hiervoor wordt
een toetsing gedaan door de vertrouwenscommissie alvorens haar
plaatsing in het bestuur akkoord wordt bevonden.
5. Financieel verslag door de penningmeester.
Voor 2020 hadden we aangekondigd dat de afdracht per lid van 1 euro
naar 2 euro zou gaan. Echter (zoals u wellicht gemerkt heeft) hebben we
deze verhoging in 2020 niet doorgevoerd.

De reden hiervoor is dat er dit jaar erg weinig wedstrijden gehouden zijn,
startkaarthouders al weinig hebben kunnen starten. En hierdoor de
verenigingen wellicht ook minder inkomsten hebben gehad. Ook de kring
zelf heeft dit jaar minder kosten gehad. O.a. geen ledenvergaderingen,
geen huldiging kringkampioenen en hierdoor geen regiokampioenschappen
outdoor. Daarom leek het ons fair om deze verhoging voor 2020 niet door
te laten gaan. De reden voor deze verhoging is zoals in de voorjaars ALV
van 2019 ook aangegeven is, dat er al vijf jaar op rij meer uitgaven zijn
dan inkomsten. Destijds is hier bewust voor gekozen om het vermogen te
laten dalen. De daling van het vermogen komt o.a. doordat we de
afgelopen jaren meer geld zijn gaan uitgeven aan bekers/linten/bloemen
en we binnen onze kring veel kampioenen op de regiokampioenschappen
en de KNHS kampioenschappen hebben. Deze winnaars ontvangen altijd
bij de huldiging een geldprijs.
Echter willen we voor 2021 deze verhoging wel door laten gaan mits de
kring ook kringkampioenen kunnen kan/mag huldigen voor het as. outdoor
seizoen 2021. Indien deze niet plaats vinden zal er dus geen verhoging
plaats vinden van 1 naar 2 euro per lid.
Op deze manier hopen we financieel gezonder te worden en bestaat de
mogelijkheid om wellicht (wanneer het kan en mag) weer iets voor onze
leden te kunnen organiseren. Mocht je hiervoor alvast ideeën hebben,
horen wij dit graag: penningmeesterKRO@gmail.com
Tevens zouden we nog terug komen op de vraag hoe het zit met de FNRS
ruiters binnen de kring. Vallen deze nu wel of niet onder onze kring? Alleen
de FNRS-leden met een startpas van een FNRS-locatie behoren bij de
kring. Met deze startpas kunnen ze deelnemen aan KNHS wedstrijden. De
FNRS-locaties betalen een afdracht aan de KNHS. En deze wordt vanuit de
KNHS weer afgedragen aan de regio (in ons geval regio
Gelderland/Flevoland). Op dit moment ligt de vraag bij de penningmeester
van regio Gelderland/Flevoland of dat wij recht hebben op dit/een (deel
van dit) bedrag. Volgens de KNHS is het ook de bedoelding dat dit terug
vloeit naar de kringen.
6. Verslag commissie kascontrole.
Eerder dit jaar heeft de kascontrole plaats gevonden door mw. K.
Biermans en mw. E. Ten Bosch-Balk. Hieruit blijkt dat alles correct
afgehandeld is en zij hebben het financiële overzicht dan ook getekend.
Voor Elise Ten Bosch was dit de tweede en laatste keer dat zij de
kascontrole deed. Mw. Anne Brands meldt zich als nieuw kascontrole lid.
7. Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken
8. Mededelingen vanuit Kring, Regio en/of KNHS.
- Op de Hippiade is dit jaar geen verenigingskampioenschap en
afdelingsdressuur.
- Selecteren voor de Regiokampioenschappen mag middels
meetmomenten, omdat het de verwachting is dat de wedstrijdsport niet
voor 1 juli weer toegestaan zal worden. Gehoopt wordt dat vanaf half
mei/begin juni meetmomenten weer opengesteld kunnen worden voor

ruiters van buiten de eigen vereniging. Wordt dit later dan 1 juni, dan
wordt het wel krap om wedstrijdritme op te bouwen richting de Hippiade.
- Een Regiokampioenschap kan alleen verreden worden wanneer de
wedstrijdsport weer toegestaan is, er is een klassement nodig om een
kampioen aan te wijzen.
- De Regio's hebben aangegeven dat ze, indien een Regiokampioenschap
niet mogelijk is, via meetmomenten tot een selectie voor de Hippiade
willen komen. Er gaat dan een schakel tussenuit (dan moeten wel de
openbare meetmomenten weer tijdig mogelijk zijn om te kunnen
selecteren).
- Op woensdag 12 mei a.s. is er weer een overleg tussen de Regio's en de
KNHS om de stand van zaken te bespreken en een go/no go moment vast
te leggen.
- Alle kampioenschappen worden over 1 ronde verreden (springen wel
barrage). De zondag mag een keer worden toegevoegd. Er zijn vijf
mogelijke scenario's opgesteld voor het doorgaan van de Hippiade.
Hieraan hangt ook een verdeelsleutel om tot de diverse aantallen te
komen mocht dat nodig zijn.
-Als er alleen meetmomenten zijn voor de selecties worden er geen Kring
kampioenen uitgereikt.
-Op dit moment worden er nog steeds oorkondes uitgereikt voor de Kring
kampioenen. Willen we dit nog zo houden? We horen graag hoe hierover
wordt gedacht. Input hiervoor kan gemaild worden aan het secretariaat.
Het voortzetten van de samenstellen van de wedstrijdkalender nieuwe stijl
is besproken, deze manier van samenstellen van de wedstrijdkalender, via
Mijn KNHS, wordt voortgezet.
Vraag vanuit de vergadering, Anne Brands, Wat doen we als er structurele
knelpunten zijn omtrent de kalender? Els geeft aan dat er onderling dan
contact over wordt gezocht. Als hier niet wordt uitgekomen gaat Els met
de partijen in gesprek om tot een juiste oplossing te komen. Tot nu toe is
er echter nog nooit een probleem geweest.
Vraag vanuit de vergadering Adi Cornelese en Janneke van Breukelen; Is
er een evaluatie geweest over het leeftijdsgebonden starten bij de
kinderen? Els geeft aan dat door Corona de pilot nog niet is afgerond, deze
wordt nog verder voortgezet zodra de mogelijkheid er is. Zodra hier meer
over bekend is zal hier vanuit de Kring over worden gecommuniceerd.
Tip vanuit de vergadering, Ilona van Roekel; Als er een wedstrijd wordt
aangevraagd over meerdere dagen vraag deze dan aan in één
vraagprogramma. Voor elk vraagprogramma wordt nl. apart afdracht in
rekening gebracht.
Verandering van de statuten, vanwege veranderende rechtposities
bestuurders. De statuten worden ergens in de komende 5 jaar aangepast
om te voorkomen dat door bestuursleden misbruik wordt gemaakt van
gelden. De verwachting is dat de KNHS hierin nog wel met een voorstel
komt wat er exact wordt aangepast. Het gaat hier om statuten van de
besturen van de Regio, Kring en Verenigingen.

Opmerking vanuit de vergadering, Liesbeth Schouten. Zij geeft aan dat de
KNHS met modelstatuten gaat komen.
9. Rondvraag.
Janneke van Breukelen, vanuit onze vereniging zijn leden steunend lid
geworden bij een andere vereniging om daar een onderlinge wedstrijd te
kunnen rijden. Deze vereniging is in Brabant en niet in Gelderland. Wat is
jullie visie hierop? Els geeft aan dat hier niets mee gedaan kan worden. Dit
gebeurt ook op andere grote accommodaties in Nederland. Vanuit de Kring
hebben we hier niets mee gedaan, de KNHS heeft vanuit de nieuwe
manager wedstrijdsport gemaild aan de organisaties met de vraag om zich
aan de regels te houden en hun verantwoordelijkheid te nemen.
Ilona van Roekel, de meetmomenten worden aangemaakt in Mijn KNHS, ik
ben in afwachting van nieuwe versoepelingen. hierdoor kan het zijn dat ik
een paar weken van te voren pas goedkeuring geef voor een meetmoment
of wedstrijd. Wil je een wedstrijd organiseren en ik reageer niet snel
genoeg, bel mail of app me dan even dan ga ik ermee aan de slag.
10. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun
deelname.
De secretaresse van de Kring
Els Angenent
Juni 2021

