NOTULEN

Algemene Ledenvergadering KNHS
Mendistrict Zuid 18 maart 2019

Locatie:
Manege/zalencomplex "De Vijf Eiken"
Oosterhoutseweg 55
5121 RE Rijen
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Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00u en heet iedereen welkom.
We zijn deze avond te gast bij de Vijf Eiken te Rijen.
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Mededelingen en ingekomen stukken.
Er zijn enkele afmeldingen voor de vergadering binnen gekomen, deze worden
opgesomd.
Verder zijn er geen ingekomen stukken.
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Notulen ALV november 2018
De notulen worden punt voor punt doorgenomen.
*Leon van Roessel:
Bij het punt Financiën was de vorige ALV sprake van een eventuele aanschaf van een 2e
vaardigheidsparcours. Dit zou op de voorjaars ALV terugkomen. Maar het staat nu niet
op de agenda -> Voor nu is er vanuit organisaties niet gebleken dat er behoefte is aan
een tweede parcours.
*Wordt er nog gekeken naar de aanschaf van Tijdwaarneming? -> De aanschaf zal het
probleem niet zijn. De opslag en het beheer zal echter complex zijn. Verder zijn de
aanschaf-en onderhoudskosten hoog. Om de kosten eruit te krijgen met verhuur zal
een lastig verhaal worden.
In de toekomst zal tijdwaarneming gekoppeld zijn aan de uitslagen. Daarom is het voor
nu ook niet slim om aan te schaffen met het oog op de toekomst, omdat je anders vrij
snel met een verouderd systeem zit.
*Komt er nog een cursus hoofdhindernisrechters? -> Met Hein zal gekeken worden of
hier animo voor is.
De notulen worden goedgekeurd.
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Voorlezen jaarverslag 2018
Dorothea leest het jaarverslag voor. Het verslag zal aan de website toegevoegd
worden. Ook de kampioenen worden dan bijgevoegd.
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Bestuurszaken
*Herverkiezing Dorothea van der Hulst
Dorothea wordt met applaus herkozen.

*Openstaande vacature nieuwe penningmeester
Claudia heeft te kennen gegeven te willen stoppen . Ze is 5 jaar lid van het bestuur
geweest. Wilfried bedankt haar voor haar verrichtte werkzaamheden met een kleine
attentie.
Dit betekent dat het bestuur op zoek is naar een nieuwe penningmeester. Er hebben zich
tot op dit moment helaas nog geen kandidaten gemeld.
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Kascontrole
De kascontrolecommissie bestond deze ALV uit Leon van Roessel en Jose Kuppens.
Leon oppert het idee om meer met facturen te werken. Een factuur is beter te controleren
en terug te vinden in de boekhouding.
Frank geeft aan dat de deelnemers van de jeugdlessen nu inderdaad een factuur krijgen.
Voor de penningmeester is dit ook handiger, deze ziet dan ook meteen of er iets mist.
Voor de volgende ronde zoeken we 1 nieuwe persoon voor de kascontrole
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Financieel verslag 2018
Claudia leest het financieel verslag voor.
*Kleine verschillen t.o.v. van de begroting:
-> De ALV bij Boyd is uiteindelijk wat duurder uitgevallen.
-> Het ontwerp van de KNHS speld was wat duurder dan begroot. Maar dit ontwerp blijft
wel in ons bezit, dus dit zijn eenmalige kosten.
*Het bestuur is van 9 naar 6 leden gegaan, evenals een daling van het aantal
vergaderingen.
Hiermee probeert het bestuur de kosten wat te drukken.
*Cees Thielen: wordt er voor de jeugdlessen ook een bijdrage gevraagd? -> De jeugdrijders
die deelnemen aan de lessen betalen hier een bijdrage voor. Daarbij zijn we er in geslaagd
om de instructiekosten heel laag te houden.
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Recreatie
Frans Baeten geeft samen met Henk een presentatie.
Frans geeft aan dat de KNHS vorig jaar negatiever in het nieuws gekomen en hij wil graag
laten zien dat de KNHS ook goede dingen doet.
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*Het is lastig om de verschillende instanties op 1 lijn te krijgen.
*Onderhoud van paden is noodzakelijk. Wij zullen bereid moeten zijn om zelf onderhoud
te plegen, omdat er bij SBB geen geld is om dit te doen. Om problemen te voorkomen zal
SBB anders mogelijk besluiten om de paden gewoon af te sluiten.
*Denktank: bij de tweede bijeenkomst was slechts 1 persoon aanwezig.
Henk wil graag enkele personen verzamelen om anderen te motiveren iets te organiseren
op het gebied van recreatie. Hij wil deze denktank graag toch weer in het leven roepen.
*Buitenrijden.nl staat in Bèta versie online. Alle routes die bekend zijn staan erin.
SBB is hiervan op de hoogte en ondersteunt dit. Wijzigingen in routes worden direct
doorgevoerd en veranderd.
*De sheets van de presentatie zullen op de website gezet worden, zodat ze door
verenigingen te downloaden zijn en aan de recreatieve leden binnen deze verenigingen
getoond kunnen worden. Hierdoor kunnen deze leden zien dat er binnen de KNHS ook wat
voor de recreatie betekend kan worden.
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Mededelingen Menforum
De wijzigingen zoals vermeld in de najaars ALV zijn doorgevoerd.
*De neusriem moet 1,5 cm ruimte hebben. Dit kan op elk moment gecontroleerd worden.
*Wedstrijdorganisaties moeten een jaar lang uitslagen bewaren.
*Vanuit andere districten zijn er klachten geweest over het lawaai van de tribune van zuid
tijdens de Strijd der Districten.

10 Jeugd
Frank geeft een korte toelichting over hoe de jeugdlessen de afgelopen periode opgezet
zijn. Er zijn veel positieve reacties op gekomen, van zowel de rijders en ouders, de lessen
waren leerzaam.
In Merselo mocht de jeugd op zaterdag starten. Hier kwamen 16 combinaties aan de start.
De beste 5 mochten naar Ermelo om zich hier te selecteren voor Paard&Koets.
Oirschot: ook dit jaar zal er weer een jeugdrubriek zijn waar 5 menners mogen deelnemen.
Hiervoor zal een selectie plaats vinden tijdens een gewone samengestelde wedstrijd.
Door de trainers wordt dan gekeken wie er een mooie groei doorgemaakt heeft.
Voorgesteld wordt dit te doen in Eersel, Schijndel en Geldrop. Hiervan moeten er 2
gereden worden.
11 Dressuur en vaardigheid
Michiel geeft aan dat er een mooi aantal wedstrijden op de kalender staan. Helaas hebben
deze wedstrijden wel een beperkt aantal deelnemers. Er zal naar een manier gekeken
worden om meer deelnemers naar de wedstrijden te krijgen.
Verder staat ook dit jaar weer het Districtskampioenschap en Hippiade weer op de
planning.
Ook de oefenavond wordt weer georganiseerd. Plan is deze avond meer richting de zomer
te organiseren, zodat de avond wat langer is (bij gebrek aan verlichting).
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12 Wedstrijdkalender 2019 en voorbereidingen 2020
Volgend jaar zijn er 5 internationale wedstrijden waar rekening mee gehouden moet
houden.
Als organisaties voor 2020 een planning hebben voor wedstrijden, kan deze alvast
doorgegeven worden, zodat hier op tijd een overzicht van gemaakt kan worden. Hierdoor
kunnen problemen hopelijk voorkomen en vroegtijdig opgelost worden.
Feit blijft dat er in ons district een drukke planning ligt.
80% vd wedstrijden hebben een vaste datum. Het is daarom ook spijtig te zien dat er
wederom een kampioenschap samenvalt met een andere wedstrijd binnen ons District.
Vrijwilligers en rijders moeten hierdoor weer kiezen. De communicatie van de KNHS mag
duidelijk verbeterd worden
Cees Thielen: door de vele wedstrijden en kampioenschappen is volgens hem de sfeer weg.
Het betekent een verspreiding van rijders in plaats van gezellig samen op wedstrijd te zijn.
13 Rondvraag
*Berry vd Bosch: 11 april wordt er op de Peelbergen een mooie gehouden: “Meten is
weten.” Deze wordt georganiseerd door studenten.
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