KNHS Mendistrict Zuid
Algemene Ledenvergadering
12 december 2016 te Lierop (Somerense Vennen)

1. Opening
Pierre opent de vergadering en heet iedereen welkom. De opkomst is deze avond zeer
positief. Het is een bijzondere vergadering, omdat dit de laatste is van Pierre als
bestuurslid. Alle bestuursleden zijn aanwezig.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 21 maart 2016
De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.
De groomclinic waar in de vorige vergadering om verzocht werd heeft inmiddels
plaatsgevonden. Berry en Claudia van den Bosch van VDB Stables worden bedankt
voor deze leerzame middag, die door veel belangstellenden bezocht is.
In 2017 zullen er weer nieuwe hoofdhindernisrechters opgeleid gaan worden. Deze
cursus zal 1 dag of 2 avonden gaan beslaan. Doordat er van de huidige groep
personen zijn die de cursus nog niet gevolgd hebben, en door uitval is het huidige
aantal niet meer toereikend.
3. Bestuurszaken
Vaststellen protocol Vertrouwenscommissie
Jeroen Houterman vraagt per wanneer gaat dit protocol ingaat.
Het protocol is in principe al ingegaan, omdat er in de statuten staat dat er een
Vertrouwenscommissie moet zijn.
Voor de beoordeling Menforumleden is de inzet van de Vertrouwenscommissie niet
nodig, maar het districtsbestuur heeft hier wel voor gekozen,.
De commissie kan als de leden dat willen een toelichting geven op de ALV. Doordat er
voor de voorzitter digitaal gestemd moet worden is een toelichting in dit geval niet
mogelijk. Er is ten tijde van de ALV al gestemd namelijk.
Dit is verder geen probleem, aangezien de Vertrouwenscommissie advies geeft en
geen kandidaat kiest. Ze geven bepalen alleen de geschiktheid van een kandidaat.
Opgemerkt wordt, dat er veel mensen zijn die geen uitnodiging voor deze stemming
hebben ontvangen. Arjen geeft aan dat dit momenteel nog een lastig verhaal blijkt,
maar dat hij wel in het werk gaat stellen dat dit in de toekomst verbeterd zal worden.
De Memo wordt bij deze aangenomen door de vergadering.
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Vaststellen protocol Erelid en lid van verdienste
Hein Verhofstad vraagt wie een erelid kan voordragen.
Het Districtsbestuur stelt iemand kandidaat. Uiteraard mogen er wel mensen
aangedragen worden en suggesties gedaan worden. Henk vindt dat deze zinsnede
aan het protocol toegevoegd kan worden. Dit zal dan in de voorjaarsvergadering
nogmaals ter tafel komen.
Termijn Hans van der Doelen loopt af en stelt zich herkiesbaar
Er zijn geen tegenkandidaten gesteld. De herbenoeming van Hans wordt door applaus
bevestigd.
Bekendmaking uitslag digitale verkiezing voorzitter MenDistrict Zuid
Verkiesbaar gesteld: Wilfried Lempens
Henk meldt dat 85% positief gestemd heeft.
Wilfried bedankt iedereen die voor hem gestemd heeft.
Hij spreekt de hoop uit, dat hij de mensen goed zal kunnen vertegenwoordigen, ook in deze tijd
van de op komst zijnde hervormingen.
Hij richt een speciaal woord van dank aan Pierre voor zijn jarenlange inzet.
Verkiezing Menforumlid MenDistrict Zuid
Verkiesbaar zijn Berry van den Bosch en Michiel Klep
Er worden in totaal 120 stemmen uitgebracht. 6 van deze stemmers stemmen Geen
Mening. Van de overige stemmers stemt 2/3 voor Berry.
4. Begroting 2017
Claudia leest de begroting voor.
Er staat al jaren een post voor Recreatie op de begroting. Het ziet er naar uit dat het
komende jaar er nu toch een deel van het budget gebruikt gaat worden, aldus Henk.
De post Bankkosten is uiteindelijk iets hoger als voorheen. Claudia geeft als reden, dat
door het wisselen van penningmeester en van bank deze post opgelopen is.
Ook de posten Bestuurskosten en Reiskosten zijn hoger. Reden hiervoor is dat het
aantal bestuursleden toegenomen is en daarmee ook bovengenoemde kosten
Elk jaar wordt bekeken dat het begrote verlies weg te werken is, om de begroting
sluitend te krijgen. Vaak is een jaar niet positief begroot, maar wel positief uitgekomen.
Claudia meldt nog dat er de vorige vergadering vergeten is een nieuwe
kascontrolecommissie in te stellen. Hiervoor is alsnog Peter Coppens benaderd. Hij zal
de in de voorjaarsvergadering de controle uitvoeren samen met Louis van Haren.

5. Wedstrijdzaken:
Wedstrijdkalender
De wedstrijdkalender van het SMW zal in het vervolg door Ermelo opgepakt worden.
Dit wordt dan een landelijke samengestelde kalender. Hierbij wordt nu nog geen
rekening gehouden met bijv. impulswedstrijden enz. Pierre wil bij het Menforum
bespreken, dat dit wel als zeer wenselijk gezien wordt. De KNHS zal in ieder geval een
coördinerende rol gaan spelen. Het is daarbij ook de bedoeling dat bijv. in het voorjaar
de data voor het jaar erop vastgesteld gaan worden.
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Kampioenschappen: Indoor, Districts, KNHS en Strijd der Districten
Het Districtskampioenschap Indoor Mennen zal in Panningen verreden worden. Het
Kampioenschap Dressuur/Vaardigheid vindt weer in Grave plaats en wel op 2 juli.
Het Districtskampioenschap Samengesteld zal plaats vinden in Hulsberg. De
organisatie van de wedstrijd in Heijenrath zal dit op zich nemen.
Het KNHS kampioenschap Samengesteld is komend jaar door Zuid te organiseren. In
de bijeenkomst van het Menforum zal beslist worden of deze eer te beurt valt aan
Tilburg of Uden.
Materialen uitleen Mendistrict :Claudia van den Bosch zal de materialenuitleen gaan
beheren.
Er wordt nog even terug gekomen op de tijdwaarneming. De set waar eerder de
voorkeur naar uitging bleek later in prijs verdubbeld. Er is gezocht naar een alternatief.
Pierre draagt deze taak dan ook over aan de nieuwe voorzitter.
6. Recreatie
Met de gemeente Bladel en de binnen die gemeente betrokken lokale menners zijn
Henk en Adri-Jan actief aan het werk geweest met de ontwikkeling van menroutes in
deze gemeente. Nadat het zich eerst liet aanzien dat er een verbod zou komen voor
veel wegen en paden om te mennen heeft de gemeente Bladel haar standpunt
bijgesteld. Een positief overleg tussen de gemeente Bladel en de lokale menners heeft
er toe geleid dat het verbod er niet komt.
De betrokkenheid bij de ontwikkeling van menroutes in Someren en Heeze-Leende
had Henk graag groter gezien. De samenwerking met Stichting Ruiteren&Mennen en
Visit-Brabant is helaas nog niet van de grond gekomen.
De samenwerking met de collega's in Brabant en Limburg en hun regioconsulenten is
tot op heden niet gelukt. Er vind overleg plaats met de KNHS hoe dit verder vorm en
inhoud te geven.
Adri-Jan vertelt, dat er naar aanleiding van de vorige ledenvergadering een helder stuk
gemaakt over de verschillen tussen het koetsiersbewijs van de SRR en het menbewijs
van de KNHS, inclusief de kosten en verzekeringen. Dit is op de site van het
mendistrict terug te vinden. Mensen met vragen mogen zich tot Adri-Jan wenden.

De KNHS is een routeapp aan het ontwikkelen, waar routes in opgenomen worden
waarvan aannemelijk is dat deze betrouwbaar zijn en worden onderhouden. Via de
app kunnen ook problemen gemeld worden. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt of
deze routes dan ook op papier over te dragen zijn, omdat een aanzienlijk deel van de
recreatieve menners toch vaak een hogere leeftijd hebben en een smartphone bij
iedereen gemeengoed is.
Sinds een aantal jaren bestaat de Paard & Leven dag op het terrein van de KNHS
waarin alle disciplines paard zijn vertegenwoordigd. Binnen het recreatieforum is voor
2017 het idee ontstaan om, aansluitend op de Paard & Leven dag op zaterdag 17 juni
2017, op zondag 18 juni een Paard & Leven dag Mennen te organiseren. De KNHS
ondersteunt dit.
Henk en Adri-Jan benadrukken dat mensen met ideeën, opmerkingen of wensen zich
altijd tot hen kunnen wenden.
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7. Jeugd
Eva toont de presentatie zoals deze in Ermelo ook getoond is.
In Zuid wordt er al jaren aandacht aan de jeugd besteed door middel van de
jeugdlessen.
Wat/wie wil men bereiken?
Leden die al mennen, maar ook jeugd die nog niet bezig zijn laten kennismaken met
het mennen. Dit geldt ook voor jeugd die geen eigen aanspanning heeft.
In de nabije toekomst is het de bedoeling dat er een duidelijkere structuur in de
menjeugd aangebracht gaat worden, lopende van jeugd zonder eigen aanspanning tot
het perspectieventeam.
Hanne-Louise meldt kort dat er ook komend jaar jeugdmenlessen gegeven zullen gaan
worden. Geïnteresseerden kunnen contact met haar opnemen.

8. De KNHS aan het woord: PowerPointpresentatie “Hervorming S.W.M.”
Hein laat de presentatie zien, die in de andere districten al getoond is. Hij geeft aan dat
punten die uit de districten naar voren komen nog besproken zullen worden in het
Menforum.
Afgelopen jaar hebben er verschillende bijeenkomsten tussen het Menforum, de
regionale klankbordgroepen en de Technische Commissie plaatsgevonden. Van
daaruit is men gekomen tot deze denkrichting hervorming SWM.
Vanuit de vergadering wordt er gereageerd op deze presentatie. Enkele zaken die
uitgesproken worden:
 Vanuit de diervriendelijkheid en de nadruk op welzijn zal de stokmaat van de pony
voortaan in acht genomen gaan worden.
Het doel is paardvriendelijkheid, maar er zullen overgangsregelingen getroffen
moeten worden.
 Gevreesd wordt dat de rijder van de impulswedstrijden die al enkele jaren rijdt,
benadeeld zal worden door het terugbrengen van het aantal hindernissen/poorten.
Ook wordt de vrees uitgesproken dat het aantal wilde rijders hierdoor mogelijk toe zal
nemen.
 Organisaties krijgen het lastiger. Men wil wedstrijden uit gaan schrijven voor een
bepaalde categorie. Dit leidt mogelijk ook tot wedstrijden die veel langer gaan duren.
Ook bestaat het gevaar dat het veel lastiger wordt om vrijwilligers te vinden.
Hein geeft aan dat het niet allemaal gemakkelijk gaat worden, maar dat de sport al een
grote ontwikkeling doorgemaakt heeft.
De vraag wordt uitgesproken of het wel realistisch is om al deze veranderingen door te
voeren voor 2017, zeker omdat er nog zoveel uitgewerkt zal moeten worden. Er zal
inderdaad nog veel gedaan moeten worden, maar Hein heeft er vertrouwen in dat dit
goed gaat komen.
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9. Rondvraag
Ron Eijkemans: Staatsbosbeheer hanteert een heel andere criteria wat betreft
toegankelijkheid en onderhoud. Dit is ook een groot deel afhankelijk van de willekeur
van de terreinbeheerder. Henk heeft dit inderdaad ook gesignaleerd en wil dit samen
met de KNHS in goede banen gaan leiden.
Berry van den Bosch: In Someren worden momenteel routes aangelegd.
Een app is mogelijk wel handig, maar voor degene die verantwoordelijk is voor het
onderhoud is het wel gemakkelijk, dat er paaltjes staan.
Ook vreest hij dat de mensen die zo´n route rijden niet altijd even handig zijn met een
smartphone. Volgens Henk blijven de paaltjes van de routes staan, dus dan zou dit
geen problemen op moeten leveen.
Trix van der Kolk: (Regioconsulent Noord Brabant). Er heeft overleg plaatsgevonden
met Staatsbosbeheer, de regioconsulenten en Natuurmonumenten. Daaruit kwam naar
voren dat er sprake is van geld tekort. Er wordt een oproep gedaan aan de gebruikers
om zich mogelijk bezig te houden met het onderhoud van paden.
10. Huldigen van de kampioenen
De kampioenen die meegedaan hebben op de Hippiade in Ermelo en op het
samengesteld in Maasdijk van 2016 worden gehuldigd. Zij ontvangen een bloemetje
en shirt.
11. Afscheid van de voorzitter
Eva vertelt in het kort wat Pierre allemaal betekend en bereikt heeft voor (het bestuur
van) het District. Pierre krijgt een bloemetje en een fotocollage van de hoogtepunten
uit zijn mencarrière.

5

