KNHS REGIO FRIESLAND

Notulen van de algemene ledenvergadering najaar 2018, KNHS regio Friesland.
Datum
: donderdag 22 november najaar 2018
Locatie
: FTC Drachten
Aanvang
: 20.00 uur
Aanwezigen : regiobestuur en personen en verenigingen volgens presentielijst
1. Opening
Voorzitter Jos de Boer opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom in het
Fries Congrescentrum te Drachten. Bijzonder welkom ook aan onze ereleden/ leden van
verdienste, mevr. Claudia Reinsma- vd Meulen, dhr. Douwe Ypma en aan dhr. Cees
Roozemond; voorzitter hoofdbestuur van de KNHS.
Het afgelopen jaar stond in het teken van evalueren en kijken welke kant we op moeten. Zo
is het meerjarenbeleidkader ontwikkeld “Van hand Veranderen”. Later vanavond volgt
hierover de presentatie. Deze is ook terug te vinden op de site van KNHS Regio Friesland.
Als regiobestuur zijnde willen we ons goed voorbereiden op de toekomst. Afgelopen jaar is
er een pilot geweest van toezichthouders op het dressuurterrein. Ook is vanuit de KNHS het
regionaal opleidingsplan voor juryleden uitgerold. De eerste bijscholing in Friesland heeft
inmiddels plaats gevonden.
Al hoewel het jaar nog niet helemaal is afgesloten, maar het outdoor seizoen al wel, kan er
wel al worden terug gekeken op geweldig jaar met resultaten waar we trots op kunnen zijn.
In de Strijd der provinciën in Geesteren werd er een 2e plaats behaald. Ook op de Hippiade
hebben we als regio geweldige resultaten geboekt.
1a Verzoek binnengekomen van CH Sneek voor een extra agendapunt. Betreffende de wijziging
van de datum van de Outdoor-kampioenschappen 2019. Daar dit punt, statutair gezien, niet
conform artikel 19 lid 5 en 6 is ingediend, wordt deze niet opgenomen als agenda punt in
deze vergadering. Wel wordt dit punt aangehaald bij de mededelingen.
2. Notulen najaarsvergadering 2018
Geen op of aanmerkingen. Hierbij zijn de notulen goed gekeurd. Annigje Tolman/ Jantina
Feenstra-Dijkstra worden bij dezen bedankt.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Afmeldingen: ereleden/ lid van verdienste; Mevr. M. Jansma-Straatsma, Mevr. H. de JongNoordenbos en dhr. B. Kluvers.

Overige leden; Mevr. A. Kroondijk, Hilde Veenstra van PC de Radboudruiters, Elisah Aarts van
RV de Tjongerruters, Rixt vd Horst van PV de Pikmarruters, Gea Woudstra van PSV de
Oorsprong en Eventing forumlid Tineke Hoekstra.
-Mail van het viertal “It Takes 4”; Zij zijn gestart op de Hippiade. Echter omdat er een
onderdeel niet conform het reglement was en dit niet al tijdens de selectiewedstrijd en
Friese-kampioenschappen van tevoren door de desbetreffende jury’s als vergissing
geconstateerd is, heeft men dezelfde kür weer uitgevoerd. En heeft dit onderdeel hen het
Nederlands-kampioenschap gekost. Onderdeel werd op de Hippiade wel als onjuist
aangemerkt. Als reactie op bovenstaande is er gemaild met het regio Friesland bestuur.
Hierop is volgens de getroffenen nagenoeg niet gereageerd. Steun vanuit het regiobestuur
bleef uit volgens de aanwezige spreker. Men voelt zich dan ook niet gehoord en in de steek
gelaten door de Friese regio. Voorzitter Jos de Boer reageert: het relaas klopt grotendeels.
Wel is er tussen dhr. Jos de Boer, voorzitter KNHS Regio Friesland en getroffenen contact
geweest over hetgeen is voor gevallen. Echter reglementair klopte de handelswijze zoals op
de Hippiade toegepast is volledig en bleef de uitslag onveranderd. Wel zou de situatie nog in
het dressuur forum behandeld worden. Linda van der Hauw, forumlid dressuur, vermeldt dat
deze kwestie nog niet is aangekaart in de bijeenkomst van het dressuur forum. Zij gaat
hierover contact zoeken met de accountmanager van de KNHS.
Regio heeft alle begrip voor de situatie, er zijn meerdere dingen hierbij niet goed gegaan.
Dhr. Cees Roozemond directeur van de KNHS belooft om zelf ook kritisch en inhoudelijk naar
bovenstaande kwestie te kijken en koppelt deze terug naar voorzitter dhr. Jos de Boer.
-Presentatie “Van hand veranderen” wordt via het scherm gepresenteerd. Deze ging over
allerlei onderwerpen die momenteel spelen bij de KNHS/ in onze paardensport. Presentatie is
na te lezen op de site; www.paardensportfriesland.nl/ presentatie ALV 19 november 2018.
-Verslag Eventing forum wordt voorgelezen; Friezin Anica van Huis-Kortekaas heeft de
landelijke Eventing Cup gewonnen met haar zelf gefokte paard Godolphin K. Proficiat. Het
eventing forum is totaal vier keer bijeen geweest dit jaar. Belangrijke veranderingen zijn: de
stijlprotocollen in de B, deze worden eenvoudiger van opstelling. Huur van eventing
hindernissen is € 100,00 per wedstrijd. Ook zijn er wijzigingen in het algemeen reglement. De
sponsorvermeldingen zijn bijna volledig vrij gegeven. In en outdoorwedstrijden mogen het
hele jaar worden verreden. De Eventing kennismaking dag 24 oktober jl. in Vinkega was zeer
geslaagd. Tijdens het NK in Barchem, 27 oktober jl. behaalde het Friese Equipe een nette 7 e
plaats. Individueel eindigde Cindy Oosterhuis met Good Luck op een mooi vijfde plek. De
overige teamleden waren: Henk Cornello met Adottie, Dian Snoek met Aristo, Cynthia van
Croonenburg met Empire, Lois Meijerhof met Condor en Ineke Wiegersma met Elleminka.
Ook draaide het Noordelijk-SGW in 2018 goed. Rond de 90 combinaties volgen 1 of meerdere
lessen. Dit jaar zijn er acht lesavonden gehouden.
-Dressuur forum: Linda vd Hauw neemt het woord. Het forum is afgelopen jaar zo’n 4 à 5
keer bij elkaar geweest. Algemene voorwaarden zijn wat gewijzigd. Dit komt door de nieuwe
AVG-wet. Men moet specifiek aangeven als men iets niet wil. Afgelopen jaar is er een pilot
geweest met een toezichthouder op het voorterrein bij de dressuur. In Friesland is hieruit
naar voren gekomen dat dit zeker gewenst is. Om financiële redenen is dit steekproefsgewijs
gebeurd. Er moet nog naar de bijdrage gekeken worden, wellicht kunnen er hiervoor b.v
licentie punten toegekend worden. Linda vd Hauw gaat stoppen als forumlid. Voorzitter Jos

de Boer dankt bij deze Linda vd Hauw voor haar inzet in deze. Sabien Mollema gaat deze
functie volgend jaar van Linda overnemen.
-Er komt voor de officials een samenvatting van de maatregelen, hoe en wanneer te
handelen met bijvoorbeeld uitsluiting. Men is bezig met leeftijdsrubrieken. In Noord Brabant
gaan ze hier een test meedraaien. Als deze goed werkt, wordt dit verder uitgerold naar de
andere provincies. Dit is eerst alleen voor pony’s. Pilot komt volgend jaar.
-Vormgeving Hippiade; Er is hiervoor een werkgroep opgericht. Gaat over indeling, de sfeer
moet hierbij behouden blijven. Vorm zelf is verder nog niet bekend.
-Regionale bijscholing dressuur juryleden is binnen Friesland van start. Er kunnen 15 officials
per avond aan meedoen. Er wordt gejureerd door middel van gebruik van een tablet. Nadien
kan men via grafieken zien hoe er gejureerd is. Ook worden de proeven nabesproken met de
afgevaardigde van de KNHS. Zij leidt, mede met Klaas Jan Feitsma(opleidingen KNHS Regio
Friesland/ Linda vd Hauw, forum dressuur), deze avonden.

-Data Outdoorkampioenschap 2019; CH Sneek: Waarom worden deze in 2019 al eerder in
het seizoen georganiseerd. De Hippiade wordt in 2019 nog niet vervroegd. Nu zijn de Friese
kampioenschappen 2 maanden eerder dan de Hippiade.
Voorzitter Jos de Boer; De wens van de amazones/ruiters om uit de vakantie te gaan leeft al
veel langer. Verplaatsing van het kampioenschap naar eerder in het seizoen en daarmee ook
het vervroegen van de selecties is gezamenlijk met de kringen besproken. CH Sneek; Dit is
zonder overleg met de concoursen/organisaties veranderd. Nu valt er een selectie samen
met CH Sneek. Dit is niet van tevoren met CH Sneek besproken. De organisatie hiervoor is al
in volle gang. Men is geïrriteerd over de gang van zaken in deze en wil de nieuwe data
Outdoor kampioenschappen in stemming brengen.
Voorzitter Jos de Boer; deze verplaatsing is tijdig bekend gemaakt. Hier is echter destijds niet
op gereageerd. De organisatie van de selecties zelf is in handen van de kringen. Ook is in
2016 de wetgeving in organisatie wedstrijden veranderd. Men mag concurrentie hebben. Nu
valt de eerste selectie gelijktijdig met CH Sneek. In 2020 kan deze met een andere organisatie
samenvallen.
Opmerking vanuit de zaal; discussie gaat vooral over de communicatie in dezen. Men voelt
zich gewoon weg niet gehoord. CH Sneek had de selectie ook wel willen organiseren op een
geschikt terrein. Voorzitter Jos de Boer; Organisatie in deze is aan de kringen. Voor 2019 zijn
de data selectie/ data Outdoor-kampioenschappen conform de Outdoor kalender 2019.
4. Begroting 2019
Begroting nemen we samen met Marjolein Rosier door. Er zijn hier geen opmerkingen of
vragen over. Begroting 2019 wordt bij deze goedgekeurd. Marjolein wordt bedankt.
5. Huldiging kampioenen Outdoor 2018
Ook dit jaar weer een wereld kampioen. Rixt van der Horst van de Pikmarruters (WEG Para
dressuur met Findsley) Nederlands-kampioen mogen zich noemen: Lotte vd Kaaij van de
Sjaerdema-liauckmaruiters (L-springen cat. C met Sjakkalakka), Hyke Voorn van HSV
Gaasterland (ZZ-springen cat. DE met E.S. Vanity), Henrica Bakker van PC de Heideruters (Zspringen cat. DE met Time Out), Roelof Dolfijn van RV Eastermar (B-springen met

Henderson), Elisah Aarts van de RV Tjongerruiters (ZZ-springen met Egane), Hilde Veenstra
van de Radboudruiters (L-springen met Bikker), Larissa Jansma van de Radboudruiters
( samengesteld mennen enkelspan L pony’s met Jolivier) en Henry ten Hoeve van Mendistrict
Noord (dubbelspan vaardigheid M/Z/ZZ met de pony’s Gondie en Esmiralda). Iedereen van
harte gefeliciteerd met jullie prestatie. Ook was er voor elke kampioen namens KNHS Regio
Friesland een mooi aandenken en een bloemetje.
6. Indoorkampioenschappen/ selecties
Pony’s

24 november 2018
01 december 2018
16 december 2018
29 december 2018
06 januari 2019
20 januari 2019

Koudum
Franeker
Vinkega
Sonnega
Haskerhorne
Harich

L1&L2
B&M1&M2
B&M1&M2
Z1&Z2
L1&L2
Z1&Z2

Koudum
Harich
Oentsjerk
Vinkega
Oentsjerk
Franeker
Harich
Sonnega

M1&M2
L1&L2
B
M1&M2
L1&L2
Z1&Z2&ZZL
B
Z1&Z2&ZZL

Paarden

02 december 2018
08 december 2018
09 december 2018
15 december 2018
30 december 2018
05 januari 2019
12 januari 2019
13 januari 2019

*Kampioenschappen dressuur zijn van 8 t/m 10 februari 2019
*springen is van 15 t/m 17 februari. Zie de site voor de indeling.

Locatie Manege Gaasterland te Harich.
7. Vasstellen datum/plaats bespreking outdoorkalender 2019
Kalendervergadering wordt op 17 december 2018, 20.00 uur gehouden in Koudum bij HSF de
Morraruters.
8. Bestuursverkiezing
-Jantina Feenstra-Dijkstra stelt zich na zes jaar zitting in het bestuur, herkiesbaar voor de
derde termijn. Vergadering is voor. Jantina blijft secretaris voor nogmaals drie jaar.
-Willem Joëzer de Jong treedt af na 3 jaar zitting in het bestuur. Hij kan vanwege eigen
werkzaamheden deze functie niet meer combineren. Willem wordt door de voorzitter dhr.
Jos de Boer bedankt voor zijn inzet. Namens KNHS Regio Friesland krijgt hij een presentje
mee naar huis. Dhr. Klaas Jan Feitsma is benaderd om zitting in het bestuur te nemen. Klaas
Jan heeft een positief advies ontvangen van de vertrouwenscommissie. Vergadering is ook
voor deze aanstelling. Bij deze wordt Klaas Jan Feitsma welkom geheten in het bestuur van
KNHS Regio Friesland.
-Marjolein Rosier stop na zes jaar met haar functie van penningmeester. Maar blijft voor de
derde termijn wel zitten in het bestuur voor de functie recreatie. Intussen is Mevr. Catja
Beers, na door een gesprek met de Vertrouwenscommissie met een positief advies als

resultaat, bereid gevonden om ook tot het bestuur toe te treden. Ook de aanwezigen in de
zaal zijn voor de aanstelling. Bij deze is het KNHS Regio Friesland bestuur weer compleet.

9. Vasstellen datum/ plaats voorjaarsvergadering 2019
18 april 2019. locatie Partycentrum ’t Haske te Joure.
10. Rondvraag/ sluiting
-Vanuit de zaal; Vraag als er meerdere kandidaten zich hebben aangemeld voor een
bestuursfunctie, waarom is er vanavond dan geen stemming? Voorzitter dhr. Jos de Boer; Men
kan zich niet aanmelden voor een bepaalde functie. Functie wordt later in het bestuur bepaald.
Overige kandidaten hebben zich toen terug getrokken.
-Vanuit de zaal; Notulen ALV graag eerder toesturen/ publiceren. Voorzitter dhr. Jos de Boer;
Verslag komt als concept binnen 6 tot 8 weken op de site te staan.
-Vanuit de zaal; promoveren tussen de Regio kampioenschappen/ KNHS kampioenschappen.
Kampioenschappen mag je alleen maar rijden in de hoogste klasse waarin / het hoogste niveau
waarop men als combinatie, het desbetreffende seizoen is gestart. Is een combinatie na 1
oktober bijvoorbeeld in de klasse L1 en L2 gestart, dan mag men de kampioenschappen alleen in
de klasse L2 rijden. Dit is dan de hoogste klasse waarin is uitgekomen.
-Vanuit de zaal; Waarom alleen toezichthouder bij de dressuur? En waarom steekproefsgewijs?
Bij springen is er wel altijd al een toezichthouder. Dat dit bij dressuur niet zo is, is uit puur
financiële overweging. Bij indoor is het wel bekend dat deze behoefte er wel is.
-Vanuit de zaal; Waar is het springforum vanavond? Voorzitter dhr. Jos de Boer; Op dit moment
speelt hier weinig. Er is nu niets concreets te vermelden. Wat leeftijdsgerichte indeling betreft, is
men bij het springen ook nog niet verder mee.
-Vanuit de zaal; Hoe ziet de toekomst van de E-pony er uit? Voorzitter dhr. Jos de Boer; Hier is
nog niets concreets over bekend. Dhr. Cees Roozemond gaat dit navragen bij de KNHS en koppelt
deze terug naar voorzitter dhr. Jos de Boer. Reactie vanuit de zaal; Hopelijk komt het niet tot
afschaffing van deze categorie. De E-pony moet blijven bestaan.
-Vanuit de zaal; Kring DDS heeft een leuke activiteit op het programma staan: EHBO voor
paarden. Cursus van twee avonden.
Iedereen wordt bedankt voor hun komst en de voorzitter sluit vervolgens de vergadering om
22.30 uur.

