KNHS REGIO FRIESLAND

Notulen van de algemene ledenvergadering voorjaar 2019, KNHS regio Friesland.
Datum
: donderdag 18 april voorjaar 2019
Locatie
: It Haske te Joure
Aanvang
: 20.00 uur
Aanwezigen : regiobestuur en personen en verenigingen volgens presentielijst
1. Opening
Voorzitter Jos de Boer opent de vergadering en heet iedereen welkom in het Partycentrum ’t
Haske te Joure. Bijzonder welkom aan Aukje Kroondijk van het hoofdbestuur van de KNHS en
aan de Fora leden. Ook welkom aan de dames Bineke de Vries, regio consulent KNHS en
Swaen Brink(consulent FNRS).
2. Notulen najaarsvergadering 2019
Geen op of aanmerkingen. Hierbij is het verslag goedgekeurd. N.a.v. viertal zaken zijn
inmiddels uitgezocht en nabesproken. Dit heeft geresulteerd in regel verandering wat betreft
de afdelingsdressuur/kür op muziek bij de KNHS.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
- Afmeldingen: Claudia Reinsma-van der Meulen, Mevr. M. Jansma-Straatsma, Dhr. D.
Ypma (ereleden/ leden van verdienste) en Ingrid Boelens van de Kwintoruiters.
Het jaar 2019 is alweer vol op bezig. Train de trainer is weer geweest. Opkomst viel wat
tegen. Wel was dit een zeer geslaagde dag. Er was wel een kleine tegenslag wat betreft de
licentiepunten hiervoor. Deze werden niet toegekend. De regio is wel hierover met de KNHS
in conclaaf gegaan.
MGPNGP is nog vol op bezig. Binnenkort zijn hiervoor weer selectiedagen. Men kan zich zelf
hiervoor aanmelden.
Dressuur Forum; Linda van der Hauw heeft aangegeven hiermee te gaan stoppen. Sabien
Mollema heeft inmiddels deze taak van haar overgenomen. Linda wordt bedankt voor haar
inzet en krijgt bij deze nog een bloemetje uitgereikt.
4. Jaarverslag
Jaarverslag werd voor gelezen door Jantina Feenstra-Dijkstra. Hier waren verder geen
opmerkingen of vragen over. Jantina wordt bedankt voor het jaarverslag.
5. Financieel verslag
Marjolein Rosier neemt het woord. Marjolein heeft het financieel boekjaar 2018 nog
afgemaakt. Ondanks de negatieve begroting is er toch een heel mooi resultaat behaald.

6. Kas commissie
Letty Hilverda en Tjalling Brouwer vermelden dat er geen onjuistheden/ onregelmatigheden
zijn geconstateerd. Letty vraagt dan ook bij deze om het bestuur decharge te verlenen.
Vergadering gaat akkoord.
a. Nieuwe kascommissie
Letty heeft inmiddels drie keer de kascontrole gedaan. Tabe Annema(voorzitter kring
NOF) gaat vragen wie vanuit kring NOF de controle mee wil uitvoeren.
7. Kampioenschappen/selectie Outdoor 2019
De Outdoor kampioenschappen zullen op 5/6 en 7 juli 2019 plaats vinden in Harich. Op 8/9
juni is de eerste selectie in Harich en op 22/23 juni zal de tweede selectie wedstrijd in
Drogeham georganiseerd worden. Er kan 1 proef worden gereden. Springen is vrije
inschrijving. Deze is open vanaf 22 mei 2019. Sluitingsdatum zal 23 juni 23.59 uur zijn. Als
men zich kosteloos wil afmelden voor de dressuur voor het F.K., dan kan dit t/m 23 juni 2019.
Hierna is men inschrijfgeld verschuldigd.
Regelement komt op de site van KNHS Regio Friesland.
8. Fora
Er zijn binnen de regio vier Fora. Dressuur, springen, eventing en recreatie. Sabien Mollema
zit namens KNHS Regio Friesland in het dressuur forum. Sabien neemt wijzigingen in de
dressuur met ons door. Zoals: Een aantal punten uit de reglementswijzigingen die per 1

april 2019 zijn ingegaan:
*Voor ruiters; voorlezen is toegestaan t/m het ZZ-zwaar.
*Tijdens HC starten is beenbescherming toegestaan.
*De Thiedemann-teugel is níet meer toegestaan, alleen nog tijdens prijsuitreiking.
*Bij de afdelingsdressuur is de klasse indeling komen te vervallen, dit om het meer te
stimuleren en laagdrempeliger te maken.
*Voor wedstrijdorganiserende organisaties; Een jurylid dressuur mag maximaal 36
combinaties per dag jureren. Alle reglementswijzigingen zijn te vinden op de site van de
KNHS.
*Toezichthouder voorterrein: Aankomend jaar zal dat nog 4 maal steekproefsgewijs
plaatsvinden. De financiële vergoedingen hiervoor worden momenteel nader bekeken, zodat
er mogelijk in 2020 vaker toezichthouders ingezet kunnen worden.
*Leeftijdsgerichte sportaanbod: De eerste pilot heeft inmiddels plaatsgevonden in
Werkendam (Brabant). Zowel de organisatie, deelnemers en juryleden waren enthousiast.
Een goede start van de pilot. Na de ze positieve uitkomst vindt er vanaf 1 juni een landelijke
uitrol plaats. Voor onze provincie zijn er reeds 2 wedstrijdorganisaties die deze rubriek willen
gaan uitschrijven! Dit zijn:
Concours Bolsward, laatste weekend in juni en Concours Koudum, laatste weekend in juli.
*De rubrieken zullen te vinden zijn in de vraagprogramma's.
De pilot zal draaien tot het einde van het jaar. Een kleine aanpassing in de groepen is
doorgevoerd, daar de eerste groep te klein bleek. Het zal nu zijn Jo9, Jo12, Jo15, Jo19. We
kijken er met veel belangstelling en vertrouwen naar uit.

-Op 20 mei 2019 is de volgende dressuur-forum vergadering.
-Forum springen; Jan Arend Bouwhuizen zit in dit forum namens de KNHS Regio Friesland. Op
dit moment zijn hier niet veel zaken welke besproken moeten worden. Wel is men bezig om
de hoogtes aan te passen en wil men het klassement leeftijdsgericht opmaken. De pilots
hiervoor zijn inmiddels van start gegaan.
-Forum eventing; Tineke Hoekstra kon helaas vanavond niet aanwezig zijn. Ook in de
eventing sport is het leeftijdsgericht starten opgestart. Vraag uit de zaal; Hoe zit het met de
Klep plicht? Bij paarden is dit bij eventing nu wel al verplicht, maar hoe zit dit bij eventing Z
pony’s? Moet hier eerst nog een lichter uitvoering voor komen? Annemiek zoekt dit uit.
-Forum recreatie; Marjolein Rosier: Er zijn op dit moment twee zaken aan de orde. Men is
bezig om weer een elfstedentocht te paard op te zetten. En FNRS gaat op de outdoorkampioenschappen KNHS ook het FNRS kampioenschap laten verrijden en hierbij zelf ook dit
mee organiseren. Dit zal op zondag 7 juli plaats hebben. Er worden F proeven gereden in de
binnen rij hal. Springen wordt nog bekeken. Men is nu druk bezig om deelnemers hiervoor te
zoeken. Het FNRS kampioenschap gaat zeker wel door. Dit is ook een leuke stimulans voor
andere regio’s om ook dit ook te gaan organiseren.
-Elfstedentocht te paard; Bineke de Vries neemt het woord. Dit is een mooi project om weer
nieuw leven in te blazen. Route is bekend. Het is nu zo ver om een test rit te gaan rijden. De
route gaat vanaf 1 juli via het platform van de KNHS digitaal beschikbaar komen. Op elk punt
van de route kan men instappen. Masterplan hiervoor ligt er al 10 jaar. Voor vragen hierover
kunt u bij zowel Bineke de Vries als bij forum lid Marjolein Rosier zijn.
9. Ledenraad/ KNHS
Aukje Kroondijk houd namens de KNHS een presentatie over wat er momenteel zoal speelt
binnen de KNHS. Deze presentatie is terug te lezen op de site van KNHS Regio Friesland.
KNHS is van mening dat zij meer zichtbaar wil zijn. Er is nu ook weer meer rust in de
organisatie. Ook het vertrouwen in de ledenraad is hersteld. Beleid is uitzoeken wat de stip
op de horizon is en waar men naar toe wil.
Het concours 3.5 programma wordt in de toekomst niet meer ondersteund. KNHS is bezig
om hiervoor een nieuw programma uit te werken. Young leaders programma –KNHS-site
KNHS. Programma is decentraal.
Vraag uit de zaal; KNHS staat nu ook indoorwedstrijden toe in het outdoor seizoen. Niet alle
maneges zijn goed geïsoleerd. Is hier ook controle op vanuit de KNHS? Ook worden
verenigingen zonder eigen accommodatie zo de nek om gedraaid. Aukje Kroondijk; KNHS wil
gewoon weg iedereen bedienen. Dus zo ook de ruiters zonder trailers. Wel zal het hitte
protocol weer uit de kast worden gehaald.
Vanuit de zaal; Cancelen wedstrijd wordt niet altijd goed ontvangen door de ruiters. Aukje
Kroondijk; KNHS heeft hiervoor protocollen opgesteld. Onderweg naar de wedstrijd is de
verantwoording voor de ruiter zelf. Wel moet het wedstrijd terrein veilig zijn voor mens en
paard/pony. Deze protocollen worden in de regio ook gehanteerd. Aukje geeft nog even als
advies mee, om een en ander tijdig te communiceren richting deelnemers.

10. Vaststellen datum/ plaats najaars-ledenvergadering 2019
a. 21 november 2019 locatie Partycentrum ’t Haske, te Joure.
b. Indoorkalender 13 mei in Bakkeveen, Slotleane 1. Bij de manege.
11. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. Een ieder wordt nog even uitgenodigd voor
een hapje en een drankje.

