
Algemene Leden Vergadering  Kring Vechtdal 

  Notulen ALV 13-mei-2014 – Kring Vechtdal 

Datum:  13 mei 2014 

Locatie:  Manege ’t Gulden Spoor te Hardenberg 

Aanwezig:  22 personen inclusief bestuur 

Afwezig:  enkele verenigingen hebben zich per email afgemeld 

1. Welkom en mededelingen 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de ALV.  

Mededelingen: In 2013 is er al veel veranderd met betrekking tot de verhoudingen binnen 

KNHS, Regio en de kringen. De kringen blijven bestaan, maar er vindt herstructering plaats 

op het gebied van de ledenraad en meer recreatieve leden zullen bij de verenigingen komen. 

De Regio heeft al €5000,- ontvangen van de KNHS voor de recreanten. Binnen 2014 wordt 

dit doorgezet, de nieuwe statuten (VINO/Dichterbij de paardensporter) zijn 19 december 

2013 goedgekeurd door de Ledenraad. De KNHS is gestart met het Project “Dichterbij de 

paardensporter”, hierin worden alle paardensporters aangesproken, en kunnen 

paardensporters zich ook melden om hierin een rol te spelen, het speelt zich dus niet achter 

de schermen af. Belangrijkste doelstelling is om de sport toegankelijker en transparanter te 

maken. Er zal meer structuur zijn, met minder commissies. De Ledenraad wordt 

teruggebracht van 42 naar 17 leden, maar blijft wel het hoogste orgaan binnen de KNHS met 

meer nadruk op beleid. De voorzitters van de Regio’s krijgen een gewogen stem op basis van 

het aantal leden dat ze vertegenwoordigen. Er komen Fora per discipline: springen, 

dressuur, eventing, mennen, recreatiesport, aangespannen sport, endurance, horseball, 

reining en voltige. Meer informatie kan u vinden in de Paard&Sport van MEI 2014, pagina 55.  

Geen toevoegingen op de Agenda van vandaag.  

 

2. Notulen voorjaarsvergadering 

Notulen zijn vorig jaar ter informatie aan alle leden gemaild, daarna zijn zij op 24 november 

2013 op de wegviste van Kring Vechtdal geplaatst ter inzage. De notulen worden 

voorgelezen door Aad, en worden goedgekeurd door de aanwezigen. 

 

3. Ingekomen stukken 

Geen ingekomen stukken.  

 

4. Jaarverslag 2013 

Andre Kockelkoren: over 2013 staan we momenteel in de min, namelijk € 351,80. Dit is te 

verklaren aangezien er nog een bedrag van € 645,40 geïnd moet worden. Andre is vandaag 

bij de bank geweest en heeft ervoor gezorgd dat het geld geinnd gaat worden via 

machtigingen.   

Andre geeft aan dat er binnen Kring Vechtdal 23 leden minder zijn dan in 2013, dit heeft als 

gevolg dat goed gekeken moet worden naar de uitgaves in 2014. Door minder inkomsten 

van leden, kan 2014 negatief uitvallen. Aad vult aan dat er in 2014 wel meer geld naar onze 

Regio komt, en dat we goed gaan kijken naar de uitgaven.  

  

5. Controle kascommissie 

Ronald Petter heeft de kascontrole over 2013 uitgevoerd. Ronald geeft een positief advies 

over 2013. Er worden geen belastende uitgaves gevonden, wel geeft Ronald aan goed op de 
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uitgaven te letten.  

Kascontrole 2014: Liane Veerman, PC Avereest 

Ronald geeft aan: We hebben 22 verenigingen, kan de kascontrole rouleren binnen deze 22, 

dan ben je maar 1x per 22 jaar aan de beurt.  

Er is een lijst gemaakt voor de 1e 10 jaar, beginnend bij Avereest, De Bosruiters worden 

overgeslagen, zij hebben immers 2013 verzord. De lijst wordt zsm op de website van Kring 

Vechtdal geplaatst.  

 

6. Vacature voor Algemeen bestuurslid: 

Per abuis is dit vermeld, wij zijn als kring bestuur momenteel compleet met 7 leden. 

 

7. Evaluatie Indoor Kring- en Regio Kampioenschappen 

04-Jan-2014: Pony’s dressuur (Hardenberg): geen opmerkingen 

11-Jan-2014: Paarden springen (Den Ham, Lourenshoeve): Erik de Boer: verschil tussen kring 

en regio is te groot qua accommodatie. Hierdoor komen er andere mensen bovendrijven om 

naar de regio te gaan, dan als de kring in een soortgelijke accommodatie als de Regio 

(Balkbrug) wordt georganiseerd.  

18-Jan-2014: Paarden dressuur (Hardenberg): Francis: grote ergernis van ruiters/amazones 

(paniek bij de paarden, ook op het parkeerterrein) doordat de Voetbal vereniging naast de 

manege veel overlast veroorzaakten door een prijsuitreiking met vuurwerk. Dit is natuurlijk 

een erg vervelende samenloop van omstandigheden. Kirng Bestuur geeft aan hier weinig aan 

te kunnen doen, maar zal proberen dit in het vervolg voor te kunnen zijn.  

18-Jan-2014: Paarden dressuur Z (Balkbrug): Mooie accommodatie, goed georganiseerd.  

 

31-Jan-2014: Regio Paarden dressuur Z (Marienheem): Goed georganiseerd, mooi concours, 

vrijdagavond wel erg laat geworden met de kur. Stalling (15 boxen bij Stal de Ruuter in 

Haarle) was geregeld, maar erg weinig gebruik van gemaakt. 1 box is gebruikt, Regio betaald 

dit.  

01-Feb-2014: Regio Paarden dressuur L1-M2 (Hardenberg): Goed georganiseerd, mooi 

concours. 

31-Jan & 1-Feb-2014: Regio Pony’s Springen (Balkbrug): Mooie accommodatie, 

complimenten voor de Vereniging Avereest! Veel hindernissen aangeleverd door de kring 

verenigingen, hartelijk dank hiervoor! Vrijdagavond was het erg laat geworden met de 

pony’s, niet handig met ponyruiters. Geeke: Boeke, dekens, prijzen bij prijsuitreiking was erg 

mooi en wordt positief ontvangen. De vrijdagavond was laat geworden, maar wel erg 

gezellige sfeer. Erik de Boer: eerst beide parcoursen M-c afronden, dan M-d, enzovoorts. Nu 

alles door elkaar, waardoor je blijft verhogen, verlagen. Erg omslachtig. Aad vult aan: 

Gastjury pony’s Jessica Dozeman: erg leuk, positieve feedback richting de deelnemers.  

7-8-Feb-2014: Regio Paarden springen (Balkbrug): Mooi concours, geen bijzonderheden. 

7-8-Feb-2014: Regio Pony’s dressuur (Hardenberg): Mooi concours, geen bijzonderheden. 

15-Feb-2014: Regio pa/po dressuur B (Hardenberg): Lange geslaagde dag. 

  

8. Kring kampioenschap in Slagharen 4-5 juli 2014 

Wij zijn als Kring Vechtdal weer te gast bij LR en PC Slagharen, en zijn Slagharen erg 

dankbaar voor de mogelijkheid om ons kring kampioenschap te kunnen houden.  
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Aad: Geef bij opgave duidelijk aan dat je Kring kampioenschap rijdt door SELECTIE aan te 

vinken. Kijk ook op de voorlopige startlijst of SEL achter je naam staat. Zo niet, geef dat dan 

zo spoedig mogelijk door, zodat op de definitieve startlijst het correct staat. Je kan dit 

naderhand niet laten aanpassen.   

Erik de Boer: waarom niet alle leden automatisch voor SEL laten opgeven? 

Nicolet Scholten: graag vrijdagavond dresuur kampioenschap paarden, niet ’s middags. Niet 

iedereen kan vrij nemen.  

Geeke Klein: dressuur en springen samen organiseren geeft veel meer sfeer.  

Ronald Petter: 4/6-tallen pony’s, graag later op de zaterdagmiddag, na het pony programma. 

Dit wordt doorgegeven aan Slagharen, en gevraagd om er rekening mee te houden.  

Veel succes voor de organiserende vereniging Slagharen voor het Kringkampioenschap!! 

 

9. Uitslag Enquete Kring dressuurlessen 

De enquete circuleert nog binnen het bestuur en zal zo spoedig mogelijk richting de 

verenigingen gaan. De verenigingen kunnen de link naar de enquete dan doorsturen naar 

hun leden.  De enquete uitslag zal per email naar de verenigingen gecommuniceerd worden, 

en via de website van kring Vechtdal zal er verder gecommuniceerd worden over de kring 

dressuur lessen.  

Post note: Enquete is op 23 mei 2014 naar de verenigingen gestuurd, en kan ingevuld worden tot en 

met 7 juni 2014.  

Francis Turk: zou er een keer een avond georganiseerd kunnen worden met een Mental 

coach? 

Geeke Klein: geeft aan weinig animo te verwachten bij de kring lessen 

Angela Sleurink: graag kleinere groepen indelen, liever 3 dan 5 personen per les.  

 

10. Terug naar oude beleid: geen dressuur- of springwedstrijden voor paarden respectievelijk 

pony’s in hetzelfde weekend of dezelfde dag. 

Notitie uit ALV notulen 12nov2013: 

 Enkele wedstrijden worden in het zelfde weekend georganiseerd. Deze worden in de 

voorjaarsvergadering (13 mei 2014) geëvalueerd. Het gaat 5 april: Sallandruiters en 

Nieuwleusen. En om 26 april: Vechtruiters en Marwinus. 

 

Aad geeft aan dat het bestuur terug gaat naar het OUD BELEID: per vereniging 1 groter 

Traditioneel concours organiseren dat voorrang heeft op andere concoursen binnen de 

kring. Traditionele concoursen zijn concoursen die vanuit oudsher georganiseerd werden op 

een bepaalde dag/ in een bepaald weekend. Deze hebben voorrang op andere ‘nieuwe’ 

concoursen. Iedere vereniging kiest 1 concours dat een soort ‘recht’ krijgt die dag/weekend. 

Alles in overleg met het kring bestuur.  

Erik de Boer: niet mee eens, Nieuwleusen zit in hoekje van de kring, en heeft vaak meer last 

van andere regio’s, dan binnen de regio als er rekening gehouden moet worden met de 

kring. Het concours van 4-5 april is op het laatste moment verschoven naar het 

paasweekend.  

Ingrid Smid: Sallandruiters had vorige jaren rond de 150-200 deelnemers op hun Traditionele 

datum begin april: nu is het concours afgelast wegens te weinig deelname door concurrende 
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wedstrijd.  

Aad: 1 maand voor de ALV de concoursdata doorsturen naar het bestuur (details volgen). 

 

11. Vaststelling wedstrijdkalender Indoor seizoen 2014-2015 

Kalender is vastgesteld en de kalender zal ter controle worden doorgestuurd naar de 

verenigingen.  

Kalender is op 23 mei jl. doorgestuurd en verenigingen kunnen hun feedback geven tot en 

met 1 juni 2014. Daarna zal de kalender definitief worden gemaakt en op de website van 

Kring Vechtdal komen te staan.  

 

12. Rondvraag 

 Ingrid Smid: tijdens de ALV begin 2013 is er gesproken over een cursus 

“Concoursprogramma voor gevorderden”. Meerdere personen (Sallandruiters, Bosruiters, 

Lourenshoeve) hebben zich aangemeld tijdens de ALV, maar hier niets meer over gehoord. 

Ant: Jacinta Hemmen zal dit navragen bij de Regio ALV op 20 mei a.s.:  

Antwoord Frederieka van der Velde: dit kan zij niet verklaren, aangezien de cursus wel 

regionaal heeft plaatsgevonden, en alle aangemelde personen per email zijn uitgnodigd. Een 

groep van minimaal 10 personen kan ook zelf een WPA (Wedstrijd Programma Adviseur) 

laten komen. Dit is op vrijwillige basis. 

Jacinta: Nan Hokse is de WPA voor onze regio. Ingrid Smid en Nicolet Scholten zijn per email 

geinformeerd door Jacinta over de mogelijkheid om Nan Hokse te laten komen. Dit wordt nu 

verder opgepakt, zodat alsnog de cursus kan plaatsvinden.  

Mochten er meer geinteresseerden zijn, dan kan u dat laten weten aan 

Secretariaatkringvechtdal@live.nl  

 

13. Sluiting 

Hartelijk dank voor jullie komst en laten we de concoursen in HARMONIE laten verlopen.  

De voorzitter wenst iedereen wel thuis en een mooi en sportief seizoen. 

 

 

Data volgende vergaderingen: 

ALV najaar:   4 november 2014 

ALV voorjaar:  
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