
Algemene Leden Vergadring Kring Vechtdal najaar 2014 

 

Datum:                                        dinsdag  04 november 2014 
Locatie:                                       Manege het Gulden Spoor te Hardenberg 
Aanvang:                                    20.00 uur 

 
 
Notulen ledenvergadering 4 november 2014 
 
AANWEZIG: 
 
Aad van Wijngaarden, Geertje Hindriks, Jantje Dolfing, Willy Moes en Andre Kockelkoren,  
 
AFWEZIG: 
 
Jacinta Hemmen 
 
 

1. Opening en mededelingen 

Aad opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen de presentielijst wordt uitgedeeld. 
 

2. Notulen 13 mei 2014 

De Notulen van de ledenvergadering, welke gehouden  is op 13 Mei 2014 wordt besproken en 
voorgelezen door Aad  
Er komt een vraag van de Sallandruiters inzake de lijst van de kascontrole, aad legt uit dat deze 
lijst wordt gehandhaaft zodat iedereen een keer aan de beurt komt, zodat je maar eens in de 22 
jaar aan de beurt bent, tevens vragen ze naar punt 10 betreffende de concoursdata welke per mail 
moet worden ingeleverd, Aad geeft hierop het antwoord dat het “oude” systeem gehandhaaft blijft. 
 
Per abuis is er in de vorige notulen vermeld dat de afdracht voor de  recreanten € 5000,- is , dit is 
onjuist en dit moet € 4000,- 
Er komt een vraag inzake de cursus concoursprogramma , wanneer de cursussen beginnen, Aad 
meld dat wanneer er een cursus gewenst is, de betreffende  vereniging dit dient te melden bij 
Jacinta Hemmen. Aad neemt contact op met frederique inzake de opfriscursus  
concoursprogramma en inventariseert de mogelijke deelname. 
Eind november ontvangen de voorzitters van de kringen het nieuwe concept statuten welke 
ingepast dienen te worden binnen de regio, Aad geeft aan dat zoals het nu bekend is de kringen 
blijven bestaan. 

 
Lemelerveld geeft aan liever bij Kring Salland te horen. Zij geven aan dat zij diverse malen 
gemaild hebben zonder enig respons. Ook op telefonisch contact met de regio Overijssel wordt 
niet op gereageerd. 

 
Aad geeft aan dat wanneer er verenigingen zijn die bij een andere kring willen horen dat juist dit 
het goede moment is. 
 

 

3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen binnengekomen stukken 

4. Uittredende bestuursleden: Willy Moes en Corina Broeze.  

Aad overhandigt een presentje aan Willy en bedankt haar voor de prettige samenwerking.  
 

5.    Vacatures nieuwe bestuursleden kring Vechtdal  
 



Omdat Corina Broeze en Willy Moes afgetreden zijn, ontstaan er 2 vacatures Aad vraagt of er 
gegadigden zijn om het bestuur te versterken. Beide vacatures zijn in principe voor algemeen 
bestuurslid. Beide vactures worden ook op de website van Kring Vechtdal geplubliceerd 
 

6. Evaluatie Outdoor Kring- en Regiokampioenschappen 2014 

OUTDOOR KRINGWEDSTRIJD SLAGHAREN 
De prijsuitreiking was vrij laat ( de M dressuur was is het donker), maar in het algemeen netjes 
geregeld 
 

REGIOKAMPIOENSCHAP BATHMEN 
 

De ringen lagen ver uit elkaar. 
 
Er wordt gevraagd hoe het kan hoe het kan dat Drenthe meer starts hebben in het M en Z springen. 
Geertje geeft aan dat dat de regio kampioenschappen in Drenthe meerdere dagen zijn. 
 

 
Er wordt gevraagd of er met de datums geschoven kan worden ( regio), maar Aad geeft aan dat er 3 
weken tussen moet zitten, geertje geeft aan dat er in regio Drenthe geen kringkampioenschappen 
zijn. 
Er komt een opmerking dat de startlijsten minimaal een week van te voren zijn startlijst moet tonen. 
 
Aad snijdt aan dat er mogelijk een echt kringkampioenschap moet komen en dat deze niet 
verweven moet zijn in een regulaire wedstrijd. 
Aad geeft aan dat dat wij als bestuur graag een echt kringkampioenschap willen maar uit de zaal 
komt de opmerking dat er mogelijk te weinig deelnemers komen. 

 
Slagharen is destijds gekozen omdat deze de kringwedstrijden wilden doen omdat toen andere 
verenigingen deze wedstrijd zich niet kandidaat stelde voor de organisatie..  
Behaalde winstpunten zijn er wel voor de outdoor kringkampioenschappen en niet voor de indoor 
kringkampioenschappen 
Vanuit de zaal komt er voorkeur voor slagharen. Er komt uit de zaal de opmerking om extra prijzen 
uit te geven. Hiervoor is echter vanuit de kring geen budget indien dit wel gewenst is, zal budget uit 
de portomonnee van de leden moeten komen 

 

7. Kring dressuur lessen van start – Paarden 

Vanaf donderdag 6 november 2014 starten de kringlessen, in eerste instantie zal worden begonnen 
met de kringlessen voor de paarden. In het voorjaar van 2015 zullen er lessen worden gehouden 
voor de pony combinaties. 
Het aantal deelnemers valt enigszins tegen gezien de hoeveelheid leden binnen Kring vechtdal , 
De lessen voor de paarden worden op 2 lokaties gehouden, voor de klasse B/L in Manege 
Hoogenweg,en voor de klasse M/Z bij Stal Ekkelenkamp. Thea Mandemakers zal de instructie 
verzorgen voor de klasse B/L en Kristel van Duren voor de klasse M/Z 
 

8. Kringkampioenschappen Indoor 2015 Paarden en Pony’s  

De Kringwedstrijden INDOOR 2015 worden gehouden op: 
 
 

datum Lokatie Discipline PO/PA Klasse 

3 januari 2015 Hardenberg Dressuur PO B- M2 

10 januari 2015 Balkbrug Springen PO/PA B-L-M 

17 januari 2015 Hardenberg Dressuur PA B-M2 

17 januari 2015 Balkbrug Dressuur PO/PA Z1/Z2 

 
9. Regio Kampioenschappen Indoor 2015 Paarden en Pony’s 

De regiokampioenschappen Indoor 2015 worden gehouden op: 
 



     

30/31 Januari 2015 Rijssen Dressuur PA L1- ZZL 

30/31 Januari 2015 Ambt Delden Springen PO B- ZZ 

6/7 Februari 2015 Rijssen  Dressuur PO L1- Z2 

6/7 Februari 2015 Ambt Delden Springen PA B-ZZ 

21 Februari 2015 Almelo Dressuur PO/PA B 

 

10 Vaststelling van het beleid: geen dressuur- of springwedstrijden voor Paarden respectievelijk 

Pony’s in hetzelfde weekend of dezelfde dag 

Aad vraagt aan de zaal hoe men aankijkt tegen het meerdere disciplines binnen de kring op 
eenzelfde dag.  
 
Er komt een tenzij regeling. 
 
Er zijn een aantal concoursen welke die traditioneel zijn deze hebben voorrang op NIEUWE 
concoursen. 
 
In het kort komt de tenzij regeling op het volgende neer. 
 
Indien beide verenigingen volmondig “ JA “ aangeven dan mag er op eenzelfde dag in eenzelfde 
discipline en in eenzelfde kring een wedstrijd worden gehouden. Echter indien beide partijen er niet 
uitkomen dan gaat te allen tijde TRADITIONEEL voor.  
 

11 Vaststelling Wedstrijdkalender Outdoor-seizoen 2015 

Kalender is vastgesteld en de kalender zal ter controle worden doorgestuurd naar de verenigingen.  
Kalender is doorgestuurd en verenigingen kunnen hun feedback geven. Daarna zal de kalender 
definitief worden gemaakt en op de website van Kring Vechtdal komen te staan.  
 

12 Rondvraag 

Er zijn geen vragen uit de zaal 

13 Sluiting 

Aad sluit de vergadering, bedankt een ieder voor hun komst en wenst iedereen een veilige 

terugreis. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


