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Notulen van de najaarsledenvergadering, 15 november 2021 in het Dorpshuis te
Horssen. Aanvang 20.30.

Aanwezig:PSV La Grande, HC La Grande, RV de Hoefslag, RV de Tolbrug, PC de
Heuvelruiters, RV Hypolitus, Waalruiters, RV en PC de Valom, PSV Rovienna, PVV
de Musketiers, Elster Rijvereniging.
Afwezig: Vier Heemskinderen, RV Ewijk, VCM Malden, Herveld en Omstreken.
1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen vorige vergadering, mei 2021.
Er zijn geen aanvullingen of opmerkingen over de notulen.
3. Huldigen van de kampioenen Outdoor seizoen.
- Francis Jansen met Lafhira, Nederlands kampioen dressuur paarden
klasse L1
- Daisy van Dolderen met Danique van de Puttehof, Regio kampioen
dressuur paarden klasse M2
- Niels Lubbers met Johnson L, Regio kampioen dressuur paarden
klasse Z1
- Rene Thomassen met Hafony, Regio kampioen springen paarden
klasse M
- Sarah Willemsen met Baumann’s Dior, dressuur pony’s klasse L2
cat.D/E
- Amy de Wildt met Mister Blue Smoke, dressuur pony’s klasse M1M2 cat.C
4. Begroting door de penningmeester en contributie voorstel 2022.
Niet veel wijzigingen ten opzichte van andere jaren. Verhoging van
afdracht naar 2 euro wordt volgend jaar doorgevoerd. De afgelopen twee
jaar hebben we dat niet gedaan i.v.m. de Corona maatregelen.
Door de penningmeester wordt het verzoek gedaan voor kascontrole
commissielid. Willeke Weijers wil de kascontrole uitvoeren.
5. Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken
6. Bestuursverkiezing:
Er zijn geen tegenkandidaten binnen gekomen.
Karin Biermans wordt de nieuwe voorzitter.
Susanne van Noordenburg wordt aspirant algemeen bestuurslid
Afscheid in ALV van Ineke Derks (in 2019 uit het bestuur gegaan) en
uitreiking van de Bronzen speld van de KNHS aan Ineke. Ook is het

afscheid Peter Brussen voorzitter en uitreiking van de Bronzen speld van
de KNHS aan Peter.
7. Mededelingen vanuit Kring, Regio en/of KNHS.
- Els geeft presentatie over de toekomst van de
Regiokampioenschappen. Deze presentatie is terug te lezen op de
site van de Kring onder ‘Vergaderingen en Notulen’ in het menu
Bestuur.
- Verzendlijst van de e-mail naar de verenigingen klopt niet geheel.
Actie aan jullie allen om de mailadressen op de site na te kijken. Als
hier iets niet klopt graag aan ons doorgeven.
- Nieuwe statuten van de regio, als kring en vereniging moeten er
nieuwe statuten komen. Dat hoeft niet stel op sprong er is een
termijn van 5 jaar voor afgegeven. In Wijchen is een notariskantoor
die het tegen een gereduceerd tarief van 565 euro wil doen. Er
staan andere teksten over welzijn, Match fixing, doping en seksuele
intimidatie.
- De voorzitter van de Regio en Kringen hoeven niet meer door
elektronisch stemming gekozen te worden. De afvaardiging naar de
Regio hoeft niet meer de voorzitter te zijn, dat kan ook iemand
anders vanuit het Kring bestuur zijn.
- De KNHS heeft een verzekering voor alle bestuurders afgesloten
waardoor niet meer het hele bestuur aansprakelijk is door
misstanden van een individu uit het bestuur.
8. Rondvraag
Willeke Weijers; Susanne van Noordenburg is algemeen bestuurslid,
hiermee komt het bestuur op het aantal van 6. Peter Brussen geeft aan
dat Susanne aspirant bestuurslid is.
Willeke Weijers; Is er al iets bekend over de enquête die is uitgezet over
toezichthouders? Els Angenent geeft aan dat de KNHS hier volop mee
bezig is. Zodra hier meer over bekend is laten we het weten.
9. Wedstrijdkalender outdoor 2022.
Els Angenent benadrukt het belang van het op tijd aanleveren van de
wedstrijddata in MijnKNHS om tot een complete wedstrijdkalender te
komen.
10.De voorzitter sluit de vergadering en de aftredende voorzitter Peter
Brussen draagt het voorzitterschap over aan de nieuwe voorzitter Karin
Biermans.
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