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Notulen van de najaar ledenvergadering, 10 november 2022 in de kantine van 
de Kasteelruiters te Hemmen. 

 
Aanwezig: RV St Hypolitus, PC de Heuvelruiters, RV de Valkeniers, PSV Rovienna, RV 
de Musketiers, RV Kasteelruiters. 

 
Notulen: 

1. Opening door de voorzitter. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2. Notulen vorige vergadering, mei 2022. 
Nav het verzoek om een activiteit te organiseren voor de leden van de kring is het 

idee ontstaan om een clinic Working Equitation te Malden te organiseren. Dit in 
samenwerking met VCM Malden. Hiervoor is er op twee mailadressen contact 
opgenomen met VCM Malden, maar tot op heden nog geen reactie ontvangen. 

Mochten andere verenigingen dit mee willen organiseren of er andere ideeën zijn dan 
hoort het bestuur het graag. 

 
Vanuit onze Kring is er een vacature bij de Regio vervult, Francis Jansen heeft plaats 
genomen in het Dressuur Forum. 

 
In het Regiobestuur is er nog een vacature voor Algemeen Secretaris. 

 
Vraag over de UBO-registratie, het is inderdaad verplicht om naast de bank UBO ook 

een KvK UBO te registreren. 
 

3. Financieel verslag door de penningmeester. 

Zoals sinds 2018 besproken (zie notulen vergadering 28 november 2018) hebben we 
voor het eerst sinds 2022 de contributieverhoging van 1 euro naar 2 euro 

doorgevoerd. Echter door Corona konden verenigingen geen wedstrijden organiseren 
en hierdoor hoefde de Kring ook geen kampioenen te huldigen. Mede hierdoor 
hadden wij ook minder kosten ( -was aangegeven zie notulen van vergadering van 

10 mei 2020). Zoals in de twee grafieken te zien is loopt het ledenaantal hard terug. 
(sinds 2016 tot aan huidig bijna gehalveerd) en zien we ons totale vermogen ook 

hard dalen. Echter, door de verhoging hebben we deze daling wel kunnen afvlakken 
dan de eerdere trend.  
 

Op dit moment zijn de kosten nog steeds hoger dan de opbrengsten. Dit is ook te 
zien in de begroting voor 2023. Hierop staat een batig saldo van 310 euro. 

Desondanks is ons voorstel om geen verdere verhoging door te voeren.  
 
 

4.  Ingekomen stukken 
Ingekomen stuk vanuit de Hofruiters over twee punten: 

-Voortbestaan kringen, antwoord hierop in notulen bij agendapunt 6 
-Contributieverhoging, antwoord hierop in notulen bij agendapunt 3 
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5.  Bestuursverkiezing. 

• Aftredend en niet herkiesbaar: Jeanine Philipsen 
• Als kandidaat penningmeester stelt het bestuur voor: Susan van Noordenburg 

Er zijn geen tegenkandidaten. 
     
    Dankwoord aan Jeanine en welkom aan Susan. 

 
 

6. Mededelingen vanuit Kring, Regio en/of KNHS 
• Outdoor Regiokampioenschappen 2023 

Inmiddels zijn de data en locaties bekend gemaakt. 1 en 2 juli vereniging en 

afdeling in Ruurlo, 6,7 en 8 juli springen in Nijkerkerveen, 13,14 en 15 juli 
Lunteren 

• Juryleden selectiewedstrijden 
De juryleden welke aanwezig zijn bij de selectiewedstrijden dienen te worden 
doorgegeven aan het secretariaat van de Kring. 

• Digitaal (via Mijn KNHS) inschrijven kampioenschappen 
Vanaf dit indoorseizoen gaat er ingeschreven worden in MijnKNHS voor de 

Regiokampioenschappen. Vanuit de Kring zullen we hier info over verstrekken 
op facebook en op de website 

• Nieuwe wedstrijdsecretariaten regiokampioenschappen & nieuwe mailadressen 

Deze mailadressen worden aangepast op de site van de Regio. Mocht het oude 
mailadres worden gebruikt dan worden deze mails doorgeleid. 

• Nieuwe statuten regio 
Er is een aanvraag gedaan voor het goedkeuren van digitale vergaderingen. 
Door deze op te nemen in de statuten kan er ook online vergaderd worden en 

een rechtsgeldige stemming gehouden worden. 
• Voortbestaan van de Kringen. Dit is meermaals besproken tijdens de 

Regiovergadering. Er is een voorstel gedaan om een heidag vanuit de regio te 
organiseren, waarbij alle kringen aanwezig zijn om dit onderwerp met elkaar 
te bespreken. Als dit akkoord wordt bevonden dan zal de heidag ergens in 

Februari 2023 plaatsvinden. 
 

 
7. Huldiging kampioenen 

Vanuit het bestuur van de Kring zijn we positief over deze huldiging. Vanuit de zaal 
wordt er ook positief gereageerd. De opkomst was erg goed. Vanuit het bestuur is 
het voorstel om dit voor het lopende indoorseizoen ook te doen op 30 maart. Dit 

wordt positief ontvangen en Rijhal Bergharen wil deze avond organiseren. Omdat we 
nu overgaan op deze nieuwe manier van huldigen komt ook het uitreiken van de 

certificaten van de (reserve)kringkampioenen te vervallen. 
 

8. Wedstrijdkalender indoor 2022-2023 

Vanuit Groesbeek Brandenburg zijn er nog geen data doorgekomen voor het outdoor 
seizoen. Hierdoor kunnen nog niet alle data gepland worden voor de selecties. Vanuit 

de Kring wordt naar hen gemaild om de data op te vragen. 
 
Voor de outdoor dressuur pony’s wordt er nog een locatie gezocht voor selectie t/m 

M2 omdat vanaf het Z vrije inschrijving is. Het dient een accommodatie te zijn met 
een goede buitenbak en losrijmogelijkheden en voldoende parkeergelegenheid. 

 
Er wordt door het bestuur ook buiten de kring gekeken naar accommodaties waar 
een selectiewedstrijd gehouden kan worden. Sowieso voor de selecties springen. 

 
9. Rondvraag 

Vanuit de Musketiers Druten komt de vraag of er selectiewedstrijden gehouden 
kunnen worden bij hen in de rijhal voor het indoorseizoen. Vanuit het bestuur wordt 
aangeven dat de losrijmogelijkheid te klein is voor een selectiewedstrijd. 



 

Vanuit het bestuur wordt om een locatie gevraagd voor de ALV voorjaar 2023, 
Druten, RV de Musketiers, heeft aangegeven de accommodatie beschikbaar te stellen 

hiervoor.  
 
 

10. Sluiting 
 

De secretaresse van de Kring 
Els Angenent 
November 2022 

 


