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Notulen voorjaarsledenvergadering 
6 april 2017   

 
Aanwezig: 
namens bestuur:Olaf Rempe, Nel Balla, Jos Slottje, Jan Martin Wagenaar, Monique van 
Duivendijk. 
Namens verenigingen en kringen:  
Alcmaria Hippix; Amethyst;Beemsterruiters;Beyart;De Duinridders;RV 
Heerhugowaard;Heiloo;Kennemerruiters;Leeghwater;Saba;Schermeerruiters;Schildknapen
; Assendelft; Broekerruiters;Gouwzeeruioters; Oostzanerveld;SPA;Twiske;Zaanse 
Ruiters;Equito; Purmerbos;Haarlemmermeerruiters; NHRV; Schoteroog;St.Hubertus; 
Berkenruiters; Harenkarspel;PSV Hoorn;Noorder Koggenruityers;Oude Veer; 
Vuurotenruiters; West-Friesland;Any Dale; Steenen Kamer. ; namens kring midden Peter 
van Veen en Marinette van Acker; kring Centraal Wout Janmaat; KWPN Marjan van 
Vulpen 
 
Afwezig met bericht:  
Erelid: Geu de Jong, Ellie Ooms. 
Kringen: Margriet Meijer (kring noord). 
Fora:Janneke Petrie, Piet Groen, Carolien Wittenberg. 
Verenigingen:Wironruiters; Wennekers; Spijkerboor. 

 
 
1. Opening vergadering 20:00 uur; Olaf heet iedereen welkom, speciaal welkom vooMarleen Ras 

en Maaike den Besten namens KNHS en Zwaan Brink namens FNRS. 
 

2. Verslag van de najaarsledenvergadering 17-11-2016: de notulen worden goedgekeurd met 
dank aan Nel. 

 
3. Ingekomen stukken,  mededelingen en activiteiten: 

- Regionale Bixiedag 2-9-2017 locatie Hoofddorp. Nadere informatie volgt. 
- Sportcafé: te houden bij accommodaties van de sportaanbieders. Hierbij zullen diverse 

lezingen/clinics gegeven kunnen worden. Ideeën zijn welkom. Aanvang najaar 2017. 
- Bijscholing ( in samenwerking met fora) meer bijscholingen voor juryleden/ instructeurs voor de 

verschillende disciplines in de regio. 
- KWPN/KNHS avond 29 september 2017 locatie: Beemsterruiters te Middenbeemster. Ook 

hiervoor kunnen licentiepunten behaald worden. 
- Website regio is offline. Deze wordt vernieuwd. 
- Facebookpagina is openbaar gemaakt. 

 

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie  

Regio  NOORD-HOLLAND  
Secretaris: Mevr. Nel Balla 
Belthoeve 32 
1462 PN Middenbeemster 

tel: 06 – 34421216                                                           e-mail: n.balla@kpnmail.nl  
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4. Jaarverslag secretaris 2016 : geen vragen. 
 

5. Jaarverslag penningmeester 2016: Jos Slottje geeft toelichting op het jaarverslag. 
a.Verslag kascontrolecommissie bestaande uit  Jos van Haaster en Paola Blokzijl verleent het 
bestuur decharge. 
b. Vaststelling jaarrekening 2016 

 
 
 Benoeming (reserve)lid kascommissie 2017: Paola Blokzijl (Noord) zal nog een jaar controle 

mogen doen, reservelid afgelopen jaar was Marit Rol (Midden) zij zullen  komend jaar de 
kascontrole verrichten. Esmee van de Berg (Zuid) meldt zich aan reservelid. 
 

6. KNHS- nieuws: informatie vanuit ledenraad  
 

- Per 1-4-2017 is deregulering van kracht. Vanaf 1-4-2017 zijn toch wel enkele wedstrijden 
bijgeschreven. Wedstrijdkalender is compleet en bij. Voor vragen kunt u contact opnemen 
met Monique van Duivendijk. 

- Wedstrijdreglementen zijn aangepast o.a. ponymetingen. Inhoudelijk na te zien in de 
reglementen op de site van de KNHS 

- Forum eventing: John Maarse doet verslag. Hij doet mededeling omtrent de  wijzigingen in 
de discipline eventing. Het aantal eventingruiters is stabiel. Een helmcamera is toegestaan, 
inschrijfgelden zijn vrij maar worden redelijk gehandhaafd. Regiokampioenschap zal in 
principe in september 2017 op Texel plaatsvinden. De selectie voor de klasse L voor het 
NK zal plaatsvinden tijden Clusius event te Oudkarpsel. Er zullen 6 deelnemers worden 
geselecteerd,  waarvan 4 in het team  en 2 reserve / individueel. Het NK vindt plaats bij de 
Vlietlanden. 

- Veiligheid is een speerpunt in de eventing. Onderzoek vanuit Ierland wordt in Nederland 
ook getest. Hierbij kan aangegeven worden of er een reëele  verwachting is dat de 
combinatie veilig de eindstreep haalt. Toetreden tot 1 en 2  sterwedstrijden wordt aan 
banden gelegd d.m.v. minimaal aantal behaalde winstpunten. 

- Janneke Petrie forumlid springen is helaas niet aanwezig. Zij heeft schriftelijk verslag 
gedaan. Olaf noemt belangrijkste punten. Zie bijlage.  

- Piet Groen forumlid dressuur is helaas niet aanwezig. Sinds  1 jaar nieuwe proeven van 
kracht. Deze worden nog geëvalueerd. Juryleden attenderen indien protocol niet correct 
wordt ingevuld (halve en hele punten correct noteren op het protocol conform het 
wedstrijdreglement. In Lichte Tour vanaf 1-4 ook rijjas toegestaan, conform de reglementen 
van de  FEI. Scholingsbit is niet meer toegestaan. Deze zaken zijn ook opgenomen in het 
wedstrijdreglement dressuur van de KNHS. 

 
7. Wedstrijden/ kampioenschappen. 

- Selectie pony’s worden binnenkort geëvalueerd. Er zijn verbeterpunten- wij gaan hiermee 
actief aan de slag. Protocol volgt. 

- Er wordt gekeken of selectiewedstrijden paarden mogelijk is. 
- Randstadcup paarden en pony’s Z/ZZ NH-ZH-Utrecht. Zeer positief . Outdoor zal ook een 

Randstadcup op dezelfde wijze georganiseerd worden. Gehouden 22 juli 2017 bij Manege 
Prinsenstad te Delft. 

- Regiokampioenschappen 4, 5 en 6 augustus 2017. Springen vrije inschrijving. Pony 
dressuur vrije inschrijving. Wel dient men gestart te zijn op het kringkampioenschap om op 
het Regiokampioenschap te mogen starten. Voor de paarden geldt de verdeelsleutel. 

- Verenigingen worden verzocht niet meer dan 3 keer per jaar dezelfde jury uit te nodigen. 
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- Wedstrijdkalender is vrij. Voor de wedstrijdkalender springen zal weer een avond 
georganiseerd worden om deze samen te stellen. Uitnodiging volgt. 

- Kampioenschapsreglement is 5 april ontvangen. Is geplaatst op Facebook. Inschalingstabel 
is oa aangepast, zoals opgenomen in de disciplinereglementen.  

 
8. Regiobestuur: 

- forumlid recreatie. Functieis  vacant: erg leuk forum; komende week gesprek met enkele 
kandidaten. De kandidaat dient gekozen te worden door de leden middels digitale 
stemming. Kandidaat is ook lid van het regiobestuur. 

- Aftreden bestuurslid Brenda de Vries. Helaas is zij niet aanwezig om haar persoonlijk te 
bedanken.  
Wij zijn op zoek naar een bestuurslid voor jeugdaangelegenheden. Voor vragen of 
aanmelden kunt u terecht bij Nel Balla of Olaf Rempe 

 
9. Rondvraag 

- Marlies Jansen manege de Eenhoorn 30 april bijscholing/clinic lesgeven aan kinderen. 
Hiervoor zijn licentiepunten te behalen. 
 

 
10. Sluiting vergadering 21:00 uur  
 
 
Presentatie KNHS: informatiebijeenkomst zilver 
 
  


