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Geacht bestuur,  
 
 
Wij danken u voor de ingezonden brief en hebben deze in onze afgelopen 
bestuursvergadering doorgenomen. Vooropgesteld vinden wij het een positieve zaak dat 
onze leden kritisch kijken naar het functioneren van het bestuur. 
 
Als bestuur probeer je op vele vragen die er zijn een passend antwoord te geven, wat niet 
altijd lukt. 
In uw schrijven benoemt u een aantal onderwerpen, die wij deels onderschrijven. Over een 
aantal onderwerpen verschillen wij echter van mening. 
Gaarne willen wij de punten die uw leden onderstreepten toelichten. 
 
Bij uw eerste opmerking omtrent de visie en sturing kunnen wij u melden, dat de KNHS in 
samenwerking met het Menforum bepaalt welke richting er ingeslagen wordt en welke 
punten er op het moment spelen. Dit betekent dat wij als district volgend zijn, maar voor het 
opstellen van de beleidsrichting vindt er al enige tijd structureel overleg plaats tussen de 
voorzitters van de Mendistricten. Dit gebeurde op initiatief van Mendistrict Zuid.  
In de Ledenraad worden wij vertegenwoordigd door de voorzitter van Mendistrict Oost, hij 
verwoordt onze standpunten. En dat niet alles altijd overgenomen wordt door de Ledenraad 
mag duidelijk zijn. 
U noemt dat wij als district geen actieve rol hierin spelen, wij denken hier dus anders over. 
Daar wij als actieve menners in diverse disciplines actief zijn en hier vaker diverse mensen 
spreken proberen wij als bestuurslid ook onze invloed aan te wenden.  
 
Omtrent de communicatie naar onze leden toe moeten wij u in het gelijk stellen. Het 
bijwerken van de site kan sterk verbeterd worden. Van onze kant hebben we gewacht op 
aansluiting bij de site van de KNHS-Ermelo en dat een gedeelte van daaruit bewerkt zou 
worden, maar hierover is nog steeds geen duidelijkheid.  
Om de berichtgeving op onze site te actualiseren zijn wij gaan zoeken in ons ledenbestand 
om hierin versterkt te worden en hebben  iemand bereid gevonden. Ook hebben we iemand 
gevonden om de functie van penningmeester op zich te nemen. Op onze volgende ALV 
worden deze nieuwe leden kenbaar gemaakt .Als zij gekozen worden door onze leden 
kunnen zij het bestaande bestuur versterken. 
 
Op het genoemde punt dat wij overlopen worden door de actievere rol van de andere 
districten kunnen wij u melden dat wij ons hierin helemaal niet kunnen vinden. Diverse 
punten die door de districten behandeld zijn komen aandringen van Mendistrict Zuid. 
 
Omtrent de heldere en duidelijke uiteenzetting van selecties  waaronder de Strijd der 
Districten kunnen we kort zijn en u melden dat de selectievoorwaarden en evt. regelementen 
bijna voltooid zijn en na toetsing door het Menforum vermeld worden op de site, zodat ze ten 
alle tijden te vinden zijn. 
Wij verwachten binnenkort, voor de zomer, deze regelementen te publiceren. 
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Voor wat betreffend de Menforumleden het volgende. Voorheen nam de voorzitter van het 
district deel in dit forum. Dit gegeven is nu gewijzigd, omdat de leden die zitting nemen in het 
Menforum nu door onze leden gekozen worden. Berichtgeving vanuit het Menforum krijgen 
wij door diverse gesprekken met onze Menforumleden en tijdens de ALV wordt er steeds een 
update gegeven aan de aanwezigen over de stand van zaken en wat er verder nog speelt. 
Wellicht kunt u hierin een voorstel doen op welke manier u denkt dit te verbeteren, daar wij 
de uitspraak “te weinig binding” niet begrijpen. 
Wij willen er op toezien dat in de nabije toekomst de communicatie tussen het Menforum en 
het bestuur verder verbeterd zal worden. 
 
 
Sinds enkele jaren is het budget, dat vanuit de KNHS aan de Mendistricten wordt uitgekeerd 
verhoogd met een bedrag van ongeveer €2000,-  , dat expliciet aan de recreatie besteed 
moet worden. 
Dit bedrag is enkele jaren gebruikt om de tekorten op de begroting sluitend te maken. 
Daar de KNHS nu met een beleid bezig is, waarin ook de recreatierijder een belangrijke rol 
speelt, zijn wij hier ook voortdurend mee bezig. De rol van de recreant is zeer bepalend voor 
het behoud van het gebruik maken van buitengebieden. Misschien moeten wij ook 
vermelden dat ons recreatiebestuurslid hier landelijk een voortrekkersrol in speelt. 
 
Als uit dit schrijven blijkt dat uw leden over een aantal zaken  nog vragen hebben, zijn wij 
gaarne bereid deze te beantwoorden en evt. toe te lichten. 
We zullen uw schrijven en ons antwoord tijdens de komende ALV aan onze leden 
voorleggen en hun een reactie hieromtrent vragen. I.v.m. de annulering van de voorjaars 
ALV zal de brief pas behandeld worden op onze najaarsvergadering.  
 
 
 
Hopende u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben, 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Dorothea van der Hulst, secretaris 


