NOTULEN

Algemene Ledenvergadering KNHS
Mendistrict Zuid 16 november 2020
Locatie: via Microsoft Teams
Tijdstip: 20.00 uur

Locatie:

vergadering via Teams

Tijdstip: 20.00 uur

Agenda
De ALV van Mendistrict Zuid vindt deze keer in iets andere vorm plaats door de
maatregelen zoals die gelden door het Corona Virus. De stukken voor de vergadering
konden door iedereen voor de vergadering bekeken worden op de site van het District.
Eventuele vragen konden tot 72 uur voor aanvang van de vergadering ingediend worden.
De stukken zoals deze op de site stonden zullen als bijlage bij deze notulen worden
toegevoegd.
1.

Opening van de vergadering
Om 20.00u opent de voorzitter de vergadering. Hij heet alle deelnemers welkom.
Er wordt kort teruggeblikt op het jaar 2020, door Corona was het een rustig jaar.
Wel was het WK Enkelspan, waar door Team Nederland en enkele Zuid rijders
heel goed gereden was.

2.

Ingekomen stukken (BIJLAGE A/B/C)
*Brief Udense Menvereniging/antwoord Bestuur Mendistrict Zuid/reactie
door Hein Verhofstad
In het begin van het jaar heeft het bestuur een brief ontvangen van de Udense
Menvereniging, die enkele punten van kritiek bevatten. Hierop is een reactiebrief
retour gegaan. Hein Verhofstad heeft ook nog een korte reactie ingezonden, die
tijdens de vergadering voorgelezen wordt.
*Ingekomen: tip van Leonne van Gestel
Leonne geeft als dringend advies aan de leden om de verzekeringspolis goed door te lezen
om te zien of je wel voldoende verzekerd bent voor schade, omdat de verzekering van de
KNHS niets dekt als je eigen verzekering niet voldoende is voor je wedstrijd sport.

3.

Notulen vorige vergadering (Zie Site)
De notulen van de vorige ALV worden goedgekeurd.
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4. Jaarverslag (Bijlage D)
De secretaris haalt kort enkele punten van het jaarverslag naar voren. Ton Wijnen
vraagt naar een onvolledigheid in het verslag. Er staat namelijk nog geen getal bij
het aantal leden van District Zuid. Dit moet 655 zijn.
5.

Bestuurszaken
Nieuwe bestuursleden
*José Kuppens
*Mariëlle Lauwers
José en Mariëlle stellen zich kort voor. Zij hebben het afgelopen jaar al
meegedraaid in het bestuur.

6.

Financiën (BIJLAGE E)
José heeft de financiën het afgelopen jaar van Wilfried overgenomen. De
kascommissie heeft alle stukken doorgenomen en hier de goedkeuring over
gegeven.
Ton Wijnen vraagt hoe het zit met de facturen die van 2019 zijn, maar die in 2020
betaald zijn en over welke bedragen het gaat. José zal zorgen dat deze informatie
bij de secretaris komt.
(Deze stukken zijn in BIJLAGE F toegevoegd).

7.

Het Menforum aan het woord (BIJLAGE G)
* Aflopen termijn Hein Verhofstad
Hein geeft een korte toelichting op de plannen zoals die momenteel bij het
Menforum liggen.
Het komende jaar loopt zijn termijn af en gegadigden voor zijn functie kunnen zich
bij het bestuur melden.

8.

Recreatie (BIJLAGE H)
* Aflopen termijn Henk Meijs
Door Corona is de recreatie heel belangrijk geweest.
Ook Henk bespreekt kort de punten zoals deze op de site te vinden waren.
Henk geeft aan dat hij een mooie leeftijd gaat bereiken en dit een mooi moment
vindt om het stokje over te dragen.
Berry van den Bosch vraagt zich af hoe recreatieve rijders bereikt kunnen worden.
Henk geeft aan dat dit zeker een probleem is. Regioconsulenten willen bv. maneges
gaan benaderen om zo toch de recreatieve rijder te bereiken. Er is geen
adressenbestand van deze groep menners.
Gevraagd wordt of er tussen Staatsbosbeheer en menner bemiddeling vanuit de
KNHS mogelijk is. Henk kan hier bevestigend op antwoorden.
Op de site Buitenrijden.nl staat een kopje waar knelpunten gemeld kunnen
worden.
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9. Jeugd (BIJLAGE I)
Mariëlle somt kort op welke activiteiten er georganiseerd zijn voor de jeugd en
welke plannen er voor het komende jaar op stapel staan.
10. Wedstrijdzaken (BIJLAGE J)
*Afgelopen jaar was een WK jaar, waar zowel individueel als team goud behaald
werd. Al vroeg in het jaar begon Corona. Er volgden enkele meetmomenten, die
helaas weer stil kwamen te liggen door de tweede Coronagolf.
*Opgeroepen wordt om toch alvast wedstrijden aan te melden.
*De regelementen voor de verschillende takken zijn voortaan op de vernieuwde
site te vinden.
*Bij de stukken van de ALV is ook een voorlopige wedstrijdkalender toegevoegd
(zie bijlage).
11. Ingekomen vragen
*Leon van Roessel vraagt of het met de aanstaande regels betreffende I&R extra
registratie nodig is als er op wedstrijd gegaan wordt. Volgens Hein hoeft er voor een paard
wat op wedstrijd is niks geregistreerd te worden.
*Berry van den Bosch geeft aan dat de wedstrijd van Heukelom 2 dagen een 1 daagse
wedstrijd wordt, zodat er geen camping nodig is. De aanvraag zal gewijzigd worden.
*De oude site zal verwijderd worden. Mariëlle geeft aan dat deze per 1 december uit de
lucht zal zijn.
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BIJLAGE A

Uden. 4-32020

Bestuur van Mendistrict Zuid
Email: secretariaat@districtzuidmennen.nl
Geacht bestuur van Mendistrict Zuid,
Op onze zojuist gehouden jaarvergadering van de Udense Menvereniging (UMV) met als thema
UMV 50 jaar, hoe nu verder; kwam ook het District ter sprake.
De leden van de UMV vinden dat het district de binding met hun leden aan het verliezen is, door
kort gezegd een niet genoeg actieve houding in besturen van het district.
Onze leden onderstreepten onderstaande punten:
missen de visie, sturing, beleidsbepalende (makende), voortrekkersrol die het district in het
verleden had, communicatie naar de leden toe (niet bijwerken van de site, het laatste nieuws is
van vorig jaar), overlopen worden door de actievere rol van de andere districten, geen heldere en
duidelijke uiteenzetting van selecties (oa strijd der districten), te late invulling van de agenda
(uitnodiging vergaderingen) te weinig binding met de eigen menforumleden, teveel
recreatieplatformzaken in de vergaderingen.
Als positieve punten werden de inzet van de recreatie tak binnen het bestuur genoemd (echter op
vergaderingen zijn de recreatieve rijders niet aanwezig) en het goede jeugdprogramma.
Wij als bestuur van de UMV kunnen bovenstaande onderschrijven, en verzoeken het bestuur van
het Mendistrict Zuid op korte termijn met deze opmerkingen aan de slag te gaan.
Sommige zaken kunnen snel opgepakt worden, anderen zullen iets meer tijd vragen.
Graag hebben we van het bestuur reactie, zodat we dit terug kunnen koppelen aan onze leden,
tevens zouden we graag zien , dat dit ook meegenomen word in de ledenvergadering van District
Zuid, om te peilen of dit bij andere leden ook zo leeft.
Met vriendelijke Groeten,
J Houterman
Voorzitter
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BIJLAGE B

Mendistrict Zuid
Secretariaat
Dorothea van der Hulst d.vd.hulst@planet.nl

KvK:
Reknr: NL29 RABO 0311 3617 73

14 maart 2020

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.
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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.

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
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BIJLAGE C
Ingekomen stuk Udense Menvereniging (UMV) en uw schriftelijke reactie.
Persoonlijk herken ik de stelling van de UMV niet waarin zij stellen dat er “te weinig binding is met
de eigen leden van het Menforum”.
Ik spreek niet namens Berry (maar vermoed dat hij nog meer onder de leden van Zuid vertoeft en
zeker zo aanspreekbaar is.
Ik stel vast dat zover het mij voor de geest staat niemand vanuit de UMV mij hierover ooit
bevraagd heeft, laat staan een reactie van mij heeft mogen vernemen die deze stelling dekt. Ik
geloof niet dat de meeste van u al zitting in het bestuur hadden toen ik (tot verbazing van de toen
zittende bestuursleden) in de ALV’s spreektijd vroeg om de achterban te informeren over de
bezigheden van het Menforum.
Zeker de laatste jaren is deze spreektijd haast een automatisme geworden en wordt ook op
voorhand gevraagd naar de inbreng of onderwerpen vanuit het Menforum.
Verder ervaar ik met regelmaat (veelal via de voorzitter) een prima contact met of namens het
bestuur over een diversiteit aan relevante onderwerpen.
Hoe dan ook: deze stelling kan NIET op mij slaan en lijkt volledig uit de lucht gegrepen.
Anderzijds wil ik mij ook wel distantiëren van uw reactie op deze brief waarin u stelt dat het
mendistrict “volgend / afhankelijk is van datgene KNHS en / of Menforum bedenkt of beslist”. In
mijn beleving (en volgens mij staat dat ook in statuten en reglementen) heeft u wel degelijk een
heldere, sturende en stimulerende taak en is er geen reden hierin bescheiden te zijn, laat staan u
te verschuilen achter andere spelers in dit veld.
Los van uw taken en de wijze waarop u die invult of ervaart, durf ik op persoonlijke titel de
stelling wel aan dat sowieso de interactie tussen KNHS en haar functionarissen, Menforum,
Topsportcommissie, mendistricten , verenigingen en leden STUKKEN BETER zou moeten en
kunnen zijn.
Maar voor zover dat een verwijt is, mag u dat delen met vele anderen.
In dat opzicht is het overigens wel aardig dat de UMV in ieder geval eens de weg vindt om haar
beleving eens te ventileren op een plek waar het thuishoort (de ALV) en eens niet kiest voor het
gemor (van enkelen) in de marge.
Eigen ingezonden stuk eendaagse wedstrijd.
Verder wil ik mij op voorhand alvast verontschuldigen voor de redactie van mijn eigen ingezonden stuk (Ik
heb wel eens wat vlotters geproduceerd wat makkelijker te lezen is ☺).
De strekking mag hoe dan ook duidelijk zijn:

•
•
•

•
•
•

Met dank aan Corona en de minimalistische positie van onze sport moeten we kijken wat er kan en
maar even niet hopen op wat we gewend zijn
Behalve “opletten” en zorgvuldig zijn, zal het ons helpen om voor verschijningsvormen te kiezen die
vergelijkbaar zijn met groteren.
Als we ons mogen beperken tot de paardensport zijn het springen en dressuur onze grote broertjes
die gewend zijn aan deelnemers die : komen ; hun sportieve prestatie leveren; naar huis gaan (dat
is net wat makkelijker dan tijdelijke campings en bijbehorende samenscholingen in tijden van een
pandemie).
Een (mogelijk eenvoudige overzichtelijke) wedstrijdvorm als een eendaagse biedt mogelijk de kans
om in ieder geval weer eens de sport te bedrijven (en lijkt een leuker alternatief dan altijd thuis
blijven).
Opschalen van eendaags naar “wat we gewoon zijn” is makkelijker en positiever voor een
organisatie dan een meerdaagse wedstrijd voor te bereiden waar “vijf voor twaalf” de stekker uit
getrokken moet worden.
Het lijkt me een aardige kans om eerder aan de gang te kunnen en we doen gewoon toch een
reglementair spelletje (als de maatregelen wat versoepelen).
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BIJLAGE D
Jaarverslag KNHS Men District Zuid 2019

Voor u ligt het jaarverslag van het KNHS Men District Zuid, vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 16 november 2020.

Samenstelling Bestuur
Op 1 Januari 2019 bestond het bestuur uit de volgende bestuursleden: Voorzitter Wilfried Lempens, secretaris Dorothea van der Hulst,
penningmeester Claudia van den Bosch, jeugd/wedstrijden Frank Vissers, dressuur/vaardigheid Michiel Klep en recreatie Henk Meijs.
In maart gaf Claudia van den Bosch aan er mee te willen stoppen. Deze taak werd tijdelijk door de voorzitter overgenomen en tevens is
er een vacature geplaatst voor penningmeester. Gedurende het jaar en ondanks enkele oproepen heeft zich nog steeds niemand
gemeld voor deze functie. Hierna zijn enkele personen benaderd door het bestuur en hebben zich een tweetal dames bereid gevonden
het bestuur op dit moment nog onofficieel te ondersteunen. Voor financiën heeft José Kuppens zich gemeld en voor versterking van de
jeugd en internet en website is Mariëlle Lauwers toegetreden

Het bestuur heeft samen in District Zuid 8 vergadering gehad. Deze vonden plaats bij Claudia van den Bosch en later in Boxtel waar de
kantine van de Stichting Paardensport Boxtel ter beschikking gesteld werd, voor beiden dank hiervoor.

Enkele leden waaronder de voorzitter, jeugd en recreatie hebben nog enkele landelijke bijeenkomsten elders bezocht.

KNHS Menforum
De vertegenwoordiging in het menforum vanuit Mendistrict Zuid is in handen van Hein Verhofstad en Berry van den Bosch. Gedurende
de bestuursvergaderingen welke gehouden werden bij Claudia van den Bosch kon Berry ons van de nieuwe ontwikkelingen op de
hoogte houden en later bij de voortzetting in Boxtel is er regelmatig contact geweest met Hein Verhofstad.

Aantal leden.
Gedurende het jaar 2019 is ons ledenaantal verder gegroeid met 18 leden en telt nu totaal .. leden.

Algemene Leden vergadering
Tijdens de voorjaarsvergadering welke plaatsvond bij manege De Vijf Eiken in Rijen is er onder meer stilgestaan bij het verslag van de
kascommissie, de opleidingen van de jeugd kwamen aan het bod en is de wedstrijdkalender van 2019 kort besproken.
Vanuit de recreatie is er tevens een uitgebreide presentatie gegeven door de regioconsulent Frans Baten en ons bestuurslid Henk Meijs
omtrent de ontwikkeling van de recreatiesport binnen de KNHS.

Tijdens de najaarsvergadering welke plaatsvond bij Equestrian Centre de Peelbergen zijn tijdens de vergadering alle kampioenen van het
outdoor seizoen in het zonnetje gezet en is er verder tijdens de vergadering diverse agendapunten doorgenomen met de leden. Na
afloop hadden we deze keer geen gastspreker maar wel een gezellig samenzijn.

Districtskampioenschappen indoor minimarathon
Tijdens het jaar 2019 vonder er diverse districtskampioenschappen plaats, de organisaties van deze kampioenschappen konden weer
rekenen op een financiële bijdrage vanuit het district, waarvan onder meer de prijzen bestaande uit bekers en rozetten werden gekocht.
Het eerste kampioenschap dat verreden werd in 2019 was het indoorkampioenschap in Panningen. Dit kampioenschap is voor de
tweede keer op rij georganiseerd door menvereniging Peel en Maas en vond plaats in de manege in Panningen. Vele menners waarvan
er nog verschillende in de kerststemming waren hadden de weg naar Panningen gevonden. Door de grote opkomst is de wedstrijd
verreden over twee dagen met goed gevulde rubrieken. Zaterdag begon de wedstrijd met een jeugdrubriek waarin we ook een groot
deelnemers veld te zien was. Tevens was hier de bekendmaking voor deelname aan De Strijd Der Districten die later in Ermelo op het
KNHS centrum zou plaatsvinden.
Alvorens naar Ermelo afgereisd werd voor deelname aan DSDD waren er nog enkele minimarathons.
Tijdens de finale van DSDD in Ermelo op 3 februari was de in wit uitgedoste armada van fans uit “Zuid” wederom in grote getale
aanwezig om onze menners te steunen in hun strijd. Na een hevige strijd werd District Zuid in de finale wederom voor de 5de keer 2de
hetgeen voor ons district een mooie prestatie is.

Samengestelde Menwedstrijden
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Gedurende het gehele jaar zijn er in de SGWM diverse wedstrijden verreden, het begin was er voor Heukelom en gezien het enorme
aantal inschrijvingen (ong. 111) was de organisatie genoodzaakt enkele verschuivingen toe te passen om ieder een kans te geven deel te
nemen.
Na overleg met diverse organisaties is er een verschuiving in de wedstrijdkalender geweest van enkele wedstrijden om een betere
spreiding te krijgen en dit resultaat was te zien in de volle deelnemersvelden.
De verschuiving van enkele wedstrijden had ook te maken met internationale menwedstrijden die in ons district plaatvonden. Hierdoor
ontstond een volle wedstrijdagenda maar nu zonder de in het verleden vervelende knelpunten.
De overige SGWM wedstrijden vonden plaats onder de combinatie van grote hitte en droogte welke voor enkele organisaties voor vele
ongemakken zorgde.
Het districtskampioenschap SGWM was voor de eerste keer in handen van het nieuwe bestuur van Schijndel. Na een mooie start in
2018 mocht deze jonge organisatie het kampioenschap organiseren. Wederom een vol deelnemersveld en op de nieuwe locatie voor
dressuur en vaardigheid konden de kampioenen in spé hun kunsten vertonen.
Door de hoge temperaturen was de jury genoodzaakt om de marathon aan te passen om problemen tijdens het verloop hiervan te
voorkomen.
In alle rubrieken werden er kampioenen aangewezen die zich daarmee rechtstreeks selecteerden voor het Nederlands Kampioenschap.
Het outdoor seizoen werd voor Mendistrict Zuid afgesloten in Tilburg. Terug kijkend op de vele mooie wedstrijden mogen we stellen dat
er ondanks de hoge temperaturen er een goede wedstrijdbezetting van deelnemers was. Dat was voor de besturen en de organisaties
een mooie beloning voor het vele verrichtte werk met de gemelde verschuivingen.
Gedurende het wedstrijd seizoen vonder er tevens een tweetal Nederlands Kampioenschappen in ons district plaats. Het NK enkel- en
tweespan is verreden in Hulsberg op een mooie heuvelachtige omgeving. Hieruit kwamen twee kampioenen uit ons district, nl. Eline
Houterman in de categorie
Enkelspan Paard en bij de tweespan paarden Stan van Eijk
Het NK pony’s vond wederom plaats bij de mooie locatie van fam. Brans, de Steenhof Stables in
Oost-, West-, Middelbeers, en was in handen van een vakkundige organisatie. Voor het eerst was
hier de jeugdrubriek toegevoegd om de jeugdige deelnemers elkaar onderling te leren kennen en om te proeven aan het hoge
niveau van de ponysport.
Het districtskampioenschap dressuur/vaardigheid was wederom voor de 2de keer op rij in handen van Ons Genoegen in Prinsenbeek.
Net als vorig jaar vonden ruim 50 deelnemers het alweer een genoegen om te mogen rijden op de groene grasvelden van deze
organisatie hetgeen in deze droge en hete tijd een hele opgave was.
Uit dit kampioenschap kwamen tevens enkele afvaardigingen voor de Hippiade naar voren. Zoals gebruikelijk werd er voor deelname
aan de Hippiade nog een training georganiseerd voor alle afgevaardigden. Met medewerking van enkele klasse 4 rijders werd er zowel
in de dressuur als in de vaardigheid getraind op het terrein van Menvereniging Parcival te Heesch. De dressuur is gereden onder
vakkundige begeleiding van Saskia van Heesch terwijl de vaardigheid voor rekening van Wilbrord van den Broek en Frank van der
Doelen was. Deze heren schroomden er niet voor om de leidsels van de menner over te nemen en samen naar een oplossing te
zoeken. Deze training werd alom gewaardeerd

Jeugdtrainingen
Gedurende het jaar 2019 konden we ongeveer 16 jeugddeelnemers begroeten op de trainingsdagen. Deze nieuwe opzet begint zijn
vruchten af te werpen. Ons bestuurslid Frank Vissers had samen met de huidige instructeurs, dressuur Rodinde Rutjens, vaardigheid
Stan van Eijk en marathon Erik Couwenberg een mooi en intensief trainingsprogramma opgezet. In de toekomst zijn er nog enkele
ontwikkelingen hierover te melden.

Recreatie
Ook voor onze tak recreatie is er reeds enkele jaren toegewerkt naar een nieuw concept. De in 2018 voorzichtig opgestarte
samenwerking tussen de recreatiebestuurders en regioconsulenten kreeg in 2019 meer vorm. Met name de informatie-uitwisseling en
het met elkaar delen van acties om de recreatieve menner te bereiken waren onderwerp van gesprek.
Door Mendistrict Zuid is in 2019 een regeling voor een financiële bijdrage in het leven geroepen die organisaties moet stimuleren om
recreatieve activiteiten te organiseren met een vernieuwend tintje.
In 2019 heeft één vereniging van die mogelijkheid gebruik gemaakt.
De landelijke actie “adopteer je route” zag het daglicht. Daarin zorgen gebruikers van men- en ruiterpaden sámen met de
grondeigenaar dat de paden berijdbaar blijven.
Pogingen om een “denktank” te ontwikkelen strandden. Het bleek dat de recreatieve menners moeilijk te benaderen zijn en dat de
animo om in zo’n denktank plaats te nemen minimaal was. Naar ándere manieren om de recreatieve menners te bereiken wordt nog
voortdurend gezocht. Op landelijk niveau maakt ons bestuurslid recreatie deel uit van het Recreatiesportforum waarin de landelijke
beleidslijnen voor de recreatieve ruiter en menner worden ontwikkeld.

Tot slot
Terugkijkend naar het seizoen 2019 mogen we tevreden vaststellen dat het wederom een mooi seizoen is geweest en hopen iedereen
weer te mogen begroeten tijdens een evenement in ons District.
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BIJLAGE E
Financieel verslag 2019, 2020 tot 1 november en begroting 2021
Resultaat 2019
In maart heeft Claudia van den Bosch te kennen gegeven te stoppen met haar lidmaatschap aan
het bestuur, waardoor de taak van penningmeester is ondergebracht bij de voorzitter.
Het jaar 2019 laat een positief resultaat zien van € 2778,80, dit bedrag komt voort uit:
* Een deel van de bijdrage aan district kampioenschappen 2019 is betaald aan de verenigingen in
2020 en zal dus deels op de balans van 2020 staan.
* Er is ongeveer € 500,00 minder uitgegeven aan reiskosten ten opzichte van de begroting.
* Opleiding, hier is ook ongeveer € 500,00 minder uitgegeven dan begroot.
* Tevens zijn er nog een aantal andere posten waarbij er minder kosten zijn uitgegeven dan
begroot.
* Jeugd; aan de jeugd is iets meer besteed dan begroot.
De kascommissie heeft op 28-10-2020 de jaarrekening en balans gecontroleerd, het advies van de
kascommissie is als apart document toegevoegd.

Resultaat 2020 tot 1-november 2020
Onofficieel is in januari 2020 José Kuppens gestart als penningmeester, we hopen dat de
vergadering op 16 november dit officieel zal maken.
Doordat er een aantal uitgaven van 2019 uiteindelijk betaald zijn in 2020 en we in 2020 met de
corona crisis te maken kregen, waardoor de het jaar volledig anders verliep dan verwacht, zal ook
financieel 2020 een wat afwijkend beeld laten zien.
Om de boekhouding van het district eenvoudig te houden kiezen we er voor de ontvangsten en
uitgaven te plaatsen in het boekjaar waarin de bedragen werkelijk zijn ontvangen en/of
uitgegeven.

Begroting 2021
Het ingezette beleid voor de jeugd willen we graag voortzetten, de daarbij behorende begroting is
daarom verhoogd. We zullen hierin zoeken naar een goede balans tussen de eigen bijdrage van
de deelnemers en de bijdrage van het district

Inmiddels er voor de website gekozen voor een andere provider, waardoor de kosten met bijna
€ 200,00 zijn verminderd.
De bestuurs- en reiskosten zijn nog gelijk begroot als voorgaande jaren, maar door het vergaderen
via teams is de verwachting dat dit bedrag uiteindelijk lager zal zijn.
Uiteraard hopen we van harte dat 2021 weer een “normaal” wedstrijdjaar zal worden, maar dat
hier veel onzekerheid in zit mag duidelijk zijn. De begroting hebben we toch doorgetrokken op
basis van de voorgaande jaren. Als extra post hebben we wel toegevoegd de post “onvoorziene
kosten”, mochten de mogelijkheden er zijn dan hopen we dit bedrag te gebruiken voor een leuke
activiteit waar alle leden van het district aan zouden kunnen deelnemen.
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BIJLAGE F
nr datum organisatie

omschrijving

uitgaven

inkomsten

post

fact datum
23-12-2019

2

10-1 Verstegen
meubelen

stalplaten kampioenen

€

242,00

div

3

10-1 Frank Vissers

km declaratie

€

490,00

reiskosten div 2019

4

10-1 Henk Meijs

km declaratie

€

218,12

reiskosten div 2019

5

10-1 Henk Meijs

Versnaperingen
bestuursvergadering

€

28,12

bestuursk div 2019

6

22-1 Menvereniging
Zuid Limburg

SGW Zuid Limburg 2,3 en 4 aug
2019

€

120,00

verhuur

20-12-2019

7

13-1 DIO Schijndel

SGW Schijndel 22 en 23 juni 2019

€

120,00

verhuur

20-12-2019

9

20-1 Wilfried Lempens km declaratie

€

408,80

reiskosten div 2019

15

11-3 Dorothea van der km declaratie
Hulst

€

158,56

reiskosten div 2019

20

11-3 DIO Schijndel

bekers en linten
districtkampioenschap
outdoor Schijndel

€

672,78

kamp

23

11-3 Equestrian
Centre
de Peelbergen

ALV nov 2019 huur zaal,
microfoons
en consumpties

€

680,36

bestuursk 2019

€ 2.898,74

€

2019

240,00

Totaal € 2.658,74
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BIJLAGE G
Aan Mendistrict Zuid en haar leden.
Kan er wel wat in 2021?
Gezien het verloop van het buitenseizoen 2020 en nu het indoorseizoen als gevolg van de Coronamaatregelen kan ik mij
terughoudendheid voor de voorbereiding van het outdoorseizoen 2021 goed voorstellen. Met welke zaken moet je (of
kan je) als organisator rekening houden? Uitgaande van het feit dat wij-als mensport- de maatregelen ook gewoon
dienen te respecteren en deze sowieso per dag kunnen wijzigen, wil ik toch een gedachte aan u voorleggen die –met
beperkte risico’s en inspanningen- te overwegen is.
We zijn het nauwelijks nog gewend, maar “als het niet kan zoals het moet …..” biedt artikel 453.1.a wel een kans met de
tekst: ‘Het minimum aantal hindernissen voor een eendaagse samengestelde wedstrijd is 4 het maximum is 6’ wel een
potentiele kans. Zeker voor organisaties brengt een eendaagse wedstrijd veel minder risico’s en kosten met zich mee en
voor vergunning verlenende instanties gaat onze sport steeds meer lijken op de reguliere spring- of dressuurwedstrijd.
Zo’n eendaags concept zou bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien:

•
•
•
•
•

Aankomst (relatief beperkt aantal) deelnemers
Dressuur in twee ringen (enkel de ochtend)
Vanuit de dressuur door naar de vaardigheid
Tot slot de marathon (of aansluitend of na een zekere pauze)
Na de marathon gaat de deelnemer naar huis en leest de uitslag / zijn prestatie op internet

Primair vanuit de sport redenerend lijkt dit een redelijk safe traject. Het risico zit veel meer in de momenten eromheen
zoals:
1. Deelnemers en aanhang die elkaar opzoeken (ofwel Corona-ongewenst gedrag vertonen) 2. Momenten van
verkennen van vaardigheid en / of marathon.
Het eerste punt lijkt oplosbaar door af te spreken “dat we ons gedragen” overeenkomstig de richtlijnen (wie heeft het
recht een ander een besmettingsrisico op te dringen) en het tweede punt heeft zijn weerslag op de manier van
organiseren, door:

•

op voorhand informatie over vaardigheidsproef en marathon digitaal te verstrekken (zodat men zich op
voorhand al beter kan oriënteren) en verkentijd kan beperken.

•

parcoursbouwers rekening te laten houden met beperkte verkentijd en de ontwerpen eens “relatief eenvoudig
en overzichtelijk” te houden (wat minder verkennen mogelijk maakt).

•

afhankelijk van de situatie bijvoorbeeld in tijdsslots te laten verkennen of “ouderwets” de mogelijkheid terug te
brengen dat tussen deelnemers door kort en gespreid verkend kan worden.

•

Sowieso kan men zich afvragen of het voor zo’n eendaagse nodig of wenselijk is de maximale
6 hindernissen aan te bieden. Mogelijk heeft de organisatie al een paar permanente
hindernissen staan die enkel afgevlagd moeten worden en ….behalve de organisatie blijft ook
paardvriendelijkheid een thema!

Een mogelijk voordeel voor wie snel door wil stromen is dat de winst- en verliespuntenregeling men uitgaat van 6
hindernissen en minder hindernissen niet “verrekend”. En aangezien minder hindernissen leidt dat tot minder
strafpunten in de marathon en verhoogt dat dus de kans op (meer) winstpunten ☺.
Op dit moment zijn ook de eerdere “meetmomenten” niet mogelijk, maar in zekere zin zou deze formule ook op dit
eendaagse concept toegepast kunnen worden. Men levert dan zijn sportieve prestatie meer individueel (zonder dat
men rubrieksgewijze start). Het vergroot ook de mogelijkheden mensen met een wat langere reistijd tegemoet te
komen
Al met al is dit niet precies wat we ‘gewend’ zijn of ‘willen’, maar als dit een alternatief kan zijn om zaken voor te
gaan bereiden om komend voorjaar TOCH (in het licht van Corona) te kunnen rijden

•
•

Opschalen naar de gewoonlijke meerdaagse wedstrijden kan altijd nog.
De risico’s voor organisatoren lijken hierdoor fors beperkt en de wedstrijdvoorbereiding te overzien.

Ik laat het hier bij deze gedachte, maar ben bereikbaar voor verdere toelichting of overleg.
Met vriendelijke groeten,
Hein Verhofstad
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BIJLAGE H
MEMO t.b.v. ALV Mendistrict Zuid 16 november 2020
Betreft: recreatie
In onderstaande tekst wordt in gegaan op het jaar 2019 en 2020 en de verwachting voor 2021.
Stimuleringsregeling organisatie recreatieve activiteiten
In 2019 zijn we gestart met de stimuleringsregeling voor de organisatie van recreatieve activiteiten. Toen heeft één vereniging, PSV Laar
samen met Het Vurige Span, een Horse Escape Rit georganiseerd. Een prima initiatief dat in 2020 weer herhaald is. Oók weer met
financiële ondersteuning op basis van de stimuleringsregeling. Onder het motto “als er één schaap over de dam is…..” was de
verwachting dat in 2020 meer verenigingen of organisaties gebruik zouden maken van de regeling. De Coronapandemie heeft echter
waarschijnlijk veel organisaties er van weerhouden om iets te organiseren op recreatief gebied. Jammer. Hopelijk wordt Corona
verslagen en kan er in 2021 weer iets georganiseerd worden waarbij gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid voor een financiële
bijdrage van het Mendistrict.
Samenwerking recreatiebestuurders en regioconsulenten
Ook is het overleg dat we al hadden tussen recreatiebestuurders en regioconsulenten in Brabant en Limburg verstevigd. Gezamenlijk
hebben we plannen opgesteld om in 2020 het recreatief paardrijden te promoten. De aanwezigheid tijdens de Dutch Masters (Indoor
Brabant) begon al stevig handen en voeten te krijgen toen de Coronapandemie roet in het eten gooide. Door het Corona werden veel,
bijna alle, evenementen afgelast en werd het promoten van recreatief paardrijden lastig. Alles kwam op een heel laag pitje. Hopelijk
kunnen we in 2021 de draad weer opnieuw oppakken.
Op landelijk niveau zijn we in de persoon van ons bestuurslid recreatie ook vertegenwoordigd in het recreatiesportforum.
Daar worden de landelijke beleidslijnen voor recreatief paardrijden uitgezet en uitgewerkt zodat ze regionaal geïmplementeerd kunnen
worden. De acties “Paarden Welkom”, “Adopteer je route”, de website “Buitenrijden.nl” worden op die plek ontwikkeld, samen met de
werkorganisatie van de KNHS. Op de website Buitenrijden.nl vind je allerlei wetenswaardigheden, routes, knooppunten,
manegebedrijven etc..
Een positieve ontwikkeling in de landelijke organisatie is dat vanaf nu er ook een ledenraadslid in de ledenraad zit die de
portefeuille “recreatie’ onder zijn hoede heeft. In de persoon van Geert van Wijlick hebben we een deskundig en betrokken persoon
voor die functie gevonden.
Regioconsulenten
De regioconsulenten hebben in 2019 en 2020 hard getrokken aan het onderhouden en realiseren van men- en ruiterpaden. Oók het
behouden van eerder gerealiseerde paden is punt van aandacht want landelijk lopen de budgetten voor onderhoud terug en wordt
steeds meer een beroep gedaan op de gebruikers. Vandaar dat de Adopteer je Route-dagen hoge prioriteit hebben bij de
regioconsulenten. Tijdens die dagen helpen gebruikers (menners én ruiters) met het onderhoud. Meld je hiervoor aan bij de
regioconsulent of districtsbestuur.
Lopende en gerealiseerde projecten in ons gebied zijn onder andere de aansluiting van routes tussen Limburg en Brabant, de
Vincent van Goghroute in het gebied Loonse en Drunense Duinen, grensoverschrijdend paardrijden in het Maas-Swalmen-project.
In Limburg is in samenwerking met Paardensport Limburg een stimuleringsregeling opgesteld om meer ondernemers bij het
project “Paarden Welkom” aan te laten sluiten.

Vacature regioconsulent
Na het afscheid van Johan Castelijns is een vacature voor regioconsulent ontstaan voor het gebied Brabant Zuidoost (ruime
omgeving Eindhoven). Op dit moment wordt de functiebeschrijving voor regioconsulent herzien en zal binnenkort gepubliceerd worden.
Daarnaast is de behoefte ontstaan om ook voor Brabant West (ruime omgeving Roozendaal) een regioconsulent te zoeken.
Landelijke activiteiten
Het Ruiter- en Menbewijs is aan vernieuwing toe. In de nieuwe versie zal de opleiding gaan bestaan uit modules die afzonderlijk gevolgd
kunnen worden.
Onderzocht wordt of het mogelijk is om de routes op Buitenrijden.nl óók als navigatiesysteem te kunnen gaan gebruiken. Uit
landelijk onderzoek is gebleken dat daar behoefte aan is.
Op Buitenrijden.nl is de mogelijkheid gecreëerd om melding te maken van onveilige situaties op ruiter- en menpaden, gaten,
loshangende takken, geen uitzicht etc. Door de KNHS wordt een melding doorgestuurd naar de betreffende terreinbeheerder die zo
nodig actie onderneemt.
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BIJLAGE I
Verslag jeugdactiviteiten 2019 en 2020
Jeugdlessen winter en voorjaar 2019
In 2019 mocht ik dankzij mijn zoon voor het eerst kennismaken met de jeugdactiviteiten die vanuit het Mendistrict
werden georganiseerd. Frank Vissers was toen verantwoordelijk voor de trainingen van de jeugd en heeft de
belangrijkste afspraken gemaakt.
Begin 2019 waren dat trainingen bij Rini en Rodinde Rutjens in Weert, Ad Aarts in Liessel en Eric Couwenbergh in
Geldrop. Ik herinner me vooral hoe koud het was toen we bij Ad Aarts waren maar wat was er goed gezorgd. Koffie met
Limburgse vlaai, heerlijk.
Maar goed het ging natuurlijk voornamelijk om de instructie. Per twee werd er op het buitenterrein gereden waarbij Ad
voldoende tijd nam om de menners uitleg te geven en tips waaraan ze konden werken.
Bij Rini en Rodinde werd er vooral dressuurmatig vaardigheid gereden. Want inderdaad de dressuur is de basis van alles.
Ook nu werd er voor iedere menner en elk niveau tijd genomen en instructie gegeven. Ook werd er gekeken naar het
tuig, bit en koets en uitgelegd waar je op moest letten. Voor mij persoonlijk was een bijzonder moment toen Rini de
leidsels overnam en je ineens een heel andere pony zag lopen. Dat is dus wat ervaring doet en een mooie opsteker voor
de jeugd om naartoe te werken.
Bij Eric stond de marathontraining op het programma en hier werd vooral heel veel aandacht gegeven aan het
verkennen van de hindernissen. Ik kan wel zeggen dat dit van grote toegevoegde waarde was. Hier werd duidelijk dat
snelheid het lang niet altijd wint van strak rijden en dat korte lijnen lang niet altijd sneller zijn dan lange lijnen. Hele
waardevolle informatie die op een leuke en duidelijke manier werd gebracht door Eric.
Na deze reeks met lessen konden we in 2019 het geleerde in praktijk brengen tijdens het outdoorwedstrijdseizoen
waarna in december 2019 de lessen weer werden opgepakt. Deze keer was er besloten om vooral aandacht aan
dressuur en vaardigheid te geven én de lessen zo in te richten dat er ook geleerd werd van elkaar door naar elkaar te
kijken.
We waren weer welkom bij Rodinde in Weert die in de ochtend dressuurles gaf en in de middag vaardigheid. Zo kon het
geleerde in de ochtend direct in de middag in praktijk worden gebracht. Tussen de middag stond er een gezamenlijke
lunch klaar die perfect verzorgd was door Jolanda Rutjens en schoof Rini vaak aan om ons met zijn verhalen te
vermaken. Hoewel er 4 lessen gepland stonden gooide ook hier Corona roet in het eten en zijn het er bij 2 gebleven.
EK Selectie
Behalve de lessen die vanuit het mendistrict zijn georganiseerd stond er in 2020 nog een belangrijke dag op de agenda:
De selectie voor het EK jeugdmennen. Dankzij de lobby van Bram Chardon zou Nederland in 2020 voor de eerste keer
een jeugdteam afvaardigen. Animo hiervoor was groot ondanks de behoorlijke investering die hiermee samengaat.
Maar liefst 20 combinatie kwamen op 15 februari naar het mooie terrein van Stal Chardon waar de
EK commissie, bestaande uit Bram Chardon, Hans Zumbrink, Christiaan Provoost en Eric Couwenbergh kon kijken naar
20 jeugdmenners die zich van hun beste kant lieten zien in de dressuur, vaardigheid en marathon.
Hoe jammer is het dan ook door dit EK dankzij het Corona virus een streep is gezet. Voor nu staat het EK gepland in de
week van 23 augustus 2021. Natuurlijk hopen we van harte dat het dan wel doorgang kan vinden. Er zal naar alle
waarschijnlijkheid weer een selectiedag worden georganiseerd om te kijken of de menners uit het A-en B-kader
vormbehoud laten zien, er wellicht nog aanvullingen kunnen komen waardoor ook menners die niet eerder deel hebben
genomen of gekwalificeerd zijn toch nog in de selectie opgenomen kunnen worden.
Jeugdmendag
Ondanks alle restricties en afgelaste wedstrijden konden we dit jaar wél nog iets voor de jeugd doen. De jeugdmendag
voor alle fanatieke menners tot 18 jaar. Tijdens deze mendag hebben we ook vooral gekeken naar hoe we de jeugd
beter kunnen begeleiden en waar er behoefte aan is. Voor de begeleiding hebben we Rodinde Rutjens, Eric
Couwenbergh en Stan van Eick bereidt gevonden om niet alleen tijdens deze dag maar ook de komende tijd, als er weer
activiteiten kunnen plaatsvinden, de jeugd structureel te gaan begeleiden.
De dag zelf was absoluut geslaagd te noemen ondanks dat de laatste combinaties een behoorlijk nat pak kregen. Tot
15.30u was het stralend weer en waren de weergoden ons gunstig gestemd. Daarna kwam er echter een bak water naar
beneden die de meeste mensen die op dat moment nog bezig waren doorweekte.
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In groepjes van 2 en een groepje van 3 menners werden achtereenvolgens een dressuurles bij Rodinde, een
vaardigheidsles bij Stan en marathonles bij Eric gevolgd waarbij er vooral werd ingegaan op de theoretische kennis en de
techniek. Het was verbazend leuk om te zien hoe combinaties eerst op hun eigen manier reden en daarna met de tips en
uitleg die ze kregen vaak veel vloeiender en sneller wisten te rijden.
Toekomst
Hoe de toekomst er voor onze sport uit gaat zien is tot op heden nog onduidelijk. Natuurlijk plannen we gewoon door en
hopen we op betere tijden in 2021. Daarbij horen in ieder geval gedegen trainingen voor de jeugd die graag aansluiting
vinden naar (top)sport of zichzelf recreatief willen ontwikkelen tot volwaardige, zelfstandige menners.
Zolang het RIVM advies blijft om de reisbewegingen te beperken zullen we dat ook doen maar zodra er groen licht komt
pakken we de trainingen weer op
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BIJLAGE J
Wedstrijdsport in 2021
Het organiseren en deelnemen aan wedstrijden is in deze onzekere tijd niet altijd gemakkelijk. Maar het is wel belangrijk om
plannen te maken. En na te denken over hoe we onze sport kunnen (blijven) uitoefenen.
Organisaties die op dit moment twijfelen of ze een wedstrijd gaan organiseren willen we vragen om in ieder geval een
mogelijke datum door te geven. Zodat we zo goed mogelijk een voorlopige wedstrijdkalender kunnen opmaken. (Noot:
onderstaande data zijn niet officieel)
Aangevraagde wedstrijden 2021
Datum

soort

Plaats

Opmerking

9 + 10 Januari

Indoor minimarathon

Panningen

Selectie DSDD

23 + 24 Januari

Indoor minimarathon

Geldrop

Selectie DSDD

31 Januari

Indoor minimarathon

Ermelo

Finale DSDD

20 + 21 Februari

Indoor minimarathon

Geldrop

13 + 14 Maart

Impuls SWM

Ysselstein

Outdoor

20 + 21 Maart

Impuls SWM

Boxtel

Outdoor

9 t/m 11 April

SWM

Heukelom

14 t/m 16 Mei

SWM

Kronenberg

7 t/m 11 Juli

NK pony’s

Oirschot

28 juli t/m 1 Augustus

Internationale menwedstrijd

Valkenswaard

24 + 25 Juli ???

SWM

Schijndel

7 + 8 Augustus

SWM

Ysselstein

28 + 29 Augustus

Impuls SWM

Gilze

5 September

minimarathon

Zevenbergen

8 t/m 12 September

WK tweespan paarden

Kronenberg

Kampioenschap Zuid

Geplande kampioenschappen district zuid
26 + 27 December 2020
3-6 weken voor hippiade
24 + 25 Juli 2021

Kampioenschap zuid indoor minimarathon verreden in Geldrop
Kampioenschap Zuid Dressuur & Vaardigheid
Kampioenschap Zuid SWM in Schijndel

Geplande landelijke kampioenschappen
31 Januari 2021
Zomervakantie 2021 ?
???

De Strijd Der Districten in Ermelo
Hippiade Mennen
KNHS Kampioenschappen samengesteld mennen (Klasse B L M)
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