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NOTULEN 

Algemene Ledenvergadering  KNHS 

Mendistrict Zuid 29 maart 2021 
 

Locatie: via Microsoft Teams 

 

Tijdstip: 20.00 uur   

  

 

 

 

 

 

 

1   Opening van de vergadering 

De voorzitter opent om 20.00u de vergadering. 

Hij heet alle deelnemers welkom. In totaal zijn er 30 personen online tijdens deze vergadering. 

We hopen dat er snel licht in de duisternis komt.  

Gelukkig kan er nog volop getraind worden en kan er altijd recreatief gereden worden.  

 

 

2   Ingekomen stukken 

Bij het secretariaat zijn geen stukken binnengekomen. 

 

 

3   Notulen vorige vergadering (zie site Mendistrict Zuid) 

Iedereen heeft de notulen op de site in kunnen zien. 

*Wat betreft I&R is er nog veel onduidelijkheid, maar de komende tijd wordt daar zeker  

verheldering in verwacht.  

 

 

4   Jaarverslag (BIJLAGE A) 

Dorothea leest het jaarverslag voor. Hier komen verder geen op- en aanmerkingen op  

vanuit de vergadering. 

 

 

5   Bestuurszaken 

Henk Meijs is aftredend en niet herkiesbaar. We zoeken een nieuw lid die de taken zo goed  

waar kan nemen als Henk dat altijd heeft gedaan. 

Frank Vissers is aftredend en niet herkiesbaar. 

Michiel Klep is wel herkiesbaar.  
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6   Financiën 

*Jaarverslag 

Op de site was het financieel verslag te zien. 

De kosten die van 2019 zijn en die van 2020 zijn hebben een onderscheidende kleur gekregen, 

zodat goed te zien is waar het overlopende kosten betreft.  

 

*Controle kascommissie 

Na deze vergadering willen we graag 2 mensen bereid vinden om de kascontrole uit te voeren. 

Wil Schellekens en Leon van Roessel bieden zich vrijwillig aan. Onze dank is groot.  

 

 

7   Het Menforum aan het woord 

Ook voor het Menforum was het een raar jaar. Er is 1 maal fysiek vergaderd, voor de rest vonden  

de vergaderingen via Teams plaats. 

Het Menforum wacht de ontwikkelingen af. Er zal pas vergaderd worden als daar aanleiding toe is. 

De hoop is dat de wedstrijden snel doorgang kunnen hebben. 

Hein probeert mensen enthousiast te maken voor eendaagse wedstrijden. 

Hij heeft grote waardering voor mensen die toch activiteiten proberen te organiseren die vervolgens  

geen doorgang hebben. 

 

Er heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met de topsportcommissie. 

Hein hoopt op een goede samenwerking.  

 

*Functieprofiel menforumlid 

Op de site is het functieprofiel Menforumlid te vinden. 

 

*Aflopen termijn Hein Verhofstad 

Aan het eind van dit jaar legt Hein na 6 jaar zijn taak neer. 

Hij nodigt iedereen uit om met hem contact op te nemen voor zijn functie. 

 

 

8   Recreatie (BIJLAGE B) 

*Memo Henk Meijs 

*Stimuleringsbijdrage voor vernieuwende activiteiten. Dit blijkt lastig om hier aan te voldoen. Er is nu  

ook voor kleinere activiteiten een bijdrage. Hopelijk krijgt de Stimuleringsbijdrage zo een nieuwe 

impuls. 

*Samenwerking recreatiebestuursleden en regioconsulenten-> Fysiek vergaderen is toch  

gemakkelijker. Vergaderen staat op een laag pitje. 

*Landelijk staan de activiteiten ook op een laag pitje. Geert van Wijlick heeft voor de recreatie 

plaatsgenomen in de Ledenraad. Hij gaat zich sterk maken voor onze leden.  

*Er zijn afgelopen periode verschillende knelpunten aan het licht gekomen, die door toedoen 

van Henk een positieve afloop gehad hebben. 
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*De site buitenrijden.nl gaat wat aangepast worden, zodat deze nog gebruiksvriendelijker wordt. 

Er kan ook melding worden gemaakt van knelpunten, zodat deze opgelost kunnen worden. 

*Er zijn nog steeds 2 vacatures voor regioconsulenten. 

 

 

9   Jeugd 

*De jeugdtrainingen konden niet doorgaan evenals de wedstrijden. Ook het EK ging niet door. 

De jeugd zelf ging hier geweldig mee om. 

*De voorbereidingen voor het komende EK zijn weer in volle gang. Er wordt in ieder geval flink 

doorgetraind. 

Er is gekeken of er landelijk nog enkele trainingsdagen voor de jeugd georganiseerd kunnen  

worden. 

 

 

10 Dressuurvaardigheid 

Net als bij de samengestelde wedstrijden is het ook wat betreft Dressuurvaardigheid rustig. 

Op de agenda staan best wat DV wedstrijden. Als er weer gestart mag worden, dan is de  

verwachting dat deze wedstrijden als eerste plaats gaan vinden. 

Hein: hopelijk zijn er 40x80 ringen voor mensen die dit willen. 

Deze mogelijkheid willen we inderdaad bij de verenigingen vragen, omdat dit een mooie 

opstap is om de samengestelde proef te oefenen. 

Voor nu staat het kampioenschap op de kalender op 4-7-2021 te Panningen. 

 

*Kür op muziek: in het district zijn hier menners mee bezig. Maar in ons District 

zijn er nog geen wedstrijden waar een kür verreden kan worden. Er zal bij organisaties gepolst  

worden of er iets met deze discipline gedaan kan worden. 

 

Hein roept parcoursbouwers op om, zodra er weer wedstrijden gereden mogen worden,  

een mooi parcours te bouwen om weer op te bouwen: eerst aan de gang komen,  

wedstrijdritme opdoen. Dus geen olympisch parcours proberen te zetten.  

 

 

11 Wedstrijdzaken 

*Voor het DV kampioenschap is het belangrijk dat er wel geselecteerd moet kunnen selecteren. 

*Diverse wedstrijden zijn doorgeschoven. Data staan nu soms dubbel, dit is helaas niet 

te voorkomen.  

*Van de Hippiade is nog niet duidelijke of dit plaatsvind en wanneer. 

*Grootste prioriteit is het op gang komen van de sport. 

*DV wedstrijden staan er verschillende op de kalender.  
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12 Ingekomen vragen/rondvraag 

Het secretariaat heeft voorafgaande aan de vergadering geen vragen ontvangen.  

 

*Leon van Roessel wil het bestuur bedanken dat we toch de kar blijven trekken.  

Hij vindt het niet ok dat er maar 30 mensen online zijn terwijl we 655 leden hebben. Dit blijkt wel een  

Trend helaas. Ook in de andere Districten is dit beeld te zien. 

 

Wilfried bedankt iedereen voor de deelname aan deze digitale ALV. 

Hij hoopt dat de volgende vergadering weer in persoon kan zijn.  
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BIJLAGE A 
Voor u ligt het jaarverslag van het KNHS Mendistrict Zuid, vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 29 maart 2021.  

Samenstelling bestuur  

Op 1 Januari 2020 bestond het bestuur uit de volgende bestuursleden : Voorzitter Wilfried Lempens, secretaris Dorothea van der Hulst, 

penningmeester José Kuppens , jeugd/wedstrijden en internet Mariëlle Lauwers en Frank Vissers, dressuur/vaardigheid Michiel Klep en 

recreatie Henk Meijs. José Kuppens had de functie van Claudia van den Bosch overgenomen en Marielle Lauwers heeft de functie van Frank 

Vissers overgenomen daar deze eind 2021 stopt als bestuurslid. Tevens is er een oproep gedaan voor een nieuw bestuurslid voor de functie 

recreatie vertegenwoordiger daar Henk Meijs eind 2021 stopt als bestuurslid. Het bestuur heeft samen in District Zuid een 8-tal 

vergaderingen gedaan. Enkele vergaderingen vonden plaats in de kantine van Stichting Paardensport Boxtel, waarvoor onze dank. Het 

merendeel van de vergaderingen vond in digitale vorm plaats. Enkele leden waaronder de voorzitter, portefeuillehouder recreatie en 

portefeuillehouder jeugd bezochten nog enkele landelijke bijeenkomsten welke betrekking hadden op de mensport.  

KNHS Menforum De vertegenwoordiging in het Menforum vanuit Mendistrict Zuid is in handen van Hein Verhofstad en Berry van den 

Bosch, Gedurende diverse bestuursvergaderingen werden we op de hoogte gehouden van de nieuwe ontwikkelingen in de sport. Hein 

Verhofstad heeft aangegeven op eind 2021 te stoppen als menforumlid en een ieder die zich hiervoor geschikt vind kan informeren naar 

deze functie.  

Aantal Leden Gedurende het jaar 2020 is ondanks de corona maatregelen ons leden aantal gelijk gebleven en telt nu 655 leden .  

Districtskampioenschappen indoor minimarathon Tijdens het jaar 2020 zouden er diverse kampioenschappen plaatsvinden waarbij de 

organisaties weer konden rekenen op een bijdrage vanuit het district. Voor dit jaar was menvereniging Eerste Geldropse Menclub aan de 

beurt om dit te organiseren maar moest vanwege de nieuwe corona maatregelen dit kampioenschap annuleren. Bij aanvang van het jaar 

2020 zijn we wel naar Ermelo afgereisd om deel te nemen aan de Strijd der Districten. Die vond plaats op het federatie centrum van de 

KNHS. Wederom was de strijd hevig en was het een mooie en gezellige dag, waar de afvaardiging van Zuid in grote getale en in het wit 

uitgedost was om onze menners te steunen in de strijd.  

Samengestelde Menwedstrijden Gedurende het jaar was de wedstrijdkalender gevuld met diverse mooie SGWM wedstrijden. Net voor 

aanvang van het seizoen, die als vanouds in Heukelom begint, kregen we het bericht dat de wedstrijd vanwege het uitbreken van de 

Corona geannuleerd moest worden vanwege opgelegde regels van de overheid. Naarmate de tijd vorderde moesten ook diverse andere 

wedstrijden geannuleerd worden. Toen men weer greep kreeg op de maatregelen werden de wedstrijden rond de zomer weer toegestaan 

en organiseerde men in korte tijd een meetmoment waaraan via de nieuwe maatregelen deelgenomen kon worden. De organisatie was in 

handen van menvereniging Aangespannen Ontspanning Boxtel. Hierna hadden zich diverse andere verenigingen aangemeld voor iets 

soortgelijks maar hier kon ook weer een streep doorgehaald worden omdat men in de 2de coronagolf terecht was gekomen. En waar 

hierdoor het hele wedstijdseizoen geen doorgang meer kon vinden. Een lichtpunt was er in de resultaten die onze leden behaalde op het 

WK Enkelspan paard waarvan een ieder vanachter de computer van genoten heeft. Chapeau voor de deelnemers. Verder kunnen we u 

hierover spijtig genoeg niets verder over vermelden.  

Jeugdtrainingen Gedurende het jaar 2020 konden we ongeveer een 16 jeugddeelnemers begroeten waarvan enkelen de uitnodiging 

hadden aangenomen om aan de selectie dag voor deelname aan het EK Jeugd deel te nemen. De selectie werd gereden op uitnodiging bij 

de Familie Chardon onder toeziend oog van diverse instructeurs. Na afloop is er een voorlopige selectie gedaan voor deelname aan het 

jeugd EK 2020 Het is al eentonig om te vermelden dat ook dit niet door kon gaan welke tot teleurstelling was voor de deelnemers die zich 

hierop verheugd hadden. Mariëlle en Frank hadden weer een mooi en intensief trainingsprogramma samen met de instructeurs Rodinde 

Rutjens, Stan van Eijk en Erik Couwenberg uitgezet welke wel afgewerkt kon worden. De jeugd mendag welke in mei plaats vond op de 

terreinen van Menvereniging Parcival Bernheze in Heesch werden druk bezocht en onder begeleiding van Rodinde, Stan en Erik en jurylid 

Wil Schellekens is er een mooi trainingsprogramma afgewerkt naar het niveau van de menner/menster. Ook een woord van dank aan de 

vele vrijwilligers die hierbij geholpen hebben.  

Recreatie Voor onze tak recreatie was al jaren toegewerkt naar een nieuw concept dat al in 2018 gestart was en nu zijn vruchten bleek af 

te werpen. De samenwerking tussen de bestuurders en consulenten bleek goed te werken, ook het contact met de beiden provincies was 

goed. Bij aanvang van de Corona is er door bemiddeling van de KNHS samen met de regering overeengekomen dat de recreatiesport in 

aangepaste vorm doorgang kon vinden, De door Mendistrict Zuid aangekondigde regeling voor een financiële bijdrage om het stimuleren 

van een recreatieve activiteit te bevorderen is door een vereniging aangevraagd en deze aanvraag werd na toetsing goedgekeurd , 

waardoor zij een bijdrage kregen in deze activiteiten, een ieder heeft op Hoefnet en op onze site hier en verslag van kunnen lezen. Vanuit 

ons district is dhr Geert van Wijlick voor de afdeling recreatie toegetreden bij de Ledenraad van de KNHS. Op landelijk niveau maakt ons 

bestuurslid recreatie deel uit van het Recreatiesportforum waarin op landelijk niveau beleidslijnen voor de recreatie ruiter en menner 

worden ontwikkeld, mede in samenwerking met de leden bestuur en de regioconsulenten.  

Tot slot Het jaar 2020 was in alle opzichten een jaar om niet te vergeten , voor een enkel een hoogtepunt en voor de meeste een tijd om 

geduldig te wachten op wat er komen gaat. Door de diverse districtsbesturen en de KNHS is er veel vergaderd over de diverse maatregelen, 

ons bestuurslid was in contact met de Veiligheidsregio en hield de veranderingen nauwlettend in de gaten. Nog nooit is er zoveel samen 

vergaderd en zijn diverse structuren doorgenomen. Het nieuwe fenomeen digitaal vergaderen vond plaats hetgeen het voor ons 

gemakkelijk maakte om landelijk contact te houden. Samen met de KNHS is er voor gezorgd dat de verliezen die geleden werden niet op de 

leden verrekend werden. Ook bij de KNHS heeft er veel plaatsgevonden binnen hun organisatie. Terugkijkend naar het seizoen 2020 -als we 

dit al zo mogen benoemen- is voor de meesten op sportief vlak teleurstellend afgelopen maar putten we hoop op wat komen gaat. 

Hopelijk kunnen we voor het jaar 2021 andere berichten melden. Met vriendelijke groeten Wilfried Lempens. 
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BIJLAGE B 

 

Beperkte voorwaarden kleine financiële bijdrage recreatieve activiteiten.  

Mendistrict Zuid heeft financiële middelen beschikbaar voor het organiseren van recreatieve 

activiteiten. Onderstaande regeling betreft het beschikbaar stellen van een bedrag van € 50,- voor 

ondersteuning en stimulering aan een verenging of organisatie die een recreatieve activiteit 

organiseert  

Om in aanmerking te kunnen komen moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:  

1. Het evenement moet georganiseerd worden onder de vlag van KNHS of FNRS.  

2. Het evenement moet als uitgangspunt hebben dat menners deel kunnen nemen. Deelname van 

ruiters kan en mag mogelijk zijn. 

3. Bestaande ritten of evenementen die eerder op gelijksoortige wijze georganiseerd zijn kunnen 

voor een bijdrage in aanmerking komen. Ook activiteiten die het mennen promoten kunnen voor een 

bijdrage in aanmerking komen.  

4. Het verzoek om een bijdrage dient schriftelijk of per mail aan het bestuur van Mendistrict Zuid 

gedaan te worden met een korte omschrijving van de activiteit.  

5. Het Districtsbestuur besluit of de bijdrage van € 50,- verstrekt wordt. De bijdrage wordt slechts 

één keer per jaar aan dezelfde vereniging of organisatie toegekend. Bij een (jaarlijks) terugkerend 

evenement wordt de bijdrage maximaal drie keer toegekend.  

6. Aan het evenement dient voorafgaand via sociale media (bijv. Facebook) bekendheid gegeven te 

worden. Een kort verslag met foto’s via sociale media na afloop wordt op prijs gesteld. De 

bekendmaking kan desgevraagd via de Facebookpagina van mendistrict Zuid plaats vinden.  

7. Het bestuur kan een commissie instellen die de aanvragen beoordeeld en de commissie 

mandateren de bijdrage toe te kennen.  

8. Het totaal van bijdragen mag het jaarlijks door de KNHS aan het Mendistrict toegekende bedrag 

niet overschrijden.  

9. Het bestuur van het Mendistrict kan van bovengenoemde voorwaarden afwijken mits een 

duidelijke motivatie daaraan ten grondslag ligt. De in 2019 vastgestelde regeling dat op basis van een 

uitgebreide omschrijving en een financiële planning een bedrag van maximaal € 300,- kan worden 

verworven blijft ook nog van kracht.  

 

 

10-03-2021 Bestuur Mendistrict Zuid 


