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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING  
Mendistrict Zuid 15 november 2021  
 
Locatie: Via Teams  
 
Aanvang: 20.00 uur 
  
 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn buiten het bestuur 42 mensen online. Wederom 

een online vergadering, door Corona is het helaas niet mogelijk om de ALV lijfelijk te houden.  

 

 

2. Huldiging jeugdkampioenen en volwassenen  

Michiel geeft aan dat het vervelend is dat de huldiging niet plaats kan vinden. Hij nodigt de 

kampioenen en reservekampioenen bij deze dan ook uit om tijdens de voorjaars ALV 

aanwezig te zijn en dan alsnog de attentie in ontvangst te nemen. 

Om toch kort aandacht te schenken aan de prestatie die geleverd is, noemt hij kort alle 

kampioenen op. De lijst van kampioenen zal aan deze notulen toegevoegd worden 

(BIJLAGE A). 

Wilfried benoemt nog kort dat er door de districtsrijders goed gepresteerd is, ook al waren er 

weinig wedstrijden. 

 

 

3. Notulen ALV 29 maart 2021 

De Notulen worden door de vergadering goedgekeurd 

 

 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 

We hebben 2 verschillende brieven binnengekregen die betrekking hadden op de 

communicatie en de berichtgeving via social media en welke dingen op de site gezet 

werden. Het ging hier vooral over de manier waarop zaken geplaatst en gecommuniceerd 

werden en onduidelijkheid over waar die stukken dan geplaatst werden. We hebben binnen 

het bestuur gekeken naar wat er verbeterd kan worden, intern over deze feedback 

gesproken en daarna een antwoord aan deze personen gestuurd.  

Wel is het belangrijk om te melden dat als mensen bepaalde dingen geplaatst willen zien, dat 

dit uiteraard altijd ingestuurd kan worden en dat we deze met veel plezier tegemoet zien. 

Mededelingen en vragen graag via de mail sturen en niet via social media. Niet alle 

bestuursleden beschikken over social media accounts. 

 

 

5. Begroting 2022 
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Er is een verschuiving geweest in de gelden: minder aan jeugd en meer voor andere rijders. 

Afgelopen jaar waren er weinig wedstrijden, alsook minder onkosten door vergadering via 

teams.  

We mogen concluderen dat er een mooi bedrag op de rekening staat,  waar we de komende 

jaren mee uit de voeten kunnen. 

 

José vraagt wie zich beschikbaar wil stellen voor de kascontrolecommissie. Leon van 

Roessel heeft deze taak al 3x volbracht. Hiervoor dank. 

Arie Dibbits stelt zich beschikbaar om dit samen met Wil Schellekens te doen. 

 

 

6. Bestuurszaken 

- Aftredend en niet herkiesbaar bestuurslid SMW Frank Vissers 

- Aftredend en niet herkiesbaar bestuurslid recreatie Henk Meijs 

- Aftredend en herkiesbaar bestuurslid wedstrijdzaken Michiel Klep 

- Aftredend en niet herkiesbaar lid menforum Hein Verhofstad 

Voor alle drie de functies konden kandidaten zich tót 11 oktober melden bij het bestuur. Voor 

de vacatures in het bestuur hebben zich géén gegadigden aangemeld. Voor de vacature in 

het menforum stelt het bestuur voor om Stan van Eijk (Schinveld) af te vaardigen. 

 

We gaan in de voorjaars ALV uitgebreid stilstaan bij de verschillende aftredende leden.  

 

-Michiel wordt voor 3 jaar herkozen in het bestuur. 

 

-Op de site zal een kort schrijven komen over wat de secretariaatsfunctie inhoudt.  

 

 

7. Informatie uit het Menforum 

-Hein zijn periode van 6 jaar zit erop.  

Hij zal in de voorjaarsvergadering nog in het zonnetje gezet worden. 

Stan van Eijk zal Hein zijn functie over willen nemen. Vanuit de vergadering komen hier geen 

tegenstemmen op. 

 

-De contacten met de technische commissie zijn opgestart. 

 

-FEI is bezig met nieuwe dressuur proef. 

 

 

 

 

8. Informatie vanuit de KNHS 
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-Er zal geen verhoging plaatsvinden van contributie en de startkaarten. 

 

-Frank Brakkenhoff: alles moet ingeschreven worden via mijnKNHS. Bij de Hobbyklasse gaat 

dat niet. Mensen zonder startkaart kunnen volgens hem niet inschrijven via mijnKNHS. 

Wilfried gaat hier mee aan de gang.  

 

-Berry vd Bosch: moet alle inschrijfgeld via de KNHS betaald worden? Hier zullen niet alle 

verenigingen blij mee zijn. Er moeten vooraf toch ook zaken betaald worden.  

Het gaat hier om het inschrijfgeld, en het is een keuze die door de verenigingen zelf gemaakt 

kan worden. 

 

 

9.  Korte terugblik 2021 / voorstellen en plannen voor 2022 

 

a. Recreatie 

In 2021 is er wederom weinig gebeurd door Corona. 

Henk doet een oproep om recreatie wat meer onder de aandacht te brengen binnen de 

verschillende verenigingen. 

Er is een dringende vraag naar Regioconsulenten: voorheen waren er 4 regioconsulenten 

binnen Zuid. Nu nog maar 1. 

Er is verschillende malen een oproep gedaan, hier is helaas geen reactie op gekomen. Henk 

geeft toe dat het iets is om mensen persoonlijk te benaderen. Dit is afgelopen jaar door het 

verminderde persoonlijk contact moeilijk geweest. Mochten er geïnteresseerden zijn, dan is  

Henk altijd bereid om toelichting geven over de functie. 

 

 

b. Jeugd 

In 2021 is er vrij veel aandacht voor het EK jeugdmennen geweest. 

Veel activiteiten vonden plaats in de aanloop naar het EK.  

De animo voor de verschillende activiteiten liep helaas steeds verder terug. 

 

Rodinde Rutjens heeft aangegeven voor 2022 helaas niet beschikbaar te zijn voor de 

jeugdtrainingen.  

 

-Mogelijk is er een jeugdlid dat geïnteresseerd is om zich bezig te houden met communicatie 

en social media.  

 

-Strijd der Districten: ook hier zal weer een jeugdrubriek verreden worden. Er zullen 4 

selectiewedstrijden zijn waarvan er 2 gereden moeten worden. Hierop zal het District 

bepalen wie deel gaat nemen.  

-Via de mail werd de volgende stelling ingestuurd: 
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De Ek selectie jeugd mennen moet worden gecoördineerd door een afvaardiging van de 4 

districten. 

Volgens Wilfried is dit voor de komende selectie al zo afgesproken.  

 

 

c. Dressuur/vaardigheid 

Michiel kijkt terug op 2021. Er waren in het begin van het jaar geen wedstrijden. Daarna was 

er sprake van meetmomenten. 

Deze werden het selectiemiddel voor afvaardiging naar Hippiade. De “wedstrijden” die er 

waren, waren heel goed bezocht. Er was ook ruimte om de samengestelde proef te oefenen.  

Op de Hippiade waren er dan ook enkele kampioenen. Hopelijk wordt volgend jaar een mooi 

jaar en kunnen we gewoon starten. 

Kampioenschap in Panningen op 3 juli. Daar voorafgaand zijn er reguliere wedstrijden waar 

we veel deelnemers hopen te verwelkomen. 

In afgelopen jaar waren er geen kampioenschappen. Wij vonden dat als er geen 

selectiemogelijkheid was er ook geen kampioenschap gehouden kon worden. Zonder 

competitie is er geen kampioenschap. 

In samengesteld waren er organisaties met meetmomenten. Een woord van dank voor deze 

organisaties dat er op zo korte termijn wat georganiseerd kan worden. 

Perry Hendriks: Boxtel organiseert 3 DV wedstrijden. Hij vraagt of het District iets kan doen 

aan de bijdragen die aan de KNHS afgedragen moeten worden? Het wordt door de bijdrage 

bijna onmogelijk om nog iets te organiseren. Met 30 starts en 2 juryleden is dit een 

aanzienlijke post. Ties van Gog geeft aan dat er voor een vergoeding is per wedstrijd 

minimarathon/samengesteld. Perry vult aan dat er voor een dressuurwedstrijd per proef 

betaald moet worden. Dit is dus verschillend. 

Wilfried zal hier navraag naar doen. Michiel geeft aan dat het inderdaad in verhouding moet 

staan. 

 

Frank Brakkenhoff : vorig jaar waren er meetmomenten als selectie. Dit jaar is er hopelijk 

weer een Districtskampioenschap.  

Het concept van 4 wedstrijden als selectie voor de Hippiade werd als prettig ervaren. Je kon 

hier een mooie planning in maken.  

Michiel: in het verleden moest je 2 wedstrijden rijden om deel te mogen nemen aan het 

kampioenschap. Door de weinige deelnemers is deze regel destijds afgeschaft. 

We kunnen in een bestuursvergadering eens inventariseren of dit weer in te voeren is. 

Voor nu is het kampioenschap het selectiemoment voor de Hippiade.  

 

Eric Steijvers: het is in Panningen mogelijk de jeugd afzonderlijk in een overzicht te plaatsen. 

Er zal geen aparte jeugdklasse zijn. Door de locatie is dit mogelijk lastig voor ouders die de 

andere dag terug moeten komen om zelf te komen mennen.   
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Mariëlle geeft wel aan dat het belangrijk is om de jeugd apart te houden, dat ze tegen elkaar 

kunnen rijden, om zich met elkaar te kunnen meten.  

Annemarie Kuenen: bij een aparte jeugdrubriek word je gedwongen als ouder om op een 

bepaald moment aanwezig te zijn.  

 

 

d. Wedstrijdzaken (voorstel trainingsdag voor beginners en gevorderden 

onder leiding van ervaren trainers/instructieavond kennis van de 

reglementen), data en locaties kampioenschappen.  

-Laatste jaren veel geïnvesteerd in de jeugd. Er is gekeken wat er gedaan kan worden voor 

de menner op verschillende niveaus.  

Hierbij is te denken aan instructieavonden, regelementskennis enz. 

Het is gebleken dat er op wedstrijden vaak veel algemene vragen gesteld worden, er  

onduidelijkheden over regelgeving bestaan en er zo onnodig fouten gemaakt worden tijdens 

wedstrijden. 

We zullen hier als bestuur op terugkomen. Er zijn al enkele instructeurs bereid gevonden. 

Ook de hobbyrijder wordt uitgenodigd. 

 

Perry: bij heel veel websites kun je aangeven of je op de hoogte gehouden wilt worden van 

nieuwe berichten. Mariëlle gaat nakijken of dit voor de districtssite ook te realiseren is. 

 

-De wedstrijdkalender is grotendeels bekend.  

Districtskampioenschap samengesteld te Schijndel 

Districtskampioenschap DV in Panningen op 3 juli 

Zuid zal het KNHS kampioenschap samengesteld organiseren in het1e weekend van 

september. Tilburg heeft dan al wedstrijd en heeft aangegeven dit op zich te nemen.  

Het overzicht komt zo snel mogelijk op de site. 

Dit zal een officieus overzicht worden, voor officieel  verwijzen we door naar de KNHS site. 

 

-Wilfried: de rekenkamer zoekt nog nieuwe leden. Er stoppen enkele leden en het is op deze 

manier niet mogelijk om alle wedstrijden te voorzien van een rekenkamer. Ook deze oproep 

zal nog enkele malen herhaalt worden. Door de complexiteit is het voor verenigingen  niet 

handig om dit er ook nog bij te pakken. Yentl Kahle stelt zich beschikbaar als nieuw 

rekenkamerlid. 
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10. Rondvraag 

Arie Dibbits vraagt of het Kampioenschap op 3 en 4 september is, omdat 

Kampioenschappen meestal vrijdag en zaterdag verreden worden. In Zuid is gebleken dat 

het op vrijdag en zaterdag lastig is vrijwilligers te regelen. Vandaar dat het Kampioenschap 

op zaterdag en zondag zal zijn. 

Chantal Broeken : naar aanleiding van de opmerking van Perry betreffende de afdracht aan 

de KNHS voor wedstrijden: Andere verenigingen vragen meestal hoger inschrijfgeld. Perry 

gaat dit meenemen in hun bestuur. 

 

Jurgen (achternaam was online niet te zien): de Kascommissie is volgens de regelementen 

met 3 man. Wij zullen dit als bestuur nakijken en eventueel aanpassen.  

 

Frank Brakkenhoff: is het mogelijk om tijdens een instructieavond misschien ook wat meer 

uitleg over de rekenkamer te geven? Berry vd Bosch: het is misschien een mooi idee om een 

combinatie te maken. Dus instructie over hoe een complete wedstrijd functioneert.  

 

 

11. Sluiting 

Wilfried bedankt iedereen voor de deelname aan de vergadering en voor de steun van de 

afgelopen tijd. 
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BIJLAGE A 
 

OVERZICHT KAMPIOENEN EN RESERVE KAMPIOENEN 2021 

 

 

 

Hippiade Discipline   Klasse 

Irma Teunissen Dressuur Kampioen Dubbelspan pony B/L 

Ilse Steijvers Vaardigheid Res. Kampioen Enkelspan pony L 

Piet Peepers Vaardigheid Res. Kampioen Enkelspan paard M 

Tessa Jannink Vaardigheid Kampioen Enkelspan paard Z/ZZ 

 

 

 

SWM Blaricum    Klasse 

Shirley Moors  Kampioen Enkelspan paard L 

Arie Dibbits  Kampioen Enkelspan paard M 

Michiel Klep  Res. Kampioen Dubbelspan paard L/M 

Chantal Brugmans  Kampioen Vierspan pony M 

Jonas Corten  Res. Kampioen Vierspan paard L/M 

 

 
 
   

NK Pony Oirschot    Klasse 

Brent Janssen  Kampioen Enkelspan pony Z 

Rodinde Rutjens  Res. Kampioen Dubbelspan pony Z 

 

 
 
   

NK Paard Maasdijk    Klasse 

Saskia Siebers  Kampioen Enkelspan paard Z 

Stan van Eijk  Res. Kampioen Dubbelspan paard Z 
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EK Jeugdmennen     

Jacco de Koning  Team zilver Enkelspan Pony  

Joris Lauwers  Team zilver Enkelspan Pony  

Sam Couwenberg  Team zilver Enkelspan Pony  

Dirk Bastiaansen  Team zilver Enkelspan Pony  

Jur Baijens  Goud Enkelspan Pony Junioren 

Sam Couwenberg  Brons Enkelspan Pony Junioren 

Dirk Bastiaansen  Brons Enkelspan Pony Young Drivers 

 
 
 
 

WK Pony     

Rodinde Rutjens  Kampioen Enkelspan Pony  

Brent Janssen  Res. Kampioen Enkelspan Pony  

 
 

 


