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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING  
Mendistrict Zuid 28 maart 2022 
 
Locatie: Peelbergen Equestrian Centre te Kronenberg 
 
Aanvang: 20.00 uur 
  
 

1. Opening/ingekomen stukken 

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn 50 leden. Na twee jaar corona en een 

aantal ledenvergaderingen online via teams, is gelukkig het tij gekeerd en kunnen we elkaar 

weer lijfelijk ontmoeten, de voorzitter heet dan ook de aanwezigen van harte welkom.  

Het bestuur heeft geen ingekomen stukken ontvangen. 

 

2. Notulen ALV 15 november 2021 

De notulen worden door de vergadering goedgekeurd 

 

3. Huldiging jeugdkampioenen 

De jeugdkampioenen ontvangen een houten stalplaat en een fles Celebration en worden 

natuurlijk van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten op het EK jeugdmennen. 

 

Jacco de Koning, Team Zilver 
Joris Lauwers Team Zilver 
Sam Couwenberg Team Zilver 
Dirk Bastiaansen Team Zilver 
Jur Baayens Europees Kampioen Junioren 
Sam Couwenberg Brons Junioren 
Dirk Bastiaansen Brons Young Drivers 

 

4. Jeugd 

Mariëlle Lauwers geeft een presentatie van de georganiseerde activiteiten voor de jeugd, 

deelname aan kampioenschappen, perspectieventeam en de behaalde successen. Ook dit 

jaar willen we graag een jeugd mendag organiseren, maar het is lastig in contact te komen 

met jeugdmenners, omdat zij veelal nog niet deelnemen aan wedstrijden. Daarom bij dezen 

een oproep aan de aanwezigen; zijn er jeugdleden in de vereniging, laat het dan vooral 

weten, zodat wij ze kunnen bereiken. 

Op 9-4-2022 is er een vergadering met de 4 districten over de jeugd. 

 

5. Informatie uit het Menforum 

Hein Verhofstad heeft afscheid genomen van het menforum, in zijn plaats is Stan van Eijk 

toegetreden. 

Berry van de Bosch geeft uitleg over de nieuwe reglementen ingaande per 1-4-2022, kijk ook 

voor de wijzigingen op de site van de KNHS. 
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• De jurypositie aan de dressuurring tijdens SWM wordt gelijk getrokken met de FEI. Dit 
omdat de klasse M en Z ook de FEI proeven rijden. 

• Het A-traject voor eendaagse SWM wordt gelimiteerd. 
• Indien een organisatie geen mogelijkheid heeft voor het uitleggen van een A-traject mag 

als alternatief een Warming-up terrein gehanteerd worden. 
• Het regelement kent geen verliespunten meer, er kan dus ook niet gedegradeerd worden. 
• MZ vaardigheid, het rijden van een verkeerde poort is diskwalificatie. 
• Oxer, tussen de pionnen wordt niet gemeten, je mag hier wel tussen door rijden. 
• Hulp van derden mag in de neutrale zone en tijdens de rust in de marathon. 
• Als een combinatie problemen heeft in een hindernis, moet eerst de groom van de wagen 

af, daarna mag er pas door derden geholpen worden indien dit nodig is. Bij kantelen van 
de koets is hulp toegestaan, maar combinatie wordt wel uitgesloten. 

• Als de koets stil staat, mag de groom de leidsels en/of zweep hanteren. 
• De groom mag niet vervangen worden. 
• Bij het samengestelde mennen is de groom verplicht in de dressuur. 
• Bloed bij het paard of de pony is altijd uitsluiting. 
• Vaccinatie moet in orde zijn, let ook op de basis enting. 
• Belangrijk is dierenwelzijn, houd dit goed in de gaten, er is ook een actie groep die op dit 

gebied erg actief is. 

Tip, de kosten en de inspanning om een wedstrijd te organiseren zijn hoog, het is niet 
mogelijk zonder sponsoring. Heb hier begrip voor klaag niet over van alles en nog wat. 

6. Wedstrijdzaken 

• Algemene mendag; dit jaar willen we een mendag organiseren. Idee van Arie Dibbits, 
organiseer dit voor de B/L op 3 locaties in het district zodat de deelnemers niet ver 
hoeven te reizen. 

• B menners uitnodigen via de verenigingen. 
• Meer informatie volgt later. 
• Wedstrijdkalender; we hebben een vol programma, mede dankzij de toevoeging van de 

wedstrijden van de west Brabant competitie. 
• Inschrijvingen via mijn KNHS; vereniging vraagt wedstrijd aan via Mijn KNHS, district 

geeft vervolgens akkoord. Er was een probleem met stichtingen, maar inmiddels hebben 
zij ook een verenigingsnummer. De termijn van 12 weken voor het openzetten van het 
vraagprogramma is komen te vervallen. 

• Opgave district kampioenschap SWM 2023/2024; mocht je dit kampioenschap willen 
organiseren, geef je dan op bij het bestuur. 

7. Recreatie 

In week 13 is er een vergadering over de nieuwe recreatie structuur. 

Heb je problemen met het rijden in je omgeving, meld dit dan bij recreatie, zij kunnen contact 

opnemen met de betreffende organisatie; provincie, natuurmonumenten, etc. 

Mogelijk zal er iemand vanuit de organisatie van boswachters aanwezig zijn bij de 

najaarsvergadering 2022. De gebieden in Nederland zullen worden verdeeld in; stilte 

gebieden, wandelgebieden, mountainbike/mensport gebieden, alle recreanten. Belangrijk is 

je stem te laten horen via bestuur en/of regioconsulenten.  

Tip voor wedstrijdorganisatie; neem voor een wedstrijd zonodig contact op met de 

boswachter om de wedstrijd aan te kondigen en indien gewenst afspraken te maken. 
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8.  Dressuur/vaardigheid 

In 2020/2021 veelal meetmomenten. Een goede aanvulling op dressuur/vaardigheid 

wedstrijden is de mogelijkheid om in een 40x80 ring een samengestelde proef te rijden. 

Op 3 juli 2022 wordt in Panningen het kampioenschap dressuur/vaardigheid verreden, dit zal 

tevens het selectiemoment zijn voor de Hippiade. De datum voor de Hippiade is nog niet 

bekend, waarschijnlijk zal er weer een Hippiade week zijn. 

Zie voor de site van de KNHS de nieuwe dressuurproeven. 

 

9. Financiën 

De kascontrole commissie, bestaande uit Wil Schellekens, Alexandra Deeke en Ari Dibbits 

heeft de kascontrole uitgevoerd en goedgekeurd. De vereniging verleend decharge aan het 

bestuur. 

Wil Schellekens heeft tweemaal de kascontrole uitgevoerd, waarvoor dank. Frank Vissers 

biedt zich aan om met de andere commissieleden de volgende kascontrole uit te voeren. 

De penningmeester laat de financiële stand van zaken zien, omdat er de afgelopen twee jaar 

nauwelijks wedstrijden zijn geweest, zijn de uitgaven laag geweest, waardoor er een mooi 

saldo op de bank staat. 

 

 

10. Bestuurszaken 

Aftredende bestuursleden; Frank Vissers, Henk Meijs en Dorothea van der Hulst. Zij worden 

bedankt voor hun enorme inzet met bloemen en een diner bon. Henk Meijs ontvangt voor 

zijn werk op het gebied van recreatie, zowel regionaal als landelijk de district speld en de titel 

erelid. 

Ook van Jo Lauvenberg en Hein Verhofstad wordt afscheid genomen, helaas kon Jo 

Lauvenberg niet aanwezig zijn. De voorzitter staat uitgebreid stil bij de indrukwekkende lange 

lijst met alles wat Hein Verhofstad heeft betekend voor de mensport. 

Zowel Hein, Jo en Henk zijn daarom door de KNHS onderscheiden met de bronzen speld. 

 

Nieuwe bestuursleden; in het bestuur worden verkozen; Corin Sweegers: penningmeester en 

Wil Schellekens: algemene zaken. José Kuppens zal de functie secretaris overnemen van 

Dorothea van der Hulst. 

 

11. Huldiging kampioenen 

2019 

Eline Houterman 

Stan van Eijk 

 

Hippiade 2021 
Irma Teunissen Kampioen dressuur B/L 
Ilse Steijvers Res. Kampioen L 
Piet Peepers Res. Kampioen M 
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Tessa Jannink Kampioen Z/ZZ 
 

SWM Blaricum 2021 
Shirley Moors Kampioen L 
Ari Dibbits Kampioen M 
Michiel Klep Res. Kampioen L/M 
Chantal Brugmans Kampioen M 
Jonas Corten Res. Kampioen L/M 

 
NK pony Oirschot 
Brent Janssen Kampioen Z 
Rodinde Rutjens Res. Kampioen Z 
 
NK paard Maasdijk 
Saskia Siebers Kampioen Z 
Stan van Eijk Res. Kampioen Z 

 
WK pony 
Rodinde Rutjens Kampioen Z 
Brent Janssen Res. Kampioen Z 
 
Indoor kampioenen 
 
Enkelspan pony 

1 Chantal van de Wijst 

2 Brigitte Janssen 

3 Dirk Bastiaansen 

 

Tweespan pony 

1 Dennis Rijntjes 

2 Eric Verloo 

 

Meerspan pony 

1 Kenny Kanora 

 

Jeugd tot 10 jaar 

1 Chelsea van Dijk 

 

Jeugd 11 tot 23 jaar 

1 Joris Lauwers 

 

Enkelspan paard 

1 Marion Hanegraaf 

2 Bert Berben 

3 Charissa den Ridder 

 

Tweespan paard 

1 Carlo Vermeulen 

2 Marcel Marijnissen 

  
De kampioenen ontvangen een houten stalplaat en een fles Celebration. 
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12. Rondvraag 

Wil Schellekens; mocht je vragen hebben, dan kun je altijd bellen/mailen. 

 

Kees Thielen; hoe is de aansprakelijkheid geregeld voor verenigingen en vrijwilligers. Dit 

wordt geregeld in de WTBR, de KNHS is hier mee bezig. 

 

Van der Wijst; heeft mail naar het bestuur gestuurd maar geen reactie ontvangen, dit wordt 

nagekeken en er zal een reactie volgen. 

 

Jan Jansen; WK 2-spannen in Kronenberg 2021 was een prachtig evenement, later volgt 

meer hierover. 

 

13. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor de deelname aan de vergadering en voor de steun van 

de afgelopen tijd. 

 

      

      

      

 


