Algemene Ledenvergadering KNHS District Zuid Mennen
17 november 2014
Manege ROS Molenheide te Loon op Zand
Aanwezig
Pierre Sommers (voorzitter), Eva Eigenhuijsen (secretaris), Ton van der Velden (penningmeester),
Hans van der Doelen (bestuurslid), Claudia van den Bosch (bestuurslid), Frank Vissers (bestuurslid
recreatie), Henk Meijs (bestuurslid recreatie), leden District Zuid (61 personen), Ad Aarts
1. Opening
Voorzitter Pierre Sommers heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder Ad Aarts en de vier
menners die de clinic mogelijk maken. De clinic van Ad Aarts is een vervolg op de vergadering vorig
jaar.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 maart 2014
Rondvraag naar aanleiding van Trix van der Kolk: de verzamelstaten zijn inmiddels beschikbaar en
deze komen op de website te staan. Notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Bestuurszaken
Het bestuur is druk bezig geweest met de organisatie ontwikkelingen. Daardoor is onder andere het
bewaken van de bestuurstermijnen (3 jaar met 2x de mogelijkheid tot verlenging) er bij ingeschoten.
Tijdens de voorjaarsvergadering wordt hier op terug gekomen. Deze (her)verkiezingen en het
kandideren van andere belangstellenden voor bestuursfuncties wordt tijdig gecommuniceerd vóór
de voorjaarsvergadering. In de voorjaarsvergadering zal er over verschillende bestuursfuncties
worden gecommuniceerd.
a. Vertrouwenscommissie
Er is de vorige vergadering door de leden gevraagd naar de samenstelling van de
vertrouwenscommissie (moet deze nu uit 2 of 3 leden bestaan) en de uitkomst is dat deze moet
bestaan uit minimaal 3 leden, ook conform de binnenkort nieuw vast te stellen statuten. Het bestuur
gaat op zoek naar een derde lid van de vertrouwenscommissie.
b. Benoeming Claudia van den Bosch als bestuurslid District Zuid
Claudia van den Bosch loopt inmiddels al bijna een jaar met het bestuur mee. De vergadering
bevestigd de benoeming van Claudia middels applaus unaniem. Zij zal onder meer verantwoordelijk
worden gesteld voor de website en zal als aandachtsgebied de samengestelde menwedstrijd hebben.
Zodra er afspraken worden gemaakt landelijk over de talentencompetitie wordt zij daar de vanuit
District Zuid de bestuurlijke contactpersoon voor.
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c. Benoeming recreatiebestuursleden
De recreatiebestuursleden worden benoemd omdat deze op basis van de nieuwe statuten (per 1
januari 2015 formeel geldig) aan het bestuur toegevoegd dienen te zijn. Het bestuur heeft gezocht
naar recreatie bestuursleden, mede met behulp van een door de KNHS opgesteld profiel.
In de toekomst worden de recreatie bestuursleden door de leden (Koetsiersbewijshouders in dit
geval) digitaal gekozen. In District Zuid zijn er in totaal 5.000 Koetsiersbewijshouders. De KNHS heeft
deze digitale tool nog niet gereed maar naar verwachting wordt dat volgend jaar van kracht. Najaar
2015 is de verwachting dat er daadwerkelijk digitaal gestemd kan worden.
Gezien bovenstaande kiest District Zuid er voor nu twee recreatie bestuursleden te benoemen voor
één jaar:


Henk Meijs uit Boxtel is aangesteld als recreatie bestuurslid. Hij was in het verleden enkele
jaren bestuurslid bij Menvereniging Aangespannen Ontspanning in Boxtel. Als actief
recreatief menner, met regelmaat deelnemer aan recreatieve ritten in Nederland en zelfs af
een toe een uitstapje in België, wil hij zich graag gaan inzetten voor deze doelgroep.



En ook Frank Vissers is aangesteld als recreatie bestuurslid. Zowel deelnemer aan
samengestelde menwedstrijden als recreatieve ritten, al 20 jaar voorzitter van
menvereniging De Hangijzers in Achtmaal en natuurlijk groom bij zijn dochter Arion.

4. Begroting 2015
Penningmeester Ton van der Velden ligt de Begroting 2015 toe.
De begroting 2015 ziet er iets anders uit doordat de recreatie bij het District zijn gekomen en er ook
een extra recreatie bijdrage vanuit de KNHS komt, te weten €2.000,-.
De verdeling van die €2.000,- recreatiebudget roept vragen op. Hein Verhofstadt merkt op “Je
scheept die mensen af met €750,- is dat wel reëel?!” naar aanleiding van €750,- budget vrij te
besteden voor de recreanten. Naar aanleiding van deze vraag licht Ton van der Velden toe dat de er
in 2015 ook meer bestuurskosten gemaakt zullen worden (2 extra bestuursleden en extra overleggen
over dit onderwerp).
Pierre licht toe dat de kascommissie onder meer bestaat uit Berry van den Bosch en gezien de
bestuursfunctie van zijn vrouw Claudia van den Bosch wil Berry uit de kascommissie. Wil Schellekens
stelt zich beschikbaar en neemt die rol op zich, samen met Louis van Haren die reeds tot
kascommissie lid was benoemd in een eerdere ledenvergadering.
5. Wedstrijdkalender
a) De wedstrijdkalender wordt besproken. Jumping Amsterdam gaat niet meer door en in de
plaats daarvan komt op 1 februari de Strijd der Districten. Er zijn 3 selectiewedstrijden.
b) Afgelopen weekend was Geldrop. 14 december is de wedstrijd in Merselo: inschrijving is
opengesteld, het betreft een parcours zonder brug. De laatste selectiewedstrijd is het
Indoordistrictskampioenschap 4 januari in Panningen.
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c) Vorig jaar werd een weliswaar goede formule voor de afvaardiging gehanteerd, maar wel
eentje die moeilijk was om te volgen. Het bestuur heeft daarom dit jaar een andere,
simpelere formule gekozen voor de afvaardiging:
d) Er zijn 3 wedstrijden en je moet wel Panningen hebben gereden maar deze wedstrijd hoeft
niet perse mee te tellen. Wie 1e wordt krijgt 1 punt, 2e krijgt 2 punten, etcetera, en degene
met de minste punten wint. Is er een ex aquo dan telt het resultaat van Panningen.
e) 3 december is er nog een overleg over het Strijd der Districten. Er gaan nu stemmen op dat
er 2 afgevaardigen naar de Strijd der Districten gaan.
f) Dit jaar zijn er best wel wat knelpunten in de wedstrijdagenda. Wat met name te maken
heeft met de (inter)nationale kampioenschappen. Het WK pony’s zat tegelijkertijd met het
Kampioenschap samengesteld klasse 2 en 3 waardoor deze is opgeschoven. Dit laatste
kampioenschap vindt plaats in Haaksbergen en is nu gepland op 28 en 29 augustus.
Vervelend in ons District is dat dit tegelijkertijd plaatsvindt met de Aangespannen Dag in
Gilsze. En daar zit Ysselsteyn ook weer kort op qua planning.
g) Bericht is doorgekomen dat Deurne in 2015 niet door gaat.
h) De Hippiade is normaal het 2e weekend in september. Op die datum wordt in 2015 Horse
Event in Ermelo georganiseerd, daardoor verschuift de Hippiade mennen naar 22 augustus.
i)

De KNHS heeft aangegeven dat digitaal inschrijven per komend wedstrijdseizoen mogelijk
gaat worden. Via hoefnet en de KNHS Nieuwsbrief mennen wordt te zijner tijd iedereen
hierover geïnformeerd.

6. Jeugd
De menlessen van de jeugd worden ook deze wintercyclus weer georganiseerd. Jan van den Broek is
weer terug als instructeur. Iedere menner tot en met 25 jaar is bij deze lessen welkom.
De lessen worden gegeven in een rijhal aan de Hoogstraat 15 in Uden. De volgende data zijn gepland:
 zaterdag 22 november
 zaterdag 20 december
 zaterdag 24 januari
 zaterdag 21 februari
 zaterdag 21 maart
Deelname aan de jeugdlessen kost €15,- per les.
Indien er nog geïnteresseerden zijn (later instromen in deze lessen cyclus is mogelijk) of je wilt een
keer gaan kijken bij de lessen: neem contact op met Eva Eigenhuijsen via
secretariaat@districtzuidmennen.nl
7. Rondvraag
Berry van den Bosch constateert dat doordat er nu meer impulswedstrijden zijn het er op lijkt dat er
daardoor minder deelnemers per wedstrijd zijn. Zijn vraag is of er wordt gestuurd op het aantal
wedstrijden en op onderlinge concurrentie. Komt er een evaluatie van de nieuwe situatie?
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Voorzitter Pierre Sommers geeft aan dit te evalueren binnen het bestuur en wanneer nodig mee te
nemen naar het Menforum, wel is het zo dat afname van het aantal deelnemers een landelijke trend
is en ook bij andere Districten wordt gezien. Ligt ook aan de planning op de kalender. Vooral komend
jaar zijn er veel wedstrijden die dicht op elkaar zitten. Het wordt ook veroorzaakt door
wedstrijdorganisaties die niet rekening (kunnen) houden met de data van andere wedstrijden.
Frank van der Doelen informeert naar de kampioenschappen klasse 4 maar daar kan het
Districtsbestuur niet meer informatie over geven, dat is aan het eigen bestuur van het Nationaal
Mendistrict, voorheen de belangenvereniging.
Frank vraagt ook naar de jonge menpaardencompetitie in 2015. Het bestuur antwoord dat er een
jonge menpaardencompetitie komt komend jaar: de Jonge Menpaarden (KWPN blijft dit organiseren)
en een Jonge Menpaarden alle rassen (vorig jaar door Mensport georganiseerd). Over die laatste was
onvoldoende duidelijkheid en daarom heeft de KNHS daar in 2014 geen medewerking meer aan
verleend. In 2015 moet het goed voorbereid zijn om ook deze competitie tot een succes te maken,
de nadere invulling volgt nog.
Hoe staat het er voor met de nieuwe proeven? Het bestuur geeft aan dat die er inderdaad aankomen
maar een definitieve datum is er niet aan te geven.
8. Huldiging Kampioenen
In 2014 helaas geen kampioenen van District Zuid op de Hippiade. Het Districtskampioenschap
dressuur-vaardigheid kende al een beperkte bezetting en als klein District hebben we andere jaren
altijd goed gepresteerd op de Hippiade maar dit jaar is het met een nog kleinere afvaardiging niet
gelukt een Kampioenschap binnen te halen.
Samengesteld heeft het District een viertal Kampioenen in haar midden:





Jan Loenen pony 2-span klasse 2
Cas Hendriks pony 2-span klasse 3
Arion Vissers pony 1-span klasse 3
Leo van der Burgt 2-span klasse 2

9. Sluiting
Aansluitend aan de vergadering wordt een leerzame clinic gegeven door Ad Aarts met vier menners
uit District Zuid.
Het Districtsbestuur bedankt hierbij nogmaals de menners Gabriëlle van den Broek, Arion Vissers,
Mari van de Wetering en Michiel Klep voor het mogelijk maken van deze clinic.
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