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Notulen ledenvergadering 19 maart te Geldrop.
Aanwezig: zie presentielijst (bij secretariaat)
Afwezig/ afmeldingen: zie lijst bij secretaris:

nr

Omschrijving
Cafe-Zaal De Herberg,
Hoog Geldrop 129,
5663 BD Geldrop
Maandag 19 maart 2012,
aanvang 19.30 uur.
Agendapunten:
1. Opening
2. Melding voor de rondvraag
De leden worden uitgenodigd hun onderwerp voor de rondvraag in te brengen.

3. Mededelingen
4. Vacature in het bestuur van District Zuid
Jos van Loo is aftredend per voorjaarsvergadering 2012 en stelt zich niet herkiesbaar. Er wordt een
vrijwilliger gezocht om de komende drie jaar het secretariaat op zich te nemen.

5. Notulen najaarsvergadering d.d. 28 November 2011
Zie www.districtzuidmennen.nl

6. Jaarverslag 2011 van de secretaris
7. Financieel verslag 2011 van de penningmeester
8. Verklaring van de kascommissie over 2011
Mevrouw Trix.van der Kolk (benoemd voor 2011 en 2012) en Frank Houtappels (benoemd voor 2010 en
2011) hebben de kas gecontroleerd en doen hiervan verslag.

9. Benoeming van een nieuw lid van de kascommissie voor 2012 en 2013
Frank Houtappels is aftredend; vrijwilliger voor 2012 en 2013 gezocht.

10. Wedstrijdkalender en kampioenschappen 2012
De agenda staat op de website. Zijn er vanuit de leden nog vragen, opmerkingen of voorstellen ter
verbetering?

11. Jeugd training en opleidingen
Terugblikkend en vooruitkijkend

12. De KNHS aan het woord
Gelegenheid voor de vertegenwoordiger van de KNHS om diverse onderwerpen toe te lichten en
gelegenheid voor de leden van District Zuid tot het stellen van vragen gericht aan de KNHS.

13. Rondvraag
Behandeling van de punten ingebracht door de leden

14. Sluiting
15. Aanvullend programma: De Rekenkamer

1

Opening door de voorzitter.
Wiel opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom in de Herberg te Geldrop en geeft aan dat ook de
volgende ledenvergadering hier zal plaats vinden.
Wiel verexcuseert Dhr. Jos van Loo die door ziekte niet op de vergadering aanwezig kan zijn en wenst hem
beterschap.
Wiel vraagt de vergadering even stil te staan bij het overlijden, afgelopen jaar, van 2 leden uit ons district met
name: IIse Liebregts en Martin van de Broek. We wensen de nabestaanden veel sterkte.
De voorzitter dankt de verenigingen voor de organisatie van de mini marathon in Deurne, en de winter dressuur
cup in Heesch Loon op Zand en Boxtel.
Ook de jeugd wintertrainingen hebben weer plaats gehad en zijn met enthousiasme ontvangen

2

Melding voor de rondvraag
De voorzitter nodigt de leden uit hun onderwerp voor de rondvraag in te brengen.
Dhr. Johan Coolen geeft aan een punt voor de rondvraag te hebben. (vindt het overigens
vreemd de rondvraag aanmelding al vooraf te moeten doen)
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Mededelingen
In het kader van op tijd plannen meld de voorzitter dat de najaar vergadering op deze locatie gepand staat op
maandag 19 november 2012.

4

Vacature in het bestuur van District Zuid
Jos van Loo is aftredend per voorjaarsvergadering 2012 en stelt zich niet herkiesbaar.
Er wordt een vrijwilliger gezocht om de komende drie jaar het secretariaat op zich te nemen.
Jos heeft aangegeven, zolang niemand dit kan overnemen, voorlopig het secretariaat te blijven bemannen, doch
echter van tijdelijke aard.
Inmiddels heeft het bestuur Dhr. Frank Vissers benaderd voor een bestuursfunctie en uitgenodigd enkele bestuur
vergaderingen bij te wonen. Dhr. Vissers heeft hierop positief geantwoord.
De voorzitter geeft aan dat, wanneer de recreatieve menners aan ons district zullen worden toegevoegd, we zeker
ook voor deze groep versterking in het bestuur nodig hebben
De voorzitter nodigt leden uit een kijkje te komen nemen bij het bestuur om eventueel een bestuur functie te
bekleden.
Ook gaat het bestuur zelf op zoek naar versterking voor 2013.

5

Notulen najaarsvergadering d.d. 28 November 2011
Zie www.districtzuidmennen.nl

Notulen worden zonder opmerkingen met dank aan de secretaris goedgekeurd.

6

Jaarverslag 2011 van de secretaris
Is door tijdgebrek nog niet gemaakt; wordt nageleverd en gepubliceerd op de website

7

Financieel verslag 2011 van de penningmeester
Ton geeft een toelichting op het financieel overzicht .
De kosten voor de nieuwe website zijn over 2011 een extra uitgave geweest waardoor het saldo wat negatiever
uitvalt.

8

Verklaring van de kascommissie over 2011
Mevrouw Trix. van der Kolk (benoemd voor 2011 en 2012) en Frank Houtappels (benoemd voor 2010
en 2011) hebben de kas gecontroleerd en doen hiervan verslag.
Mevr. Trix van de Kolk en Dhr. Frank Houtappels hebben de controle gedaan
Na controle geeft Mevr. vd Kolk aan, de stukken te hebben goedgekeurd en hierbij word decharge verleend aan
de penningmeester.

9

Benoeming van een nieuw lid van de kascommissie voor 2012 en 2013
Frank Houtappels is aftredend; vrijwilliger voor 2012 en 2013 gezocht.
Dhr. Ad van Hoogstraten stelt zich beschikbaar en word onder applaus aangenomen.
Met dank aan Frank Houtappels.
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Wedstrijdkalender en kampioenschappen 2012
De agenda staat op de website. Zijn er vanuit de leden nog vragen, opmerkingen of voorstellen ter
verbetering?
Dhr. Pierre Sommers geeft een overzicht over de geplande wedstrijden, en geeft aan dat er een paar knelpunten
zitten in de DV wedstrijden doch ook deze zullen in goed overleg met de organiserende verenigingen bekeken en
opgelost worden.
Ook de wedstrijd voor het samengestelde district kampioenschap geeft een probleempje ivm de datum hiervan en
de tussentijd naar het NK. Pierre gaat dit in het menplatform bespreekbaar maken en zal hier tzt uitsluitsel over
geven.
Hans van der Doelen geeft een korte samenvatting over de winter competitie DV. En nodigt organiserende
verenigingen en rijders van DV uit voor een brainstorm avond op 16 april as. Uitnodiging volgt.
Vragen vanuit de zaal:
Wat er gedaan kan worden aan het al per 1 jan. vol zitten van inschrijvingen voor sommige samengestelde
wedstrijden?
Pierre, geeft aan het probleem te herkennen, en ook dit bespreekbaar gaat maken binnen het menplatform, zodat
er mogelijk regels voor kunnen komen.

11

Jeugd training en opleidingen
Terugblikkend en vooruitkijkend
Ton wijnen geeft een samenvatting van de afgelopen wintertraining die goed verlopen is en waar ook de
jeugdleden enthousiast waren.
De zomersessie is al weer gepland, er zijn 11 deelnemers, locatie is Nistelrode, en een eigen bijdrage van € 15, per les. We wensen de jeugd succes.
Vraag uit de zaal: Is het wel juist dat de trainer van de jeugd, zijn eigen pupillen gaat jureren.
Als bestuur trekken we de integriteit van de trainer geen moment in twijfel maar Ton Wijnen zegt toe het met de
trainer te bespreken.

12

De KNHS aan het woord
Gelegenheid voor de vertegenwoordiger van de KNHS om diverse onderwerpen toe te lichten en
gelegenheid voor de leden van District Zuid tot het stellen van vragen gericht aan de KNHS.
Dhr. Arjen Coppoolse geeft uitleg over de huidige structuur van de KNHS en de ontwikkelingen die gaande zijn om
tot een nieuwe structuur te komen. Namens de mensector is Dhr. Jeroen Houterman gevraagd in de
stuurcommissie plaats te nemen.
Voorstel voor de nieuwe structuur is, te komen tot een menforum met uit alle districten een vertegenwoordiging.
Verder wil men thematisch werkgroepen maken om voorstellen uit te werken binnen de verschillende onderdelen.
Vragen ui de zaal aan de KNHS:
Dhr. Marcel de Vries: Het terug sturen van de overbodige start coupons is niet goed verlopen. Dhr. Coppoolse
vraagt hem de correspondentie hierover te mailen zodat hij het kan bekijken en bespreken.
Mevr. Ingrid Aarts: Het aanvragen van startkaarten voor de paarden is niet goed verlopen. Dhr. Coppoolse vraagt
haar de correspondentie hierover te mailen zodat hij het kan bekijken en bespreken.
Dhr. Ad van Hoogstraten: De contributie afdracht is volgens hem niet goed en onduidelijk hoe het nu precies
gaat. Ook hier wordt door Dhr. Coppoolse gevraagd de correspondentie en facturen hiervan te mailen zodat hij het
kan bekijken.
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Rondvraag
Behandeling van de punten ingebracht door de leden

De vraag van Dhr. Johan Coolen is in de loop van de vergadering inmiddels beantwoord.
Wel zijn er in de loop van de vergadering nog een paar vragen geweest:
Mevr. Wilma Coolen: Kan de vergadering niet naar 20.00 uur? De voorzitter geeft aan dat dit moeilijk is, zeker
wanneer we een onderwerp of spreker hebben na de vergadering. Als het dan wat uitloopt wordt het voor velen
ivm. reistijden wel erg laat.
Dhr. Ad van Hoogstraten: Geeft aan dat de nieuwe site er mooi uitziet maar wat moeilijk is te zien wanneer er
nieuwe dingen zijn opgezet. Hans van der Doelen geeft aan dat er inmiddels een blokje “nieuws” is bijgeplaatst en
er naar gestreefd wordt de site ook hier zo overzichtelijk mogelijk te houden.

14

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering bedankt iedereen voor de komst en geeft na de pauze het woord aan Hans
Gribnau van de rekenkamer

13

Aanvullend programma: De Rekenkamer
Dhr. Hans Gribnau geeft een zeer interessante uiteenzetting, met de nodige tips, over het wel en wee van de
rekenkamer bij de samengestelde wedstrijden.
Wij danken Hans voor zijn uiteenzetting!

