
11 november 2020

Welkom

op de algemene ledenvergadering van Kring Noordoost Brabant 

Welkom



1. Opening en mededelingen



Beste Leden, 

 

 

Het leek er even op of we weer op pad konden gaan met onze paarden. Met goede voorbereidingen 

en grote inzet van onze verenigingen zijn we zelfs aan de kringselecties voor het winterseizoen 

2020/2021 begonnen. Het heeft echter niet zo mogen zijn. We zitten weer in een lockdown. 

Laten we ons goed aan de regels houden zodat we hopelijk in januari 2021 weer van start kunnen 

gaan. 

Achter de schermen wordt er al gekeken naar een verkorte selectieprocedure voor de Brabantse 

Kampioenschappen Indoor 2021. Als het enigszins mogelijk is dan gaan we ervoor. 

Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.     



3. Begroting 
2021



Begroting 2021 KNHS Kring Noord Oost Brabant

 

Jaarrekenin

g 2018 

Jaarrekenin

g 2019

begroting 

2021

Ontvangsten

Contributie 6.488€           5.989€           6.100€           

Bijdrage regio 1.444€           2.321€           1.900€           

Opbrengst banners website 600€               600€               600€              

Rente 22€                 3€                    3€                   

Diversen 78€                 1.201€           1.200€           

Materialenbeheer:

..Verhuur dress/springmaterialen 125€               250€               -€                    

..Verhuur toiletwagen 775€               475€               400€              

..Borg 3.250€           3.250€           3.000€           

12.782€         14.089€         13.203€        

Uitgaven

Onkosten vergaderingen 535€               789€               800€              

Secretariaatskosten 697€               321€               325€              

Nieuwe website -€                    250€              

Bankkosten 268€               261€               275€              

Bestuurskosten 1.454€           1.875€           1.750€           

Wedstrijden/cursussen 419€               2.810€           2.400€           

Bijdrage selectiewedstr. Dressuur 1.050€           950€               1.000€           

Bijdrage Bixie-wedstrijden 550€               750€               750€              

Huldiging Kampioenen 2.322€           2.426€           2.400€           

Representatiekosten 163€               50€                 150€              

Materialenbeheer:

..Aanschaf materialen -€                    55€                 100€              

..Retour Borg 3.250€           3.250€           3.000€           

..Stalling wagens 300€               300€               300€              

..Beheerskosten materialen 146€               261€               200€              

11.154€         14.098€         13.700€        

Resultaat 1.628€           -9€                  -497€             



4. Evaluatie zomersiezoen 2020 en bespreking 
winterseizoen 2020-2021                      



Het zomerseizoen was kort. Geen selectiewedstrijden, 

geen BK en Hippiade.

Voor dressuurruiters was er de mogelijkheid om online 

proeven te rijden waar gelukkig veel gebruik van gemaakt 

is en voor springen waren er na versoepeling van de 

maatregelen de meetmomenten.

In augustus en september hebben we toch nog veel 

mogelijkheden gehad om mooie wedstrijden te rijden, 

totdat weer de lockdown ingesteld werd.

Dit winterseizoen was nog maar net van start toen weer 

de lockdown werd afgeroepen. Afhankelijk wanneer deze 

wordt opgeheven kunnen we eventueel nog een 

selectieschema opstellen voor de BK.

Springcursus voor beginners willen we ,als de 

mogelijkheid er deze winter voor is, ook weer organiseren 

evenals onze jaarlijkse springclinic voor B-ruiters die 

geselecteerd zijn voor de BK.

Verenigingen die volgend zomerseizoen een wedstrijd 

willen organiseren dienen op, korte termijn deze aan te 

vragen.



5. Commissies



Helaas…..

• We waren even op gang maar in verband met de maatregelingen van het RIVM i.v.m. 
het coronavirus zijn al onze geplande activiteiten wederom afgelast.

• Wel is het weer mogelijk om online een dressuurproef te laten beoordelen.

• Meer informatie vindt op www.knhs.nl

• Als het maar enigszins mogelijk is komt er een Brabants Kampioenschap Indoor 2021 
in Schijndel. Er wordt achter de schermen gewerkt aan een verkorte 
selectieprocedure.

• Indien het NK in Ermelo deze winter niet door kan gaan dan kunnen we e.v. ons 
Brabants Kampioenschap wat opschuiven. We houden jullie op de hoogte. 

about:blank


7. U kunt uw vragen en/of 
opmerkingen indienen

per mail

kring.NOBrabant@gmail.nl 



8. Sluiting

• Bedankt voor het lezen en de 
borrel houdt u nog te goed!


