
11 november 2020

Welkom

op de algemene ledenvergadering van Kring Noordoost Brabant 

Welkom



1. Opening en mededelingen



Beste Leden,

Ik vindt het vervelend dat we elkaar niet kunnen ontmoeten om de ALV van onze kring te houden van 

zowel het voorjaar als het najaar 2020.

Door de maatregelingen van het RIVM rondom het coronavirus is dat niet mogelijk.

Er zijn helaas ook enkele gewaardeerde leden overleden aan dit nare virus. Onze gedachten gaan naar 

hen en hun nabestaanden uit.

Wij willen jullie echter wel digitaal op de hoogte houden van het wel en wee van onze kring.

Het is echter lastig om alle verenigingssecretariaten op het juiste emailadres te bereiken.

Kijk in mijnKNHS of de gegevens van jullie vereniging nog actueel zijn.

Wedstrijden en evenementen zijn helaas op dit moment niet mogelijk. Ook onze kringselecties vallen in 

het water. De Brabantse Kampioenschappen outdoor 2020 komen eveneens te vervallen.

Gelukkig wil  St.Lambertus uit Udenhout wel graag in 2021 de organisatie van het Brabants 

Kampioenschap Outdoor op zich nemen. Het is dus een uitstel en geen afstel.

Als er vragen en/of opmerkingen zijn horen wij die graag. We zullen daar zsm op reageren.

U kunt ons bereiken via kring.NOBrabant@gmail.com.

Blijf intussen gezond en pas op elkaar. Ik hoop van harte dat we snel weer de draad op kunnen pakken.

mailto:kring.NOBrabant@gmail.com


2. Notulen
najaarsvergadering



Najaarsvergadering d.d. 23-10-2019

(vastgesteld ……)

Opening: 

Mirjam opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder Jacques vd Harst 

vanuit de regio Brabant. Excuses voor de voetbal liefhebbers.

Een moment van stilte voor de zieken en de mensen die ons zijn ontvallen.

Terugblik op de zomer; we hebben een goed kampioenschap gehad in Zijtaart. Komende zomer 

is er een uitdaging om het vervroegde kampioenschap in Udenhout. Daarom is er maandag 28 

okt een overleg om de kalender weer optimaal te krijgen.

Komende winter is er geen Subtop kampioenschap door gebrek aan interesse bij de ruiters en 

bij het publiek. Wat houdt dit in voor de toekomst?? Wat gebeurt er dan met de 

kampioenschappen voor de basis. Hier komt Jacques straks op terug, maar ook hoe maken we 

de kampioenschappen aantrekkelijker.

Omdat de deelname aan selectiewedstrijden aan het afnemen is (met name bij het springen) is 

er na overleg met de 9 kringen van Regio Noord Brabant overleg geweest om een aantal 

selectiewedstrijden gezamenlijk te gaan houden. Bij een groter deelnameveld is er meer 

competitie en is het voor de organiserende vereniging financieel aantrekkelijker. 

Een aantal selectiewedstrijden worden al samen met andere kringen gehouden en de eerste 

gezamenlijke selectiewedstrijd was voor het springen in Nistelrode. Dit was voor de planning 

wel een uitdaging ivm met de aantallen ruiters die aan start kwamen. Toch is dit gelukt maar 

een puntje om mee te nemen naar de evaluatie.

In het voorjaar hebben we een nieuw bestuurslid nodig, heeft er iemand interesse? Je kan dit 

altijd kenbaar maken bij 1 van de bestuursleden.



Verzoek van de secretaresse om je contact gegevens in mijnKNHS bij te werken, dit is 

makkelijker om de mails bij de juiste personen te krijgen. Nu komen er diverse foutmeldingen 

binnen door foutieve mailadressen in mijnKNHS.

Mededelingen: Geen mededelingen.

Presentielijst: Bij binnenkomst heeft iedereen  op de lijst kunnen tekenen dat ze aanwezig zijn. 

Er zijn 27 verenigingen aanwezig.

Notulen voorjaarsvergadering: 

Geen op of aanmerkingen en de notulen worden hiermee goedgekeurd.

Begroting 2020:

Fons geeft toelichting op de begroting. 

Bij de ontvangsten, Er komen steeds minder gelden aan contributie binnen. De bijdragen van de 

regio zal ongeveer het zelfde zijn. Sponsoren hoop op de zelfde of meer sponsoren. Dressuur en 

springmateriaal wordt niet meer begroot, dit omdat ook de oude kring Uden dan voortaan 

gratis van het materiaal gebruik kan maken.

Uitgave: Nieuwe website, wedstrijden en cursussen leuk om te doen maar hangt wel een 

kostenplaatje aan. 

Verwacht dat we iets interen op de reserves maar we denken dat het nog acceptabel is.

Vraag: Hoe komt het dat het bedrag vanuit de regio toe neemt. Dit komt doordat er al een deel 

in 2018 is ontvangen.

De Begroting wordt zo vast gesteld.



Evaluatie zomerseizoen 2019 bespreking zomerseizoen 2020

We hebben een fantastisch Brabants Kampioenschap Outdoor gehad en we zijn al weer 

begonnen met de eerste selecties van het winterseizoen.

René geeft nog aan dat de grote stallen minder graag op gras komen.

Winterseizoen: De eerste selectie is geweest en er komen nog enkele aan die met andere 

kringen zijn. Deze zijn vol dus graag op tijd opgeven.

Commissies:

Dressuur: Ans → geen echte drukke dingen. Jammer dat het bij prijsuitreiking veel minder 

publiek is op de BK

We hebben afgelopen tijd enkele wedstrijden leeftijdsgericht gehad. Dit zijn dan nog wel weinig 

deelname dit komt ook omdat het geen selectie wedstrijd is. In het veld zijn nog geen negatieve 

reacties gekomen. Misschien in de toekomst gaat dit komen.

We willen ook van de winter weer clinic’s houden voor de geselecteerde combinaties voor de 

Regio Kampioenschappen.

We hebben nog steeds een clinic in de maak samen met het KWPN, maar dit houd nogal wat in.

Er is ook nog een pilot geweest met toezichthouders bij dressuur wedstrijden. Bij 

gecombineerde wedstrijden is dit reeds verplicht. Hier is nog nooit ruzie door ontstaan, maar er 

zijn wel enkele opmerkingen gemaakt. Alleen al het feit dat er een toezichthouder aanwezig is 

voorkomt misstanden. 



Het moet nog geëvalueerd worden, maar dan hebben we nog een kostenpost. Wie moet dat 

betalen? En we hebben dan daar ook voldoende mensen voor nodig die daarvoor zijn opgeleid.

Springen: René → springclinic voor geselecteerde springruiters gaat ook door, we hopen dat er 

ook meer toehoorders komen. Deze kunnen ook hier wat van leren. 

DE UITNODIGINGEN VOOR DE CLINIC GRAAG OOK PER MAIL NAAR DE VERENIGINGEN STUREN. 

Probeer de wedstrijden aantrekkelijker te maken, waardoor dat er meer ruiters naar de 

wedstrijden komen.  Er is afgelopen jaren een competitie geweest wetering. Wordt uitgebreid 

met een teamwedstrijd. Dit om ruiters te motiveren en het ook als publiek enthousiast te 

maken.

Teamspringen is komend jaar nog alleen voor paarden.

Jeugd ruiterbegeleiding: Merel → Diploma rijden graag samen met de verenigingen opzetten. 

Zijn hier voor verenigingen geïnteresseerd. Dit mag ook met enkele verenigingen samen. Leuk 

voor in een vakantie.

Dennis :  Springcursus voor de beginnende springruiters. Deze worden weer op maandagavond 

gegeven bij stal het Kantje. Nu een 7tal ruiters opgegeven.

Vraag: Bij Bixieproefjes moet de jury in korte tijd veel punten geven en er staan enkele punten 

op die heel moeilijk te begrijpen zijn voor kleine kinderen.  Mirjam gaat bij het regiobestuur 

aankaarten dat er naar de protocollen gekeken wordt.



Nieuws uit de regio:  

Mirjam geeft het woord aan Jacques. 
De powerpoint is als bijlage bijgevoegd. 
 
Amateur of professional. 
Hoe gaat men dit contoleren?   Dit zal de regio dan als data base moeten bij houden.  
We hebben het gehad over het niveau → het niveau is te laag de ‘prof’ kan het niveau 
omhoog krikken doordat men zich eraan kan optrekken.  
Wisselend positief → maar meer negatieve reactie’s  
 
Jan de graaf geeft aan dat het rijden te duur is 
 
 
Rondvraag: 
 
Vraag over dat de KNHS de ruiters al bij  het inschrijven in  mijnknhs het inschrijfgeld willen 
laten betalen, maar dit gaat veel te duur worden voor de organiserende vereniging. 
Jacques houdt dit goed in de gaten. 
 
Jan de Graaf: De KNHS is geen organisatie die iets kan organiseren. Waarom besteden ze dit 
niet uit?  Jacques geeft aan dat ze nu al 2 partijen hebben gevonden die dingen voor hun 
organiseren. 



De startpas is veel te duur!! Dit wordt meegenomen. 
 
Thomas:  Voor buitenstaanders is het niet duidelijk hoe de toe wijziging is voor de 
selectiewedstrijden. Het is een goed iets dat er een overleg is.  
We hebben wel criteria als kring:  

- We hebben voorkeur voor concours 
- De spreiding is van belang 
- Het wordt een mix van verenigingen en professionele organisaties 
- De kwaliteit van het terrein/accommodatie weegt mee in de toewijzing.  

 
We moeten wel opletten dat het eisen pakket niet te groot is zodat we nog wel mensen 
behouden die een selectie willen organiseren. 
 
Wordt de wedstrijdkalender ook voor de para bepaald? 
 Nee dit gaat via Ermelo → je moet opletten op de kaderwedstrijden dit bepaald de 
deelname. 
 
Meulepas: De 4-tal proeven voor de kleintjes zijn erg moeilijk ivm de galop, kan hier bij 
nieuwe proeven naar gekeken worden. 
 
Sluiting. 
Mirjam sluit de vergadering om 22.00 uur en nodigt nog iedereen uit om een borrel te 
drinken. 
 



3. Bestuursverkiezing

Dit voorjaar is Miriam van de Weijer aftredend en herkiesbaar.
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. 
U kunt uw stem uitbrengen op de voorjaarsvergadering van 
2021. 



4. Financieel
verslag 2019



Jaarrekening 2019 KNHS Kring Noord-Oost Brabant

Jaarrekening 

2018

begroting 

2019 

 Jaarrekening 

2019 

Ontvangsten

Contributie 6.488€                6.300€             5.989€             

Bijdrage regio 1.444€                1.800€             2.321€             

Opbrengst banners website 600€                    600€                 600€                 

Rente 22€                      10€                   3€                      

Diversen 78€                      600€                 1.201€             

Materialenbeheer:

..Verhuur dress/springmaterialen 125€                    175€                 250€                 

..Verhuur toiletwagen 775€                    300€                 475€                 

..Borg 3.250€                3.500€             3.250€             

.. Verkoop oude springwagen

12.782€              13.285€           14.089€           

Uitgaven

Onkosten vergaderingen 535€                    850€                 789€                 

Secretariaatskosten 697€                    325€                 321€                 

Bankkosten 268€                    325€                 261€                 

Bestuurskosten 1.454€                1.800€             1.875€             

Wedstrijden/cursussen 419€                    1.300€             2.810€             

Bijdrage selectiewedstr. Dressuur 1.050€                1.100€             950€                 

Bijdrage Bixie-wedstrijden 550€                    750€                 750€                 

Huldiging Kampioenen 2.322€                2.200€             2.426€             

Representatiekosten 163€                    200€                 50€                   

Materialenbeheer:

..Aanschaf materialen -€                         100€                 55€                   

..Retour Borg 3.250€                3.500€             3.250€             

..Stalling wagens 300€                    300€                 300€                 

..Beheerskosten materialen 146€                    350€                 261€                 

11.154€              13.100€           14.098€           

Resultaat 1.628€                185€                 -9€                    



Balans 2019 KNHS Kring Noord-Oost Brabant 

Activa 31-12-2018 31-12-2019 Passiva 31-12-2018 31-12-2019

dressuur/springmateriaal 3.000€                3.000                  eigen vermogen 34.249€      34.240€      

nog te vorderen v deelnemers springcursus -€                         585                      nog te voldoen -€                 217€            

NL65RABO0302628797 6.050€                4.903€                

NL87RABO0302628886 1.478€                2.245€                

spaarrekening 23.721€             23.724€             

34.249€             34.457                34.249€      34.457€      

Mutatie eigen vermogen 2019: -9€               



5. Evaluatie
winterseizoen
2019-2020                      



In dit winterseizoen zijn we begonnen met gezamenlijke selectiewedstrijden met omliggende kringen.

Dit is bedoeld om meer competitie te krijgen voor de kleinere rubrieken met het springen.

Bovendien is het dan voor de organiserende vereniging financieel aantrekkelijker.

Dit zal binnen het overleg van de kringen worden geevalueerd en waar nodig bijgesteld.

Belangrijk uitgangspunt is dat de beste ruiters afgevaardigd moeten worden naar de Brabantse 

Kampioenschappen zodat we een volwaardig kampioenschap behouden.



6. Commissies



Als voorbereiding voor onze B ruiters die afgevaardigd werden naar de Brabantse Kampioenschappen in 

zowel dressuur als springen werden clinic’s georganiseerd bij Stal ’t Kantje Nistelrode. 

Ook is er weer een springcursus georganiseerd door onze kring voor beginners.

Voor jeugdruiter begeleiding is helaas tot op heden weinig animo getoond.

Heb je interesse? Meld je aan bij het kringbestuur via Merel van Veen.  



7. U kunt uw vragen en/of 
opmerkingen indienen

per mail

kring.NOBrabant@gmail.com 



8. Sluiting

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


