KNHS Regio Drenthe
Tel.nr. 06-45682201
E-mail: secretaris@paardensportdrenthe.nl

CONCEPT NOTULEN voorjaarsvergadering 2020 KNHS regio Drenthe
Datum/tijd: 19 november 2020, 20.00 uur
Locatie: digitaal via Microsoft teams (passief te volgen via Youtube)
Aanwezig: zie bijlage “aanmeldingen/aanwezigheid”.

1. Opening en vaststellen agenda
- Henk Compagner heet iedereen van harte welkom en licht toe waarom hij de vergadering leidt.
Voorzitter Klaas Brouwer heeft in het voorjaar van 2020 aangegeven per direct te willen stoppen als
voorzitter om persoonlijke redenen. Henk Compagner heeft zijn taken in het bestuur overgenomen.
De werving voor een nieuwe voorzitter wordt opgestart. Henk heeft namelijk in 2021 zijn maximale
bestuurstermijn gehad (3 x 3 jaar).
- In memoriam Mieke Gaastra: op 7 oktober 2020 is Mieke Gaastra overleden. De vergadering neemt
een minuut stilte in acht uit respect voor Mieke. Mieke was een gewaardeerde collega in de
concourscommissie. Mieke heeft veel voor de paardensport en regiokampioenschappen in Drenthe
betekend.
- Henk licht toe waarom deelnemen aan deze vergadering alleen digitaal mogelijk is. Deelnemen aan
deze vergadering is mogelijk via Microsoft Teams en de vergadering is passief te volgen via de
Youtube stream. Alle leden in de regio hebben de uitnodiging en stukken voor deze vergadering via
de mail ontvangen en hebben bij aanmelding de toegangslink voor deelname toegestuurd
gekregen. Als gevolg van de geldende Corona maatregelen is het helaas niet toegestaan om elkaar
persoonlijk te ontmoeten.
- Deze ledenvergadering is een Bijzondere ledenvergadering: Volgens onze statuten zijn we verplicht
2 x per jaar een algemene ledenvergadering te organiseren. Dat lukte in 2020 niet. In april (wanneer
de voorjaarsvergadering normaliter plaats vindt) was het niet mogelijk om fysiek te vergaderen als
gevolg van Corona maatregelen. Op advies van de KNHS hebben we vanavond de
voorjaarsvergadering en de najaarsvergadering achter elkaar.
- De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Ingekomen stukken / mededelingen
Hippiade kampioenen uit Drenthe tijdens de indoorkampioenschappen 2020
Zilver:
Floor Schevers (L1-DE)
Roos de Jong (L2 –AB)
Brons:
Indy Hingstman (L1-AB)
Kyra Hingstman (L2 –DE)
Gefeliciteerd!
Alleen dressuurweekenden zijn verreden. Daarna werd alles afgelast i.v.m. Corona.
3. Notulen ledenvergadering 25 april 2019 & ledenvergadering 21 november 2019
De notulen van beide vergaderingen zijn bij de aanmelding voor de vergadering toegestuurd.
Bij de vergadering van november 2019 zouden normaliter de notulen van april 2019 worden
vastgesteld. Tijdens die vergadering gaven een heel aantal deelnemers van de vergadering aan
dat ze de notulen niet ontvangen hadden. Daarom zijn de notulen toen niet vastgesteld en is de
toezegging gedaan dat deze in de volgende vergadering opnieuw ter vaststelling aangeboden
zouden worden.
De notulen van 25 april 2019 worden pagina voor pagina doorgenomen en ongewijzigd
vastgesteld.
De notulen van 21 november 2019 worden pagina voor pagina doorgenomen en ongewijzigd
vastgesteld.

4. Financieel jaarverslag 2019
Het financieel jaarverslag wordt voor iedereen getoond op het scherm en wordt door de
penningmeester Wout Blom toegelicht.
Het jaar 2019 is met een negatief resultaat van zo’n € 1000- afgesloten.
Het jaarverslag wijkt niet veel af van de begroting die in de najaarsvergadering ter tafel lag.
Te noemen aan de kosten kant: Voor de zomerkampioenschappen hebben wat meer kosten
gemaakt dan begroot door de extra selectiewedstrijden en doordat er juryleden zijn gevraagd van
verder buiten de provincie (hogere reiskostenvergoeding).
De aanmeldingen JSP waren iets lager dan verwacht.
Aan de baten kant: we moeten rekening houden met een licht teruglopend ledenaantal in Drenthe.
Totaalbeeld: de regio is financieel gezond en kan dit lichte negatieve resultaat prima dragen.
5. Verslag Kascommissie over 2019
Gert de Vries en Marika Holllander hebben voorafgaand aan de vergadering digitaal de kascontrole
over 2019 gedaan. De kas zag er netjes en correct uit. Dit is voorafgaand aan de vergadering per
mail bevestigd door de kascommissie aan het bestuur. Deze mails worden in de vergadering op het
scherm getoond. De penningmeester en het bestuur wordt decharge verleend. De kascommissie
wordt gevraagd om ook over 2020 de kas te controleren.
6. Regiokampioenschappen
Terugkijken regiokampioenschappen indoor 2020: De kampioenschappen zijn prima verlopen, en
zonder incidenten. Dit was nog net voor de Corona uitbraak en lijkt, door alle maatregelen nadien
al heel lang geleden. De Regiokampioenschappen outdoor 2020 zijn niet door gegaan als gevolg
van de Coronamaatregelen. Voor de aanstaande indoorkampioenschappen liggen al meerdere
scenario’s klaar, zodat geanticipeerd kan worden op de geldende Corona-maatregelen. De regio
zet alles op alles om de kampioenschappen te laten verrijden.
7. KNHS nieuws (oa Ledenraad en Fora) & Jeugdzaken
De ledenraad, de Fora en jeugdzaken worden besproken in de najaarsvergadering straks.
Iris Boelhouwer, technisch directeur/directeur topsport van de KNHS licht de actualiteiten vanuit de
KNHS toe. Overgenomen uit haar presentatie:
- Corona & paardensport: de KNHS is sinds de Corona uitbraak actief in de lobby voor de
openstelling van de paardensport en voor de beweging van paarden, en om alternatieven te bieden
aan paardensporters en accommodaties, denk aan de meetmomenten, de mogelijkheid tot het
rijden van online dressuurproeven, en de diverse digitale masterclasses, kennis-sheets etc.
- Ledenraad: de structuur van de Ledenraad is gewijzigd. De ledenraad is uitgebreid met een
afgevaardigden vanuit het Springforum - Roy van den Hoogen, het Dressuurforum - Janine van
Twist, het Eventingforum - Pauline Oudijk , het Platform Jeugd - Evi Jeucken, het Platform
Hippische Ondernemers – Tim Moesman , het Platform Wedstrijdorganisaties - Joyce Lebon.
- Waar zet de KNHS in 2021?
• Het ondersteunen van wedstrijdorganisaties: adviseren en stimuleren in het aanbieden van een
aantrekkelijk en toegankelijk wedstrijdaanbod.
• Het verstevigen van de binding met officials en het optimaliseren van opleidingen en
bijscholingen voor officials t.b.v. kwaliteit.
• Verder ontwikkelen en implementeren leeftijdsgericht sportaanbod.
• Kennisontsluiting gericht op beter leren paardrijden in combinatie met het proeven- en
wedstrijden rijden.
• Vervolgstappen in programma Van Hand Veranderen 2.0. (Vernieuwing van de wedstrijdsport)
• Voor de reacreatiesport: Het door ontwikkelen van Buitenrijden.nl, een vernieuwd ruiter,- en
menbewijs gekoppeld aan een doorlopende leerlijn via Buitenrijden.nl
• Paardenwelzijn is de rode draad.
• De campagne “paardrijden doet wat met je” wordt gelanceerd.
8. Rondvraag
- geen
9. Sluiting
Om 20:38 uur sluit Henk de vergadering.
***YW***

