Voorjaarsvergadering Kring Eindhoven de Kempen
Notulen

13-04-2016
t Witven, Veldhoven

Aanwezig: Peter Timmers, Wendy Warmerdam, Stefanie Minkels, Corinne Latour-Van der Maat, Ad
Bekkers, Evi van der Linden, Angelique Stoop-Klaassen.
1. Opening
Voorzitter Peter Timmers & bestuursleden heten de aanwezigen welkom.
Kring Eindhoven de Kempen is nu een jaar actief. Dit is even wennen voor verenigingen, ruiters
en amazones, maar ook binnen het nieuwe bestuur. Er is vertrouwen richting de toekomst.
Dank aan de verenigingen en de accommodaties voor de organisatie van wedstrijden en
selectiewedstrijden.
Goede resultaten zijn behaald door ruiters van kring Eindhoven de Kempen op de Brabantse
kampioenschappen en de Hippiade.
2. Goedkeuren notulen najaarsvergadering
Aanpassing op bladzijde 3: hoogte van BB parcoursen blijft gelijk. Hier moet staan dat de hoogte
van parcoursen voor jonge paarden op lopen gedurende het seizoen.
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Presentielijst
De secretaris heeft vastgesteld dat de volgende leden aanwezig waren:
PSV Irene Bosruiters Aalst, PC en RV st. Servatius Borkel en Schaft, PSV st. Jan Duizel, PC en LR
Odradaruiters Eersel, VEM Eindhoven, RSV Esbeek, LR st. George Geldrop, PSV st. Martinus
Hapert, SCHG Heeze, LR st. Pancratius Hoogeloon, PC en RV st. Petrus Leende, PC en RV st.
Martinus Luyksgestel, PC en RV De Marescaruiters Maarheeze, PSV de Bosrakkers Nederwetten,
PC en LR de Nijnselse ruiters Nijnsel, PC en RV de Vresselse ruiters Nijnsel, PVN st. Clemens
Nue e , PVN Pri s Wille Ale a der Nue e , PC de Paarde rie djes ‘eusel, L‘ Jea e d ar
Reusel, PC en RV Rooyse ruiters en ponyruiters st. Oedenrode, PSV Cornelius Son, PC en LR de
Sonse Heide Son, PC en RV HS Veldhoven, PC en LR st. Lambertus Vessem, PSV de
Kempenruiters Westerhoven, R.V. St. Jan Oerle en P.C. de Hinnikers Oerle.
5. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar:
Angelique Stoop-Klaassen
Martine Guns – van Winden
 We danken Martine & Angelique voor hun inzet voor kring Eindhoven de Kempen gedurende
het afgelopen jaar.
Verkiesbaar:
Jan van Zeeland; voor de functie van penningmeester
Nicolette van Kempen; oor de fu tie a edstrijdse retariaat spri ge po s
 Jan van Zeeland heeft zich aan de vergadering voorgesteld.
Jan is per acclamatie verkozen.
 Nicolette van Kempen kon niet aanwezig zijn, zij heeft een profielschets gemaakt en deze is
aan de vergadering getoond en door Wendy toegelicht.
Nicolette is per acclamatie verkozen. Stefanie brengt Nicolette hiervan op de hoogte.
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6. Balans en jaarrekening 2015
De financiële documenten zijn gepresenteerd en door Jan van Zeeland als ad-interim toegelicht.
Balans en jaarrekening 2015
Begroting 2016
Kringafdracht 2016
Er komt een vraag uit de zaal over dagpassen. De nieuwe regeling wat betreft startpassen is
door Peter Timmers toegelicht. Aangegeven dat men deze informatie op de website van de
KNHS kan vinden. Het is men onduidelijk of de startpas 1 maand voordat deze verloopt moet
worden afgemeld of verlengd. Peter gaat bij de KNHS navragen hoe dit bij de KNHS is
vastgelegd. Het wordt voor de verenigingen moeilijker om leden te helpen herinneren aan
opzeggen of verlengen van startpassen worden, nu deze datum niet meer standaard 1
december is. Startpassen die 31-12-2015 actief waren zijn per 01-01-2016 automatisch voor 12
maanden verlengd.
Wil Kouwenberg vraagt wat de motivatie is achter de keuze om al het eerste jaar zoveel sjerpen
te bestellen en waarom er niet voor is gekozen om een sponsor te zoeken. Peter licht toe dat de
kostprijs per sjerp bij een bestelling van deze aantallen lager was en er niet bij stil gestaan is dat
er onvoldoende geld beschikbaar was.
Frits Melgert geeft aan dat er in de financiële documenten niet zichtbaar is hoe er rekening
gehouden is met de recreatieruiters. Peter ligt toe waarom dit tot op heden niet is gedaan. Frits
zou graag zien dat dit in de balans wordt opgenomen, al is het met het bedrag van 0 euro.
Wil Kouwenberg vraagt of de FNRS leden ook kringafdracht betalen. Peter licht toe dat ze tot op
heden geen kringafdracht hebben betaald en dat er in de toekomst gekeken moet worden hoe
we hiermee moeten omgaan. Vanuit Geldrop wordt aangegeven dat er weinig manegeruiters
aan de KNHS wedstrijden gaan deelnemen omdat de FNRS manege pas is afgeschaft en dat de
kosten te hoog worden met het huren van een paard/pony, het inschrijfgeld en de startpas van
de KNHS.
Frits Melgert geeft aan dat de communicatie tussen FNRS en KNHS nog niet vloeiend verloopt.
 de financiële documenten zoals ze zijn gepresenteerd en toegelicht zijn door de vergadering
goedgekeurd.
 Anneloes Boers (PSV Irene Bosruiters Aalst) leest het verslag van de kascontrole voor en
verleent décharge.
7. Benoeming kascommissie 2016
RV & PC st. Willibrordus Wintelre
RV & PC st. Petrus Bergeijk
Vanuit Wintelre is iemand aanwezig, het kringsecretariaat zal Bergeijk hiervan op de hoogte
stellen.
8. Selectieprocedure Indoor 2015 – 2016
Peter heeft aangegeven tevreden te zijn over de georganiseerde wedstrijden. Ook een mooie
wedstrijd van De Mierden bij Academy Bartels in Hooge Mierde.
9. Wedstrijdkalender Outdoor 2016
De aangewezen selectiewedstrijden zijn toegelicht.
Peter heeft toegelicht dat de wedstrijden van de Odradaruiters Eersel en st. Lambertus Vessem
op het verenigingsterrein van de Odradaruiters die beide als selectiewedstrijden dressuur
paarden waren aangewezen en van de wedstrijdkalender zijn verdwenen.
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Er komt commentaar vanuit de zaal dat st. Petrus Leende drie selectiewedstrijden heeft
gekrege . Dressuur paarde e spri ge po s sto d al op het eerste o ept. Naar aa leidi g
van reactie op het eerste voorstel is hier ook springen paarden aan toegevoegd.
Er wordt aangegeven dat de geografische spreiding voor dressuur paarden slecht is. Dit was in
het eerste concept prima door de twee wedstrijden op het terrein van de Odradaruiters in
Eersel.
De wedstrijdkalender is vanaf de website niet makkelijk uit te printen.
10. Jeugdruiterbegeleiding
Wendy licht toe dat de ponyspeldag goed verlopen is maar dat het opvalt dat er op een of twee
verenigingen uit voormalig kring Eindhoven na alleen verenigingen uit voormalig kring Eersel
aan deelnemen.
Wendy legt uit dat er spelletjes zowel met als zonder pony gedaan worden. Daarnaast wordt er
s iddags arrousel errede .
De volgende ponyspeldag is op zondag 19 maart 2017.
Er wordt vanuit Hapert gevraagd of het nodig is om de spelletjes in tenue te doen. Wendy geeft
aan dat het een correct tenue moet zijn, maar dat hoeft geen wedstrijdtenue te zijn.
Elke twee jaar werd er diploma rijden georganiseerd. Er zijn vanuit de KNHS wijzigingen
doorgevoerd in de structuur van het diploma rijden en het behalen van het ruiterbewijs.
Wendy heeft de nieuwe structuur ten opzichte van de oude structuur gepresenteerd.
Voorheen had je het veulendiploma, die stap is in de nieuwe structuur van de KNHS nu
overgeslagen.
CBR 1 is ongeveer vergelijkbaar met het oude veulendiploma en A diploma samen.
CBR 2 is ongeveer vergelijkbaar met het oude B diploma
Examen ruiterbewijs is vergelijkbaar met het oude C diploma waarna ze recht hadden op het
Ruiterbewijs
We d geeft aa dat het oude i ie ie
oekje goed ruik aar as oor klei e ki dere , de
ieu e oeke Paard & elzij e Haal je ruiter e ijs et plezier zij eel te oeilijk.
Wendy is in overleg met iemand uit kring De Baronie om een plan van aanpak uit te werken.
Wendy bedankt ponyclub de Paardenvriendjes uit Reusel dat we altijd van accommodatie
gebruik hebben mogen maken tijdens het diploma rijden. Ze vraagt of er verenigingen zijn die
bereid zijn om hun accommodatie beschikbaar te stellen voor het afnemen van het diploma
rijden. Er wordt via de beamer toegelicht aan welke eisen een accommodatie moet voldoen. In
principe worden de praktijktoetsen buiten gereden, als de examinator het niet veilig vindt of het
weer slecht is, kan dit naar binnen worden verplaatst.
Wendy vraagt of er mensen zijn die zouden willen helpen met het organiseren van
jeugdactiviteiten, het opzetten van een nieuwsbrief en allerlei andere ideeën voor de toekomst.
Indien men hier interesse in heeft kunnen ze zich melden bij Wendy.
11. Mededelingen
Er wordt een SGW/ Eventing wedstrijd klasse B/L in Nuenen georganiseerd begin juli. De vraag is
of er vanuit de kring springmateriaal, dressuurringen en/of vrijwilligers beschikbaar zijn voor
deze wedstrijd. Reusel geeft aan materiaal beschikbaar te willen stellen.
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Op de po speldag
6 is de ogelijkheid ge eest o e traal po s te late
ete , reactie
uit de zaal dat dit als positief is ervaren. Peter vraagt of er binnen de kring behoefte is aan het
centraal organiseren van het ponymeten. Reactie uit de zaal dat dit misschien wel handig is. Er is
afgesproken dat er volgend jaar op 19 maart 2017 tijdens de ponyspeldag weer de mogelijkheid
toe is.
Klasse ZZ-licht is bij de breedte sport gekomen, de vraag is of de regio de organisatie van de ZZ
licht rubrieken moet vrijgeven. Gevolg hiervan zijn veel kleine rubrieken.
Deregulering heeft vrijgave van de wedstrijdkalender tot gevolg. Dat zou betekenen dat
iedereen mag organiseren wat hij wil, waar hij wil, wanneer hij wil. Commerciële bedrijven
krijgen dan veel vrijheid, waardoor het voor verenigingen met een eigen accommodatie moeilijk
wordt om rendabele wedstrijden te organiseren. Er komt een gesprek vanuit de KNHS met de
regio s o te a hterhale of de regio s i ste
e
et rijga e a de edstrijdkalender.
Noord Brabant is met vijf stemmen in de ledenraad vertegenwoordigd. Jan van Zeeland vraagt in
hoeverre het haalbaar is om dit in Noord Brabant te verbieden/ tegen te houden. Peter geeft
aan dat het juridisch waarschijnlijk onmogelijk is om dit te voorkomen.
Drie foutstarts vanuit kring Eindhoven de Kempen op de Brabantse Kampioenschappen.
Oorzaken: twee maal in een te lage klasse gestart, een maal voor de kampioenschappen
gepromoveerd. De oorzaak is dat het kampioenschapsreglement vaak voor ruiters niet duidelijk
is.
Huldiging van de Brabantse kampioenen en Hippiade op woensdag 23 maart in st. Oedenrode
was een geslaagde avond. De kampioenen waren gevraagd om de nieuwe dressuurproeven te
rijden. Dit werd toegelicht door jurylid Corinne Latour – vd Maat. De bedoeling is om voor de
huldigi ge i de toeko st te kijke aar o i aties et li i s of ijs holi ge oor jur s of
instructeurs met licentiepunten.
13 en 14 augustus zijn de Brabantse kampioenschappen Outdoor 2016 in Nijnsel. Het
programma wordt uitgebreid met bixie om de aanwas vanuit de jeugd te stimuleren.
De verschillende Fora zijn actief met de volgende activiteiten.
Recreatie: Waar lopen de recreanten tegen aan? Hoe gaan wij deze doelgroep bereiken?
Cindy Heijligers is vanuit het dressuurforum druk geweest met invoeren van nieuwe
dressuurproeven. Verder is er kennismaking met de wedstrijdsport dressuur d.m.v. invoering
van de klasse BB.
I.v.m. paardenwelzijn zijn de reglementen van de springrubrieken voor jonge paarden gewijzigd.
Verder is de klasse BB springen uniform geworden en zijn er wijzigingen in het toegestane
harnachement doorgevoerd.
Er is een training en oefencross geweest voor kennismaking met de eventingsport. Dit wordt
geëvalueerd en waarschijnlijk komt er een vervolgtraining. Dit seizoen zijn er alleen wedstrijden
in Chaam en Etten-Leur. Nuenen gaat hieraan worden toegevoegd voor de klasse B en L. Het is
belangrijk dat hier voldoende vrijwilligers voor gevonden worden, anders kan deze wedstrijd
geen doorgang vinden.
De data en locatie voor de Rabo selectiedag zijn nog niet bekend. Dit wordt later
gecommuniceerd.
Voorheen was het zo dat bijscholingen voor officials waar licentiepunten konden worden
behaald in Ermelo altijd meer punten opleverden dan bijscholingen elders. Dit is gewijzigd, bij
een zelfde programma zijn ook de toe te kennen licentiepunten gelijk.
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Er is vanuit de KNHS een brief met gedragscode richting officials gestuurd. Het juryplatform is op
advocatenniveau aan het communiceren.
I.v.m. de invoering van de nieuwe proeven, het wijzigen van samenstellingen van rubrieken en
reacties vanuit de leden op het voormalige uniform selectiesysteem is er per 1 april 2016 een
nieuw uniform selectiesysteem actief.
Ook het aanvullend kringreglement is op een aantal punten gewijzigd. Oorzaken hiervan zijn de
invoering van de nieuwe dressuurrubrieken en proeven en het nieuwe uniforme selectiesysteem
vanuit de regio. De vraag aan organiserende verenigingen van selectiewedstrijden om dit goed
te lezen en te gebruiken. Corinne zal hier als DA dressuur de verenigingen op wijzen.
12. Rondvraag
Wil Kouwenberg. De huldiging van de kampioenen in st. Oedenrode is goed verlopen en door
mensen als positief ervaren. Er wordt aangegeven dat het misschien een idee is om in het
vervolg de ruiters die in de kantine gehuldigd willen worden in de pauze te huldigen i.p.v. aan
het einde van de avond zodat er meer publiek is.
Er wordt gevraagd wie er in Nuenen de SGW organiseert? Joost Nolten organiseert dit samen
met Rene van der Loo. Er worden vrijwilligers vanuit onder andere kring Eindhoven de Kempen
gevraagd, ook al is het geen vereniging uit onze kring die deze wedstrijd organiseert.
Er wordt gevraagd wie de taak van Martine wat betreft de website overneemt, er is aangegeven
dat Corinne dat overneemt. Het contactformulier werkt niet. Mensen hebben meerdere malen
vragen gesteld, maar geen antwoord gekregen.
Voor de beloftetraining van Noord Brabant wordt een bijdrage gevraagd . Hieraan nemen ook
ruiters van buiten regio Brabant deel. Deze ruiters betalen een ander bedrag voor deelname dan
de ruiters uit Noord Brabant.
Wedstrijd in Geldrop op tweede paasdag is indoor verreden i.p.v. outdoor i.v.m. de
weersomstandigheden. Indien de ruiters en federatievertegenwoordiger hiermee akkoord gaan
is dit geen probleem.
13. Sluiting

5

