Voorjaarsvergadering Kring Eindhoven de Kempen
05-04-2018
Conceptnotulen
De Molenberg, Leende
Aanwezig: Peter Timmers, Wendy Warmerdam, Stefanie Minkels, Corinne Latour-van der Maat, Ad
Bekkers, Evi van der Linden, Jan van Zeeland en Nicolette van Kempen.
1. Opening
Voorzitter Peter Timmers & bestuursleden heten de aanwezigen welkom.
Speciaal welkom aan Jacques van der Harst, voorzitter van regio Noord-Brabant en KNHS
ledenraadslid die ons een presentatie gaat tonen over hetgeen er speelt bij de KNHS.
Dank aan verenigingen m.b.t. de organisatie van (selectie)wedstrijden. Speciaal woord van dank
aan st. Oedenrode waar een mooi indoorkampioenschap is gerealiseerd in samenwerking met
het regiobestuur.
2. Presentielijst
De secretaris heeft vastgesteld dat de volgende leden aanwezig waren:
PSV Irene Bosruiters Aalst, PC en LR st. Servatius Borkel en Schaft, PC en RJV de Kempen Eersel,
PC en LR Odradaruiters Eersel, VEM Eindhoven, SCHG Geldrop, LR. St. George Geldrop, LR en PC
st. Pancratius Hoogeloon, PC en RJV De Molenberg Leende, PC en RV st. Petrus Leende, LR en PC
st. Martinus Luyksgestel, PC en RV De Marescaruiters Maarheeze, PC en LR de Nijnselse ruiters
Nijnsel, RV st. Clemens Nuenen, PC Prins Willem Alexander Nuenen, PC De Hinnikers Oerle, RV
st. Ja Oerle, PC de Paarde rie djes Reusel, PSV Jea e d arc Reusel, RV Rooise ruiters e
ponyruiters st. Oedenrode, RV St. Cornelius Son, PC en RV HS Veldhoven, PC en LR St. Lambertus
Vessem, PSV de Kempenruiters Westerhoven, PC De Duindravertjes Wintelre en RV St.
Willibrordus Wintelre.
Afmelding ontvangen van LR St. Lambertus Nederwetten.
3. Toelichting vanuit regio Noord - Brabant door Jacques van der Harst m.b.t. situatie KNHS
Jacques van der Harst licht een aantal belangrijke zaken m.b.t. de situatie van de KNHS toe. Deze
presentatie wordt als bijlage aan de notulen toegevoegd.
4. Goedkeuring conceptNotulen najaarsvergadering
De conceptnotulen van de najaarsvergadering 27-10-2017 zijn definitief goedgekeurd.
5. Bestuursverkiezing
Evi van der Linden  aftredend, niet herkiesbaar
Nicolette van Kempen  aftredend, niet herkiesbaar
Ad Bekkers  aftredend, herkozen
Corinne Latour- vd Maat  aftredend, herkozen
Stefanie Minkels  aftredend, herkozen
Peter Timmers  aftredend, herkozen als voorzitter
Wendy Warmerdam  aftredend, herkozen
Chantal van Luttervelt  verkiesbaar, verkozen voor wedstrijdsecretariaat dressuur paarden
Sa dra Da iёls  verkiesbaar, verkozen voor wedstrijdsecretariaat spri ge po y s
6. Financieel
Balans en resultatenrekening 2017 zijn door Jan van Zeeland toegelicht.
Kascontrole 2017 is gedaan door RV & PC st. Petrus Bergeijk en De Kempenruiters Westerhoven
en akkoord bevonden.
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7. Juryleden selectiewedstrijden
Op de najaarsvergadering van 2017 is er door PC De Hinnikers uit Oerle gevraagd of het een
optie is om het verplicht te stellen om op selectiewedstrijden in de discipline dressuur juryleden
van buiten de kring te laten jureren.
In principe zou je hiermee aangeven dat de juryleden van kring Eindhoven de Kempen niet goed
genoeg zijn, terwijl alle actieve juryleden bijscholingen volgen voor licentiepunten. Daarnaast
lopen de kosten voor de kilometervergoeding voor de juryleden hiermee ook fors op.
De juryleden voor de selectiewedstrijden in de discipline dressuur worden door de verenigingen
aan Corinne (als DA dressuur) doorgegeven. In principe is het niet toegestaan dat hetzelfde
jurylid dezelfde rubriek op een selectiewedstrijd jureert in één seizoen.
Er wordt vanuit de vergadering aangegeven dat we blij moeten zijn met de juryleden die we
hebben en dat er met de huidige werkwijze voldoende spreiding in juryleden is.
Er wordt besloten dat we de huidige procedure handhaven.
8. Ingekomen stukken
Email vanuit PC De Paardenvriendjes Reusel m.b.t. selectiewedstrijd afdelingsdressuur.
Fout vanuit het kringbestuur m.b.t. de procedure aanwijzen selectiewedstrijden. Voor springen
en dressuur is er een voorstel naar de verenigingen gestuurd en dat is akkoord bevonden. Hierin
zijn wij het afdelingsdressuur vergeten. We hebben vervolgens verenigingen benaderd of zij
selectie voor afdelingsdressuur zouden willen houden, hierbij is PC De Paardenvriendjes niet
benaderd. Excuses namens het kringbestuur, maar we kunnen dit nu niet meer wijzigen omdat
ruiters ondertussen al uit gaan van de vastgestelde data voor selectiewedstrijden.
9. Mededelingen
Wijzigingen uniform selectiesysteem zijn benoemd.
- Bij uitsluiting krijgt een combinatie 5 plaatsingspunten meer dan de laatst geplaatste
combinatie i.p.v. 90 plaatsingspunten.
- Bij weerswaarschuwingen (code oranje/ code rood) wordt de SELECTIE gecanceld. De
wedstrijd mag doorgang vinden, maar geldt dan niet meer als selectiewedstrijd.
- Om kringkampioen te worden die je minimaal één keer het springparcours/ de
dressuurproef volledig te hebben uitgereden.
- 2-fasen parcoursen volgens artikel 274 zijn ook toegestaan op selectiewedstrijden.
- Kleine rubrieken gaan in handicap verreden worden voor kringkampioenschap.
Wijzigingen aanvullend reglement kring Eindhoven de Kempen:
Alle wedstrijden die op tijd worden aangevraagd worden op de kalender geplaatst.
Overige:
- Kringafdrachten worden uniform binnen regio Noord-Brabant
- Het nieuwe format van de wedstrijdkalender is onoverzichtelijk en verwarrend.
Commentaar hierop wordt doorgegeven aan de KNHS.
- Er komt vanuit de regio een werkgroep om te bekijken of het mogelijk is selectiewedstrijden
spri ge po y s o er de erschille de kri ge hee te orga isere .
- Er loopt een pilotproject vanuit de regio m.b.t. toezichthouders op het voorterrein bij
dressuurwedstrijden. De kosten hiervoor worden door de regio betaald. Reden hiervoor is
dat dierenwelzijn een belangrijk item is waaraan we aandacht moeten besteden.
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10. Rondvraag
- De vergadering stemt toe om de procedure voor aanvragen voor wijzigingen op de
wedstrijdkalender die nadat deze definitief is geworden te wijzigen.
Indien er op de betreffende datum geen wedstrijden binnen kring Eindhoven de Kempen
zijn in dezelfde discipline mag het kringsecretariaat toestemming verlenen zonder hiervoor
apart toestemming aan de verenigingen te vragen.
- Er wordt afscheid genomen van Evi van der Linden en Nicolette van Kempen als bestuurslid.
- De vraag wordt gesteld waarom er op sommige Brabantse Kampioenschappen wel entree
wordt gevraagd en op andere kampioenschappen niet. Dit heeft te maken met sponsoring
die st. Oedenrode afgelopen indoorseizoen had geregeld waardoor het heffen van entree
niet noodzakelijk was.
- Cees rijk stelt de raag: Mag ee KNHS jurylid ook op FNRS edstrijde jurere ? Dat ag
alleen indien je hiervoor opgeleid bent. Op de huidige opleidingen worden juryleden zowel
FNRS als KNHS gecertificeerd. Juryleden die in een eerder stadium de opleiding hebben
gevolgd zijn of FNRS of KNHS gecertificeerd.
- Is het mogelijk om bij volgende vergaderingen te zorgen dat er een groter scherm is waarop
de presentatie zichtbaar is.
11. Sluiting 22.30u
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