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Notulen Algemene Ledenvergadering Kring de Oude IJssel

18 oktober 2017 Locatie Manege Groessen
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Opening
Inge opent de vergadering, deelt mee dat de drankjes voor rekening van de kring zijn en wenst iedereen een prettige
vergadering toe.
Notulen van de laatste ledenvergadering (bijgevoegd)
De notulen van de vergadering worden ongewijzigd goedgekeurd, met dank aan de notuliste Marleen Schipper.
Ingekomen stukken en Mededelingen
Hans Evers deelt mee dat onlangs van uit de regio er een aanbod is gekomen om de modelstatuten zoals op de website staan
te laten bekrachtigen door een notaris op kosten van de regio.
Tot nog toe waren deze statuten niet bekrachtigd, omdat de KNHS had beloofd de kosten hiervoor op zich te nemen, maar
later op dit besluit is terug gekomen, omdat in de meeste regio’s geen kringen meer zijn. In de laatste regiovergadering is
besloten dat daarom de regio de kosten op zich neemt. Hans vraagt de leden of zij er mee akkoord gaan, ondanks het feit
dat er geen tijd is geweest iedereen de concept statuten rond te sturen. De statuten waren altijd al wel inzichtelijk op de site
en Hans benadrukt dat het kringbestuur altijd al zo handelt als beschreven staat. De vergadering gaat er mee akkoord dat de
statuten bekrachtigd worden.
Kitty meldt dat er een verzoek is gekomen met de vraag of regiokampioenschappen op 1 dag, of op zaterdag-zondag
verreden kunnen gaan worden. Dit omdat de vrijdag voor veel (ouders van) ruiters een vrije dag kost. Reactie; er zijn te veel
starts om op 1 dag te verwerken en in het verleden is de afspraak gemaakt om niet op zondag te organiseren vanwege de
geloofsovertuiging van delen van onze regio.
Marleen meldt dat de kalender en selectie via startlijsten in te zien zijn. Je moet dan zoeken op Oude IJsselstreek.
Inge meldt dat op locatie ’t Hooge End ook dit jaar weer wedstrijden georganiseerd gaan worden door de Driesprong en
Manege Wenting. We zijn er als kring heel blij mee, gezien we nu een tweede locatie blijven behouden om indoor te springen
in de kring.
Evaluatie Outdoorseizoen

Juryleden: er is een enkele dubbeling geweest voor wat betreft jury’s van selectiewedstrijden, waar men over
geklaagd heeft. Het streven is dit te vermijden, maar is door omstandigheden soms niet haalbaar. Inge vraagt
wel om aandacht hiervoor aan de organiserende verenigingen en geeft als tip om een extra Z jury te vragen en
deze in te zetten voor een lagere klasse. Mocht er dan een afmelding komen, dan is het makkelijker een
vervanger te vinden omdat je met de Z jury dan kunt schuiven.

Huldiging tijdens de parade leverde een minimale opkomst op (weersomstandigheden, vakantieperiode, te
lange tijd tussen laatste selectie en Boleemweek.
Voorstel is om de huldiging van de outdoor ook voor de pony’s op laatste wedstrijd te organiseren met wat
extra aankleding. Omdat er een grotere kans is op fouten bij het verwerken van de uitslagen vanwege
tijdsdruk, zal de afvaardiging later bekend gemaakt worden. Uit de vergadering komt het voorstel een parade
of minimaal een prijsuitreiking te paard van te maken. Het bestuur zal dit verder uitwerken.

Terugblik op de regiokamp in Weeze: deze waren super strak geregeld, ringen zijn vanwege het slechte weer
zelfs twee maal verplaatst!

Hippiade: Het M voltige team van de Montferlandruiters is Nederlands Kampioen geworden! Evenals RV de
Grensruiters als Team met de Kür op muziek. Wat een prestatie, van harte gefeliciteerd, we zijn supertrots op
jullie!

Aantal starts/leden binnen onze kring? De regio heeft getallen aangeleverd van de starts van de eerste
selectiewedstrijd en hierbij is te zien dat er enkele jaren geleden een grote daling was bij alle starts van de alle
kringen van de regio Gelderland. Deze daling is nu redelijk gestabiliseerd. Vanuit de vergadering wordt
gevraagd om via facebook meer te promoten om de eerste selectie te starten, want hoe meer starts, hoe meer
afgevaardigden we mogen leveren. Marleen zal dit doen en vraagt of de verenigingen dit zelf ook willen
promoten.
Winterseizoen indoor 2017-2018

Komend seizoen is er gekozen om enkele selectiespringwedstrijden te houden buiten de kring. Dit omdat er
maar 1 springlocatie is binnen de kring waar selectiewedstrijden georganiseerd worden. We willen de
combinaties zo veel mogelijk voorbereiden op de regiokampioenschappen door verschillende locaties te laten
zien. Hierdoor zijn er enkele selectiedagen waarop zowel springen als dressuur tegelijk verreden wordt voor de
selectie. De KNHS zal dispensatie verlenen als de ruiter op 1 dag zowel een spring- als dressuurwedstrijd wil
rijden, die georganiseerd worden door 2 verenigingen. De ruiter dient zelf dit aan te vragen bij de KNHS en te
overleggen met de organiserende vereniging dat hij op 2 locaties zal starten.

Voor de ruiters is het belangrijk vroegtijdig te weten welke klassen op welke dagen verreden worden. Graag dit
zo vroeg mogelijk vermelden in de het vraagprogramma!

Marjan Dolman geeft aan via social media (Facebook) commentaar te hebben gekregen ten aanzien van de
prijzen die gegeven zijn bij de eerste selectiewedstrijd van de Nijgraaf. Er is gekozen door de Nijgraaf een laag
tarief van 10 euro te vragen om te starten, met prijzen in de vorm van gebruiksartikelen. Er volgt een
discussie met name over de opmerking “dat hierdoor de sport kapot gemaakt wordt”. Rechtstreeks aanspreken
wordt geadviseerd, want het is voor iedereen helder dat dit soort opmerkingen niet gepast zijn en echt niet
kunnen.
Jan Loskamp geeft aan dat dit een gevolg is van het loslaten van het prijzen en startgeld, en vraagt om
terugkoppeling aan de KNHS. Kitty en Hans zullen dit bij de regio inbrengen.
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Aansluitend volgt ook de discussie rond de zorg van het blijven van de groene concoursen. Is er nog
bestaansrecht over 5 jaar voor de kleine verenigingen? Het motto is: samen sterk! Stille Wald geeft aan in
overleg te zijn met gemeente Doetinchem over de aanleg van een zandbodem en vraagt of het mogelijk is om
op de vergadering als vast agendapunt op te nemen of er nog meerdere activiteiten in de kring op dit gebied
zijn. Dit om te voorkomen dat er meerdere verenigingen met hetzelfde bezig zijn. Het bestuur vindt dit een
goed plan en zal elke vergadering hier aandacht aan geven.
6. Procedures, reglementen en statuten.
Marleen legt uit dat er enkele voorvallen zijn geweest, waardoor het wenselijk is om de selectiereglementen meer te
scheiden in een deel kringkampioenschappen en een deel afvaardiging. De leden gaan akkoord.
Expliciet zal beschreven worden dat een combinatie, die kringkampioen is geworden, mag promoveren vóór de laatste
selectiewedstrijd. Dit houdt dan wel in dat er niet gestart mag worden op de regiokampioenschappen
De regel dat een combinatie pas afgevaardigd mag worden als deze het minimale aantal selectiewedstrijden heeft
verreden wat meetelt voor het klassement blijft bestaan. Echter, in overleg met het kringbestuur, kan hiervan
afgeweken worden. Dit kan dus inhouden dat er in sommige gevallen meer plaatsen zijn voor de afvaardiging dan dat er
combinaties zijn die hier aan voldoen. In dat geval zullen de plaatsen terug gegeven worden aan de regio, die ze door
kan geven aan andere kringen.
7. Begroting 2018
Hans geeft een overzicht van de begroting, geeft uitleg en beantwoordt vragen uit de vergadering.
8. Activiteiten 2017-2018

Evaluatie dag van gehandicapten: Aalt geeft aan dat er geen animo meer is voor de bestuurders van Kans
Plus. De samenwerking met de Meerenbroek is niet van de grond gekomen en men is op zoek naar een nieuwe
locatie en samenwerking. Thijs van Manege Groessen biedt zich aan. Aalt zal zorgen dat KansPlus en Thijs met
elkaar in contact komen. De kring kan voor verdere ondersteuning zorgen indien gewenst.

Er is weer een crosstraining georganiseerd door Jan Ooortveld, waarbij 3 gevulde lessen waren. Het komt weer
op de agenda van 2018 te staan.

Kitty geeft aan dat er 27 december een schriktraining georganiseerd wordt door RV Hummelo in Groot Zande.
Wordt gegeven door Nancy Ditters, waarbij 15 combinaties in 3 uur getraind kunnen worden.

In de vorige vergadering is gesproken over Lang leve de Sportouder, deze is door 2 studenten bij de Nijgraaf
georganiseerd. Helaas was er niet veel animo. Door het kringbestuur wordt dit even op de plank gelegd, en
mogelijk op een later moment weer opgepakt.

30 december wordt er in de accommodatie van de Nijgraaf weer een springclinic gegeven door Faan Pompe.
Houd Facebook in de gaten!

Voor komend jaar is er het idee voor een workshop Trailerladen.

Het bestuur vraagt om nieuwe ideeën. Het bestuur kan op verschillende manieren ondersteuning geven bij
het organiseren hiervan.
9. Volgende voorjaarsledenvergadering

woensdag 11 april op Groot Zande in Hummelo.
10. Rondvraag en wat verder ter tafel komt

Marleen vraagt om foto’s (of een fotograaf) voor de website. Deze kunnen gebruikt worden om de website een
nieuwe boost te geven. Aanleveren graag via deoudeijssel@live.nl

Marleen geeft aan dat het bijhouden van het adressenbestand zeer veel tijd vraagt, omdat niet alle
veranderingen doorgegeven worden. Helaas worden de wijzigingen ook niet doorgegeven via MIJN KNHS,
zodat het moeilijk is om de mailinglist te actualiseren. Verzoek om alle veranderingen bij zowel de KNHS als de
kring aan te leveren. Vereniging is hier zelf verantwoordelijk voor.
11. Sluiting
Inge sluit de vergadering, met extra dank aan Thijs die de accommodatie beschikbaar stelde en op heerlijke plakken
suikerbrood trakteerde!
Aansluitend aan de vergadering zijn de grootste knelpunten in de kalender van outdoor 2018 besproken.
Uitgangspunten zijn:
verenigingen die maar 1 wedstrijd organiseren krijgen op de wedstrijddagen geen concurrentie van andere
wedstrijden (met zelfde discipline/rubrieken) in onze kring.
De selectiewedstrijden zullen in de eerstvolgende bestuursvergadering vastgesteld worden.
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