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

Concept Notulen voorjaarsvergadering 2021 KNHS regio Drenthe
Datum/tijd: 20 april , 20.00 uur
Locatie: digitaal via Microsoft teams
Aanwezig: zie bijlage “aanmeldingen/aanwezigheid
1. Opening en vaststellen agenda
Henk heet iedereen van harte welkom. Verzoek aan een ieder die niet aan het woord is, om de microfoon
uit te zetten. Wanneer je ontvangstproblemen hebt, is het advies om de camera uit te zetten.
Dank aan Martin voor het beschikbaar stellen van zijn accommodatie. Met toestemming van de gemeente
Buinen mogen we hier als bestuur aanwezig zijn voor deze vergadering.
Als gevolg van Corona maatregelen is het ook deze voorjaarsvergadering alleen mogelijk om online (via
MS Teams) deel te nemen aan de vergadering. Deze vergadering wordt opgenomen. Niet om openbaar te
stellen, maar voor het eigen archief. Vragen konden vooraf aangegeven worden via de mail. Prangende
vragen tijdens de vergadering, kunnen via de chat gesteld worden. Anne zorgt voor beantwoording van
deze vragen tijdens de vergadering.
Namens de KNHS (landelijk) zijn vanavond aanwezig:
- Theo van der Meulen (financieel directeur): hij geeft later in de vergadering een presentatie
- Aukje Kroondijk (KNHS bestuur): toehoorder
- Kirsti Berendschot (Accountmanagement): toehoorder
2. Ingekomen stukken / mededelingen
- De bijscholingen van officials en juryleden gaan in deze Corona tijd gewoon door en vinden online plaats.
- De regio Drenthe is op zoek naar een nieuwe bestuurslid: heb je belangstelling om in het regio bestuur
toe te treden, meld je via secretaris@paardensportdrenthe.nl
- Henk vertelt over het Noordelijk overleg. Dit overleg is in het leven geroepen om af te stemmen over
activiteiten voor en in het Noorden. Dit jaar heeft het overleg met name in het teken gestaan van
samenwerking op het gebied van eventing.
- I&R registratie: let op deze verplichting. De KNHS website heeft goede info.
- Denk aan het aanvragen van de wedstrijden voor indoor 21/22: voor 15 mei 2021 moeten de wedstrijden
aangevraagd zijn.
3. Notulen 19 november 2020
- Notulen BLV voorjaar 2020: Deze worden ongewijzigd vastgesteld.
- Notulen BLV najaar 2020: Naar aanleiding van: In het overzicht van de nieuwe bestuurssamenstelling en
taken staat Nadine vermeld als afgevaardigde voor het dressuurforum. Dit moet gewijzigd in: Nadine
Buining is afgevaardigde naar het regionale dressuurforum. Thea Mandemaker is afgevaardigde naar het
landelijk dressuurforum in Ermelo. Voor het overige worden de notulen ongewijzigd vastgesteld.
4. Financieel jaarverslag 2020
Toelichting door Wout Blom. Het financieel jaaroverzicht is makkelijk te lezen. Er was immers maar weinig
activiteit. Heel veel is door Corona afgelast.
Aan de batenkant: de Regio heeft in 2020 de standaard bijdrage aan de verenigingen NIET in rekening
gebracht. Dat hebben we in de vorige vergadering zo afgesproken. We hebben als regio in 2020 ook
weinig tot niets aan de leden kunnen bieden door Corona en we hopen de verenigingen zo een beetje te
kunnen steunen in deze moeilijke Coronatijd.
Aan de lastenkant zie je hetzelfde beeld. We hebben als regio WEL gewoon de afdracht naar de kringen
gedaan. De kosten van de winterkampioenschappen lagen in lijn met de begroting.
Zomerkampioenschappen zijn niet doorgegaan. Jeugdstimulering is wel doorgegaan.
We sluiten het jaar af met een positief resultaat van een kleine 7500 euro.
Onder aan de bladzijde zie je de balans. We zijn een gezonde regio. We hebben een goede buffer om ook
mindere jaren op te vangen.

5. Verslag Kascommissie over 2020
Gert de Vries en Marieka Hollander-Eggens hebben de kascontrole gedaan. Zij hebben dit online en apart
van elkaar gedaan. De stukken zagen er keurig uit. Geen op,- of aanmerkingen. Decharge wordt verleend.
De nieuwe kascommissie wordt benoemd. Maarten Hoogeveen (RV Staphorst) & Jorinde ter Heide
(individueel KNHS lid).
6. Begroting 2021:
De begroting 2021 wordt besproken. Door de impact en de onzekerheid van de Coronamaatregelen was
begroten voor 2021 tijdens de najaarsvergadering nog niet mogelijk.
Aan de baten kant zie je de bijdrage van de KNHS. Bijdrage van de verenigingen hebben we voorlopig op
nul staan, dat is even afhankelijk van hoe Corona, en daarmee de activiteiten in de paardensport, zich
ontwikkelen. In de begroting zijn we er van uit gegaan dat de zomerkampioenschappen doorgaan.
Bij de lasten: de kringbesturen krijgen wel gewoon hun bijdrage. De KNHS heeft een 10% lagere bijdrage
gedaan aan de regio’s. Dus de bijdrage van de regio naar de kringen is ook 10% lager.
Het is een bijzonder onzekere begroting. Bijna niks is nog zeker als gevolg van Corona.
7. Bestuursverkiezing
Nieuw verkiesbaar als voorzitter is voorgesteld: Benjamin Kooijman. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld.
Benjamin wordt geïnstalleerd als voorzitter. Henk blijft tot de najaarsvergadering bestuurslid. Henk heet
Benjamin van harte welkom.
Benjamin stelt zich voor. Hij is 29 jaar. Geboren in Genemuiden, woont in Zuidwolde, samen met Bert Jan
Zuidema. In het dagelijks leven is hij Logistic Supplier Manager bij Scania (maw: verantwoordelijke voor de
logistieke materiaalstromen in Europa). In de paardensport actief als penningmeester bij rijvereniging
Ceres, en in de organisatie van Outdoor Zuidwolde, als vrijwilliger op het secretariaat van CH de Wolden,
en als organisator van het vrijspringen in Zuidwolde en de Ride & Run in Zuidwolde.
8. Regiokampioenschappen
Regiokampioenschappen indoor 2021: afgelast.
Regiokampioenschappen outdoor 2021: worden voorbereid. We gaan er volop vanuit dat de
zomerkampioenschappen doorgaan. In week 29 dressuur en week 30 springen In week 33 is de Hippiade
(16 t/m 22 augustus). De zondag wordt mogelijk bij de Hippiade getrokken om meer te kunnen spreiden.
Drenthe is altijd tegen het rijden van kampioenschappen op zondag geweest. Landelijk verliezen we die
slag.
Bart licht toe namens de concourscommissie: de regiokampioenschappen outdoor dressuur zijn van 22 t/m
24 juli 2021. De rubrieken bixie, ZZ zwaar, lichte tour en zware tour worden toegevoegd aan het
vraagprogramma en verreden als open Drents kampioenschap. De afdelingsdressuur wordt naar de
donderdag verplaatst, nav eerdere feedback van deelnemers.
Inschrijven kan nog steeds via de mail, voor de dressuur kan dit ook via mijnKNHS. De te rijden proeven
worden gelijk gesteld met de proeven voor de Hippiade.
Alle informatie over de regiokampioenschappen is te vinden op www.paardensportdrenthe.nl
Henk licht de regiokampioenschappen outdoor 2021 springen toe. We zoeken al jaren naar een
kwaliteitsimpuls voor de kampioenschappen paarden. Het kampioenschap is toe aan vernieuwing. In de
hogere klassen zien we de deelname al jaren afnemen. We gaan voor open Drentse kampioenschappen
over 1.30 (Z), 1.35 (ZZ) en 1.40. We willen hier een andere prijzenpot voor aanbieden, die mogelijk
gemaakt worden door sponsoren.
Het is voor een afgevaardigde van het Drents kampioenschap geen verplichting om deel te nemen aan de
Hippiade. Definitieve keuzes en dagindeling worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.
Regiokampioenschappen indoor 2022: worden voorbereid.
Bart de Wal licht toe: dressuur is in de eerste weekenden van februari. De vrijdagavond wordt geprobeerd
bij de ponykampioenschappen te betrekken om wat lucht in het programma te creëren. Pony’s rijden in
Bronneger, Paarden in Emmen. We gaan ook hier extra kampioenschappen organiseren voor de hogere
dressuur, waar geen nationale kampioenschappen voor zijn.
Zaterdag 19 februari 2022 is de finaledag voor deze hogere klasses. Dit valt gelijk met de finaledag voor
het springkampioenschap. Er wordt nog een locatie gezocht voor de finale van de hogere klasses.
Aanmelden of meer info via secretaris@paardensportdrenthe.nl

Er worden opnieuw 3 selectiedagen georganiseerd voor alle pony rubrieken, en voor paarden t/m lichte
tour. Zware tour op open inschrijving. Opgave mogelijk via de mail.
9. KNHS nieuws (oa Ledenraad en Fora) & Jeugdzaken
Nieuws vanuit de KNHS: Theo van der Meulen (financieel directeur) licht toe: Inmiddels hebben we al meer
dan een jaar te maken met deze Coronatijd. En dat is geen makkelijke tijd op verenigingsniveau,
regioniveau maar zeker ook niet op landelijk niveau. Theo licht toe wat de KNHS heeft gedaan voor de
sporters, bv de verenigingsloterij en het online rijden. Uiteindelijk blijft het allemaal behelpen. We hopen dat
de sport weer snel open mag. Hiervoor zijn routekaarten gemaakt. De internationale sport is weer open, en
sinds vandaag is er nieuws dat per 28 april verenigingsactiviteiten zonder leeftijdsbeperking weer mogelijk
zijn. Vanaf 12 mei hopelijk weer meetmomenten mogelijk. De rest is minder zeker.
Landelijk zijn 50% van de wedstrijden in 2020 niet door gegaan. Daardoor ook veel startpassen opgezegd.
Gelukkig zijn ook veel mensen lid gebleven. Door overheidssteun (1,5 miljoen) heeft de KNHS het gered.
Toch was er noodzaak om fors in te grijpen in de organisatie. Terug van 87 naar ruim 77 fte. Veel meer
activiteiten buiten de organisatie georganiseerd. Zo wordt meer flexibiliteit gecreëerd (bv catering).
Verwacht verlies van 1 miljoen over 2020. Het hippisch centrum heeft sinds de corona tijd stil gelegen. Er
wordt onderzoek gedaan naar de exploitatie van het centrum. Mogelijk samen met anderen, of uit handen
geven. Er is ook gesproken over een mogelijke verkoop van het centrum, maar in de markt is het weinig
waard omdat het alleen geschikt is voor paardensport.
Update over de vernieuwingen in de wedstrijdsport: de behoeftes veranderen en daarom verandert de
KNHS mee. Plezier, welzijn en een leven lang leren worden steeds belangrijker. Aanvullen obv presentatie.
Met de ledenraad een aantal principes afgesproken waaraan de veranderingen moeten voldoen. De
komende jaren met name zichtbaar door veranderingen in de technologie.
Vraag in de chat: Zijn er ontwikkelingen op het gebied van welzijn? Antwoord: Die zijn er zeker. Die worden
in alle fora en de ledenraad besproken.
Nieuws vanuit de Ledenraad door Henk Compagner:
De ledenraad is alleen in juni 2020 live bij elkaar geweest. Verder waren alle vergaderingen online. De
ledenraad heeft zich vooral bezig gehouden met Corona activiteiten. Er is op dit moment geen concreet
nieuws. Er gebeurt van alles, maar niet veel is al zichtbaar. Alle informatie is via de website van de KNHS
beschikbaar, onder het kopje “Corona”.
Nieuws vanuit het Springforum door Willem Scheper:
Er is op dit moment geen concreet nieuws. Het wachten is op de concoursen om te kunnen starten met de
pilots leeftijdsgericht rijden etc.
Nieuws vanuit het dressuurforum door Nadine Buining:
Ook bij het dressuurforum heeft de afgelopen tijd in het teken van Corona gestaan. Om de
startkaarthouders meer te kunnen bieden is het online rijden uitgebreid t/m ZZL. Vanaf de Z is een gesloten
ring verplicht. Heggen, of een binnenbaan etc is mogelijk. Bordjes in een baan en verder geen afsluiting
van de baan is niet toegestaan.Alle regels over het online rijden zijn terug te vinden op www.paardrijden.nl
Er zijn ook een aantal reglementswijzigingen doorgevoerd. Zo zijn de mogelijkheden voor het flexibel
starten uitgebreid en worden de protocollen t/m ZZ aangepast op de mogelijkheid tot lichtrijden.
Alle reglementswijzigingen zijn terug te vinden op www.KNHS.nl/wedstrijdreglement/dressuur
Nieuws vanuit het eventingforum door Anne van de Eerenbeemt:
Er ontstaat een mooie samenwerking tussen Groningen, Drenthe en Friesland op het gebied van eventing.
Recent is een webinar georganiseerd voor met name de beginnende eventer. Die avond was een mooi
succes. Meer dan 140 inlogs!
Er zijn regio trainingen opgezet.
Alle info is terug te vinden op www.paardensportdrenthe.nl onder “eventing”.
Op het Nederlands kampioenschap is er altijd een team per regio in de klasse L paarden. Door de regio
trainingen is er meer zicht op het niveau en daardoor wordt selecteren voor het kampioenschap
makkelijker.
Landelijk zijn we bezig met het leeftijdsgericht sportaanbod. Er is een vernieuwd rijstijlprotocol voor de
klasse B, deze moet nog worden geëvalueerd. Nu nog maar weinig gebruikt door Corona.
Er wordt nagedacht over bixie voor eventing.
Alle informatie is na te lezen op www.KNHS.nl/wedstrijdreglement/eventing

Henk vult aan over het noordelijk eventing kampioenschap: Deze wordt voor Groningen, Drenthe en
Friesland verreden en was altijd in Norg. Wij willen meer transparantie en openheid over de locatiekeuze
en zijn bezig met het opstellen van een protocol hiervoor. Wordt vervolgd.

Nieuws vanuit het recreatieforum door Martin Bottelier:
Eileen Bakker is weg bij de KNHS. Wilma Plaizier neemt dit over.
In Drenthe gebeuren mooie dingen op het gebied van recreatie. Er wordt hard gewerkt aan de
Hondsrugtrail. Meer informatie kun je lezen via www.buitenrijden.nl en www.paardensportdrenthe.nl onder
het kopje “recreatie”.
Jeugdzaken door Peter Hokse:
Door de lockdown heeft het JSP een hele tijd stil gelegen. Sinds vorige week zijn de lessen net weer
opgestart. Door Rhino besmettingen en verschillende voorwaarden in de verschillende accommodaties en
gemeenten, was eerder starten niet mogelijk. Tussentijdse beoordeling vervalt, de eindbeoordeling blijft.
Het stijgen van het niveau van de deelnemers blijft de focus.
10. Rondvraag
Er zijn schriftelijk geen vragen ingediend.
Via de chat: komt er ook ondersteuning van de KNHS en of regio inzake de WBTR (?) wet bestuur en
rechtspersoon. Antwoord Theo van der Meulen: Er staat op de website van de KNHS informatie over deze
wetswijziging. De KNHS probeert een gezamenlijke bestuurdersverzekering te faciliteren. Elke vereniging
zal zijn statuten moeten aanpassen. Daar heb je 5 jaar de tijd voor. De KNHS levert hiervoor model
statuten aan. De verenigingen worden hierover niet actief aangeschreven door de KNHS.
Via de chat: Maarten Hoogeveen vraagt of er meer verenigingen zijn aangeschreven door de fiscus?
Niemand in de vergadering herkent dit. Ook landelijk is dit geen trend, aldus Theo. Omzetten en winsten
moeten worden opgeleverd ivm eventuele BTW plicht. Marieka Hollander-Eggens herkent dit vanuit een
ander soortige vereniging. Als je hieraan voldoet, krijg je weer een aantal jaren ontheffing van de BTW
plicht.
11. Sluiting
Henk bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en bijdrage. Hopelijk zien we elkaar de volgende keer live!
21:35 uur wordt de vergadering gesloten.

