Mendistrict West

1.
Opening en welkomstwoord door de voorzitter
De vergadering wordt geopend door Henk Richardson, die de vergadering voorzit, omdat
Wim de Groot door familieomstandigheden niet aanwezig kan zijn.
Er zijn berichten van verhindering ontvangen van Lia Luitjes, Jan Reitsma, Marion
Koorneef, Cees Rosengarten, Miranda Kok, Nel en Cobi Bol, Cees van der Zalm, Co van
Wijk, Sabine Beumer, Wim Warmenhoven en Sandra Haleber.
2.
Ingekomen stukken en bestuursmededelingen
Er zijn gen ingekomen stukken. Het bestuur attendeert de aanwezigen op een aantal
belangrijke data voor het komend seizoen, waaronder de diverse kampioenschappen. Het
Districtskampioenschap samengesteld is dit jaar in Vrouwenpolder en tijdens de
Districtskampioenschappen dressuur en vaardigheid in Middenbeemster zijn ook
startbewijzen voor de klasse B op de Hippiade te verdienen.
3.
Notulen van de Algemene ledenvergadering van 13 november 2014
Deze worden goedgekeurd.
4.
Financieel verslag 2014 en verslag van de kascommissie
De financiële stukken zijn uitgedeeld en daar zijn geen vragen over. De kascommissie, in
de personen van Nico de Groot en Jolanda de Jong, heeft de stukken gecontroleerd en
adviseert de vergadering het bestuur décharge te verlenen.
Willem Kazius is aftreden in de kascommissie. Reservelid Nico de Groot schuift door in zijn
plaats. Ter vergadering zijn geen gegadigden om toe te treden. Het bestuur heeft Rob van
Vogelpoel bereid gevnden om plaats te nemen in de kascommissie.
5.

Verkiezing bestuursleden
a.
Laurens Kool is volgens rooster aftredend en stelt zich herkiesbaar
Deze verkiezing is in de najaarsvergadering opgeschort wegens afwezigheid van Laurens
Kool. Er zijn geen tegenkandidaten; een meerderheid van de aanwezigen is voor
benoeming van Laurens Kool. Zijn nieuwe termijn loopt over twee jaar af.
b.
Verkiezing portefeuillehouder recreatiesport en secretaris.
Conform advies van de vertrouwenscommissie stelt het bestuur voor om Petra van
Leeuwen te benoemen in de functie van secretaris en als portefeuillehouder recreatiesport.
Met unanieme stemmen wordt Petra van Leeuwen in beide functies gekozen. Zij zal ook
namens het District worden afgevaardigd naar het landelijk recreatieforum.
Er is nu nog een vacature voor een portefeuillehouder recreatiesport. De nieuwe
portefeuillehouder zal in de najaarsvergadering worden benoemd. Deze vacature wordt
opengesteld en nadere informatie met het profiel komt binnenkort beschikbaar. Leden
worden van harte uitgenodigd hierop te reageren.

6.
Statutenwijziging
Als gevolg van de herstructurering van de KNHS zijn er nieuwe statuten. De KNHS statuten
zijn aangenomen door de ledenraad. Gevolg is dat ook de regio’s en districten nieuwe
statuten krijgen. Het concept van de nieuwe statuten was vooraf in te zien op
www.mendistrictwest.nl. Het Districtsbestuur wil de nieuwe statuten wel aanvullen met
enkele amendementen. Deze zijn ook vooraf aan de leden ter inzage gegeven.
Perry Boogaard vraagt wat de criteria voor de ledenraad zijn om de Mendistricten te kiezen.
Deze criteria waren er en daaruit is het huidige model voortgevloeid.
Perry Boogaard vraagt hoe het zit met de in de statuten genoemde elektronische middelen
voor verkiezingen. Voor de regio’s vinden de verkiezingen inmiddels digitaal plaats. Voor
het District is die mogelijkheid er nog niet en omdat we daar niet op wilden wachten is de
verkiezing vanavond op de ouderwetse manier gegaan. De nieuwe portefeuillehouder
recreatiesport zal t.z.t. wel elektronisch worden gekozen. Dat betekent dat je per mail wordt
uitgenodigd je stem uit te brengen.
Het eerste amendement heeft betrekking op de naam en vestigingsplaats. Voorstel:
Art. 2.1:naam Mendistrict West van de vereniging Koninklijke Nederlandse Hippische
Sportfederatie.
Art. 2.2: vestigingsplaats Utrecht
De vergadering stemt hier unaniem mee in.
Het tweede amendement heeft betrekking op de samenstelling van het bestuur.
Art. 11: drie personen uit de prestatieve sport wordt vervangen door twee
portefeuillehouders wedstrijdsport waarbij samengesteld en dressuur/vaardigheid beiden
vertegenwoordigd moeten zijn. De functie wedstrijdsecretaris is toegevoegd.
Ook dit amendement wordt door de vergadering unaniem aangenomen.
Henk Richardson wordt door de vergadering gemachtigd om de statuten notarieel te laten
passeren.
7.
Benoeming vertrouwenscommissie.
In de benoeming van nieuwe bestuursleden is de vertrouwenscommissie als gereedschap
in het leven geroepen. Deze commissie adviseert het bestuur over benoemingen en heeft
met de laatste vacature voor het eerst met elkaar samengewerkt. De
vertrouwenscommissie bestaat uit Luuk van Rijn, Ab Spaan en Magda Coppoolse. Het
bestuur stelt voor om deze personen voor drie jaar te benoemen in de
vertrouwenscommissie. De vergadering stemt hier unaniem mee in.
8.

Rondvraag




Jan Bijeman: Wanneer komen de nieuwe dressuurproeven?
- Arjen Coppoolse geeft aan dat de proeven klaar zijn, maar nog door het Menforum
moeten worden vastgesteld. Vervolgens zal worden gecommuniceerd wanneer ze
komen. Het zijn er in ieder geval minder in aantal.
Erik Plaggenborg: het verliep met de uitnodigingen voor de Hippiade nogal
onduidelijk. Anderen wisten eerder dat ik mocht starten dan ik zelf.
- Henk Richardson vertelt dat dit een incident was en dat hij een foutje had gemaakt
door Erik al op de lijst te zetten voor hij was gebeld.














Carla Lankhaar vraagt waar ze zich kan inschrijven voor Mendurancewedstrijden.
- Deze staan op de site van de KNHS naast de wedstrijdkalender. Echter blijkt dat
daar geen contactgegevens bij staan. Arjen Coppoolse gaat doorgegeven dat de
informatie moet worden aangevuld.
Hans Immanse vraagt of de ingangsdatum van de verplichting tot het dragen van
een bodyprotector niet kan worden uitgesteld omdat fabrikanten niet voor 1 april
kunnen leveren door de grote vraag.
- Arjen Coppoolse vraagt wat dan wel een haalbare datum is, maar krijgt daar geen
concreet antwoord op. Er is bij de KNHS alleen maar een geval bekend van iemand
met een incourante maat die problemen heeft met tijdige levering.
Sita van der Munnik: SWM Vlietlanden heeft nog deelnemers nodig om de wedstrijd
door te laten gaan.
Lou Willemse: waarom hebben leden van het District geen voorrang bij inschrijving
van een wedstrijd die tevens Districtskampioenschap is.
- Na een intensieve discussie blijkt dat de vergadering wil dat op een
Districtskampioenschap leden van het district altijd voorrang moeten hebben zo lang
de sluitingsdatum nog niet is bereikt. Dit punt wordt meegenomen naar de
bestuursvergadering .
Tevens komt naar voren dat er aandacht moet zijn voor de communicatie via
Facebook naar de leden. Het bestuur bevestigt dat de website het officiële orgaan is.
Tonia Weststraten vraagt waar je je als vereniging kunt aanmelden als je de indoor
dressuurkampioenschappen wilt organiseren.
- Dat kan bij het secretariaat van het District.
Perry Boogaard heeft zijn vraagtekens bij de paardvriendelijkheid van het houden
van districtskampioenschappen met een lange reistijd. Voor de Zeeuwen zijn
Leusden en Middenbeemster ver weg.
Marianne Wolters stelt voor om anders met voorselecties te gaan werken, maar daar
blijkt het aantal starts te klein voor.
Het bestuur bedankt Magda Coppoolse met een bos bloemen voor het waarnemen
van het secretariaat in de afgelopen maanden.

9.
Sluiting
Het officiële gedeelte van de vergadering wordt gesloten.
Daarna geeft Arjen Coppoolse een presentatie over digitaal inschrijven en het nieuwe
wedstrijdreglement.
Het advies is om alvast te gaan uitproberen hoe het digitaal inschrijven werkt, zodat je
volgend jaar niet voor verrassingen komt te staan.
De belangrijkste wijzigingen uit het wedstrijdreglement passeren de revue en leiden tot
interessante discussies.
De reglementsboekjes vinden gretig aftrek en na afloop is er nog een gezellig samenzijn.

