Mendistrict West
Notulen Algemene Ledenvergadering 24 maart 2016
Datum:
Donderdag 24 maart 2016
Locatie:
Dorpshuis Het Bosch, Nieuwe Rijksweg 6, 4128BN Lexmond
================================================================
Afwezig met kennisgeving: Eyk Bakker, Marie de Ronde, Anna de Ronde, Marion Koorneef, Wim de
Jong, Miranda Kok, Ed Sinnecker, , Cocky Stijger, Brenda Andeweg, Jaap vd Horst, Lida Renema,
Marieke Hilhorst, Drs G. van den Brink, Monique van de Bunt, Monika Weckwerth, carla en adrie
Lankhaar.
1. De vergadering wordt geopend door de voorzitter Wim de Groot en de aanwezigen worden
welkom geheten, hierbij wordt het lid van verdienste Hans Zumbrink in het bijzonder
genoemd. Er wordt kort teruggeblikt over de aktiviteiten in de afgelopen periode waaronder
de indoorkampioenschappen, de instructieavond voor het concoursprogramma, de strijd der
districten en de aktiviteiten van het jeugdmennen op het terrein van manege Chardon.
2. Ingekomen stukken
Vraag van Perry Bogaert , indoor kampioenschap wel voor onder het zadel maar niet voor
het mennen deze vraag wordt meegenomen naar Ermelo. De KNHS ziet liever minder dan
meer kampioenschappen ontstaan, wel is er de gedachten om van de de strijd der districten
een kampioenschap te maken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 19 november 2015
P2 vraag Nico vraag voor de strijd der districten als aanvulling
Verder goed gekeurd
4. Financieel verslag
a. Verslag 2015
b. Toelichting t.a.v t.a.v de boetes. Afrekening KNHS hier wordt om een toelichting gevraagd door
Marianne Wolters, wordt verandert naar afdracht . tekort, aanschaf geluid installaties
c. Verslag kascommissie Kas zag er netjes uit, nieuwe penningmeester veel succes decharge verleent
Jolanda de Jong verlaat de kascommissie,
d. Benoeming nieuwe kascommissie leden
Nico de Groot blijft nog 1 jaar aan als lid van de kas commsise, Rob Vogelpoel is nieuw lid en Arend
de Wit nieuw reserve
5. Evaluatie indoorseizoen
a. Indoorwedstrijden in het algemeen, vallen te samen met de friezen
kampioenschappen wordt opgemerkt, dit wordt als jammer benoemd. Er wordt te
kennen gegeven dat er vanuit het bestuur geen zicht is op de friezen kampioenschap
b. Districtskampioenschap Mini Marathon in Houten, vraag maar 1 wedstrijd waar je je
kan plaatsen. Wim toelichten dat er in het bestuur over gesproken is om een
competitie op te zetten van meerdere wedstrijden. Er meerdere moeten rijden en 1
finale wedstrijd die je allemaal moet rijden. In de opzet van de competitie van
belang dat alle verenigingen nog voldoende deelnemers kunnen hebben. Terugblik
naar de situatie van 3 jaar terug.
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c. Districtskampioenschap Indoor Dressuur Toelichting van Henk vd Munnik er waren dit
jaar geen deelnemers vanuit het zuiden van het district maar dit zal mogelijk komend
jaar mogelijk andersom zijn
Het aren 2 volle bezette dagen. Hopend Volgend jaar in Zeeland een soortgelijk
kampioenschap
Vraag vanuit de zaal, kan het niet centraler, de noodzaak 30x60 bak ook het losrijden
moet indoor kunnen. Hans , mensen met een accommodatie met een 30x60 en buiten
losrijden sluit je bijvoorbaat uit.
Vanuit de zaal: goed binnen losrijden. maar je weet dat er veel organisaties zijn die een
20x 40 bak hebben. Opmerking in de zomer kan het ook behoorlijk
regenen
Vraag: Is het landelijk bepaalt toelichting, dit is niet zo
Uit de zaal, blij met het binnen rijden complimenten voor de organisatie
Opmerking in de zaal; het uitsluiten verschuift. 20x40, naar 30x 60 en nu ook nog naar
binnen
De opmerkingen uit de zaal worden meegenomen: volgend jaar naar zeeland. Gesprek
met Marie de Ronde toelichten op het feit dat wanneer de accommodatie
aldaar klaar is zal het kampioenschap daar naar toe gaan.
Vraag uit de zaal: zou het wat betreft dit kampioenschap over meerdere lokaties verdeeld
kunnen worden

d. Houten verzocht om wat meer respect van de menners te vragen veel vervelende
mailtjes ontvangen van deelnemers naar het secretariaat
Wim de Groot komt terug op de gemaakte afspraken hierover en benoemd dat er
een paar incidenten zijn geweest .
Er wordtbenoemd dat het inderdaad van belang is om voor alle organiserende
verenigingen het respect te hebben.
Vraag uit de zaal waar ligt de belemmering voor het district om een
dressuurvaardigheidskampioenschap te organiseren Een koppeling gemaakt naar de
gedachten zoals besproken in de voorvergadering
6. Outdoorkampioenschappen
a. Dressuur/Vaardigheid worden verreden op 2 juli in Maasdijk toelichting t.a.v de
verschuiving van de datum vraag vanuit de zaal; Normaal gesproken geen andere
wedstrijd op deze datum.
b. SGWM op 3 en 4 juni in Blaricum, uitbreiding naar een 2 daagse Vraag om PR
ondersteuning voor deze wedstrijd.
7. Bestuursmededelingen
Dit jaar een opzet van 2 trainingsdagen dressuur en een training voor de vaardigheid
Vraag aan de zaal waar de wensen bij de aanwezige in de zaal ligt.
Trainingsdagen leuk maar niet door de weeks, ( toelichting van Wim geen instructeurs te
vinden voor de weekenden in het groene seizoen).
Combinatie van alle onderdelen werd leuk gevonden. Er wordt toegezegd dat dit uitgewerkt
zal worden en er op teruggekomen wordt gedacht wordt aan de maanden mei/juni
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Gelinkt aan de strijd der district , idee van districts kleding ( blauw) Hier zal van de zomer
tijdens de wedstrijden op teruggekomen worden
8. Vanuit Menplatform, Disciplinecommissie en Ledenraad
Menforum en de klankbordgroep is bezig met het brainstormen wat kan er met de sport. Een
frissere kijk op de sport, lagere instap makkelijkere lijnen voor jongere paarden
Bijeenkomst op 30 maart waarin ieder district zich met een plan kan presenteren. Ook
gericht op fairplay in de sport.
Rondvraag
Jolanda, de KNHS hanteert andere grenzen wat betreft de districten hoe zit dit?
Minder dressuur/ vaardigheidswedstrijden in het groene seizoen. Rondom het Utrechtse
Henk vd Munnik: mededeling dat de KNHS site tussen 5 en 11 April buiten werking.
Organiserende verenigingen kunnen hun deelnemers niet downloaden en het
aanmelden door menners voor wedstrijden is niet mogelijk

Presentatie :Drukpunt massage voor paarden door Anjo van Walderveen;
Kwam in aanraking met de Jack Meagher methode toen haaR paard Mistral in de sloot terecht was gekomen. De
Maarssense brandweer heeft hem uit zijn benarde positie bevrijd. Na een paar dagen kreeg het paard erge spierpijn in hals
en schouders. Het paard is toen twee keer gemasseerd door een massage therapeut die deze methode toepaste.
Wat een heel simpele techniek leek had een enorm effect. Mijn paard die altijd al makkelijk bewoog liep beter dan ooit te
voren. Enthousiast geworden ben ik humaan sportmasseur geworden en aansluitend ben ik naar Amerika gegaan, naar
Amherst een plaats twee uur rijden vanaf Boston, om mijn Foundation level JMI (Jack Meagher Institute) te behalen. Daarna
ben ik nog twee keer terug gegaan om mijn advanced (gevorderde) class en de combinatie van humaan en paarden te
behalen. Vanaf juli 2001 ben ik werkzaam als massage therapeut. Vele paarden heb ik behandeld met soms verbluffend
resultaat. Vaak hoor je “ had ik maar eerder geweten dat dit bestaat”

