
 
  

  

 

 
 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 30 maart 2015 

 

1 Opening 

Hartelijk welkom, in het bijzonder van de genodigden de heer Coppoolse namens de 

KNHS en de heer v.d. Laar namens de VTN. 

Afmeldingen ontvangen van: de dames Ardesch en Veenstra,  de heer Emonts en 

families L. Schaap en W. Sweens. 

 

2 Ingekomen stukken en mededelingen 

Allereerst mededelingen: in de vorige vergadering hebben we een brief van Theo van 

Straaten voorgelezen, waarin hij zijn lidmaatschap van de VHN opzegt. Het bestuur 

vond het een verkeerde zaak om op zo’n manier afscheid te nemen van Theo van 

Straaten met al zijn verdiensten voor onze sport. Ook vanuit de leden kwamen 

dergelijke signalen. Daarom heeft het bestuur besloten om voor te stellen om Theo te 

benoemen tot erelid van de VHN. Formeel is daar een besluit van de ALV voor nodig. 

Maar hoe doe je dat in dit geval zonder dat Theo het al weet voor het zo ver ? Daarom 

hebben we Theo uitgenodigd voor de uitreiking van de ereprijzen van 2014 op het 

symposium op 7 maart jl. en hem ter plekke na instemming van de aanwezige leden tot 

erelid van de VHN benoemd. We hopen dat de leden van de VHN zich daarin kunnen 

vinden. De vergadering reageert hierop met een instemmend applaus. 

Verder zijn er geen andere mededelingen en/of ingekomen stukken dan die al bij de 

betreffende agendapunten aan de orde komen. 

 

3 Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 2 december 2014 (zie 

bijlage) 

De  notulen van de vorige ALV, d.d. 2 december 2014, zijn op de VHN-website 

geplaatst en meegezonden met de convocatie. De notulen worden pagina’s-gewijze 

behandeld en er worden geen opmerkingen/vragen gemaakt. De (waarnemend) 

secretaris wordt bedankt voor de correcte weergave. 

 

4 Jaarverslag 2014 van de secretariaten 

De jaarverslagen 2014 van de secretariaten zijn opgenomen in het Jaarboek 2014 

onder de titel Kampioenenparade. Voorlezen heeft dan ook weinig zin nu. Heeft u nog 

geen Jaarboek 2014, dan kunt u deze desgewenst vanavond nog afnemen bij Jan de 

Vaan. 

Opmerking: het jaarboek ziet er netjes en goed uit, bedankt! 

 

5 Rekening en verantwoording over het boekjaar 2014 

Toelichting door de penningmeester, Maaike van de Ven. 

 



Niet alle rekeningen van 2014 zijn in 2014 voldaan, daarom dienen de posten 

debiteuren en crediteuren nog betrokken te worden in het resultaat van 2014. 

Uiteindelijk is er dus voor 2014 sprake van een batig saldo van € 1345,-. 

 

 

6 Verslag van de kascommissie 

De kascontrole heeft plaats gevonden door de heren De Geyter en Arends. 

De heer Arends geeft de bevindingen weer en stelt voor de penningmeester décharge 

te verlenen. 

 

7 Benoeming van een nieuw lid voor de kascommissie 

Afredend is de heer Slui. Theo van Straaten wil hem wel opvolgen. 

 

8 Aanpassingen in het Disciplinereglement Aangespannen Sport 

Naar aanleiding van het voorstel van de ‘groep Arnhem’ is het voorstel doorgesluisd 

naar het Forum en in december 2014 besproken. Vervolgens is in het Forum in 

februari 2015 daaromtrent een besluit genomen. Dit besluit hebben wij op de VHN-

website geplaatst. Vervolgens is het ook besproken in het overleg met de 

concoursorganiserende verenigingen, federatievertegenwoordigers en juryleden.  

De omroeper-ringmeester-federatievertegenwoordiger en de juryleden moeten goed 

geïnformeerd worden. 

Er worden nog enkele vragen gesteld, de antwoorden zijn terug te vinden in het 

reglement over de I&R. Dopingcontrole wordt altijd uitgevoerd door een dierenarts. 

 

9 Bestuurszaken 

Aftredend en herkiesbaar : de heer J.E. de Vaan  

Kandidaat secretaris : mevrouw E.M.M. van Luytelaar  

Het secretariaat van de V.H.N. wordt sinds begin 2014 al waargenomen door  

mevrouw E.M.M. van Luytelaar  

Tegenkandidaten zijn niet ingediend. Daarom zijn beide bestuursleden bij acclamatie 

gekozen dan wel herkozen. De voorzitter bedankt  de vergadering  voor het gestelde 

vertrouwen en wenst de bestuursleden succes om het gestelde vertrouwen waar te 

maken. 

 

10 Digitaal inschrijven voor concoursen 

Al vanaf 2012 praten we over digitaal inschrijven, ook in de aangespannen sport. Nu is 

het zo ver. Het systeem is aanvullend ontwikkeld voor de aangespannen sport en 

productie-gereed. Daarom is besloten om met ingang van het buitenseizoen 2015 voor 

alle concoursen in de aangespannen sport digitaal te gaan inschrijven. Zoals gezegd, 

het systeem is operationeel, er is een promotie-filmpje gemaakt en nauwelijks 

opengesteld waren de eerste digitale inschrijvingen al een feit. 

Ramon de Rooij licht het digitaal inschrijven voor rijders nader toe. 

Het wedstrijdsecretariaat verdeelt de limietklassen. Afmelden kan via de mail of per 

telefoon bij de secretariaten tot 2 dagen voor het concours begint.  

Als de rijder niet de eigenaar is kan je in het vak opmerkingen éénmalig invullen wie 

de eigenaar is. Bij problemen met het digitaal inschrijven kunt u contact opnemen met 

de servicedesk van de KHNS. 



Het wordt als prettig ervaren dat de wedstrijdsecretariaten per mail doorgeven als er 

ingeschreven kan worden. De startlijsten in het programmaboekje en/of op het 

secretariaat geeft de volgorde van binnenkomst aan. Hier wordt niet van afgeweken. 

Bent u te laat of heeft u bijgeschreven, dan achter aansluiten! 

 

PAUZE 

 

 

11 Punten uit de Ledenraad en de KNHS 

René Doorschot licht de punten uit de Ledenraad en de KNHS nader toe. 

Sinds de laatste ledenvergadering zijn er twee Forum-bijeenkomsten geweest. Naast 

reguliere agendapunten zijn de volgende specifieke punten aan de orde geweest: 

aanpassing disciplinereglement en digitaal inschrijven, maar zijn beide al besproken. 

Jury-indeling, welke met ingang van 2015 vanuit het Forum ingevuld wordt. Een 

bijscholing juryleden, in samenwerking met de betreffende stamboeken, die op 11 

april a.s. plaats vindt. De pilot eenmansjury, waaromtrent voor 2016 geen nadere 

besluitvorming plaats vindt, omdat een aantal punten eerst nader uitgezocht moeten 

worden. O.a. het aantal combinaties per rubriek is daarbij nog een discussiepunt. En 

dan natuurlijk nog de lopende zaken als wedstrijdkalender, verdeling 

kampioenschappen, afstemming met concoursorganiserende verenigingen e.d. 

In de Ledenraad gaat het met name nog steeds over de organisatiestructuur van de 

KNHS. Ook de contributiestructuur wil men voor 2016 in een nieuw jasje gieten. 

Uitgangspunt wordt waarschijnlijk, dat ieder lid zijn basiscontributie rechtstreeks 

afdraagt aan de KNHS (nu € 18,=) en vervolgens afrekent op afname van diensten 

en/of producten, b.v. startpassen, abonnement Paard&Sport en daarnaast een 

contributie betaalt aan de vereniging. Voor de vereniging zou dan het onderscheid naar 

1
e
 en 2

e
 leden vervallen. In de najaarsvergadering hopen we daaromtrent meer 

duidelijkheid te hebben. 

 

12 Website van de VHN 

In de vorige ledenvergadering hebben we besloten om een nieuwe, modernere en 

gemakkelijker werkende website te laten ontwikkelen. Welnu, heet van de naald ! 

Vandaag is de nieuwe website in concept opgeleverd en inmiddels ook in de lucht. 

Daarmee hebben we ook een nieuwe domeinnaam www.hackneyrijders.nl Ook hebben 

we een vereenvoudiging doorgevoerd voor wedstrijdsecretariaten, websitebeheerder 

en bestuursleden. Zoals gezegd de website is in de lucht, we hebben hier een laptop, 

internetaansluiting en een beamer. Dus alles is in huis om onze nieuwe website met 

jullie te delen. Mocht u mooie, duidelijke foto’s hebben, dan kunnen deze op de site 

gezet worden, in overleg met de website-beheerder en het bestuur. 

 

13 Vooruitblik wedstrijdseizoen 2015 

De wedstrijdkalender voor 2015 krijgt steeds meer vastere vormen. 

Er zijn enkele veranderingen geweest en ook nog enkele zaken waarover nog geen 

voldoende duidelijkheid is. Zo krijgt concours Pingjum/Baaium in 2015 geen vervolg. 

Concours Oldebroek heeft de eerste zaterdag van augustus verlaten. Na eerst voor de 

Hippiadedag op 22 augustus gekozen te hebben is vervolgens uitgeweken naar 29 

augustus. Helaas valt dit samen met de Centrale keuring van het stamboek en is 

derhalve voor de hackney’s niet te combineren. Ook het programma en 

http://www.hackneyrijders.nl/


selectievoorwaarden voor de ETD op 3 oktober zijn nog onbekend en valt helaas weer 

samen the Horse of the Year in Engeland. Ook dat geeft dus nog onzekerheid. 

De wedstrijdkalender staat op de nieuwe website met de verdeling van de 

kampioenschappen. 

Ook is er discussie geweest omtrent meerdere concoursen op één dag. Besloten is dat 

er als uitgangspunt geen toestemming verleend wordt voor meerdere concoursen op 

één dag in dezelfde categorie en regio. En zeker niet wanneer er ook 

kampioenschappen aan de orde zijn. Bij knelpunten is het vertrekpunt dat de 

verenigingen dit onderling afstemmen. Desgewenst in overleg met de 

disciplineverenigingen en daarna neemt zo nodig het forum een beslissing. 

Ook dit jaar zullen er controles op I&R en inentingen volgen. Gezegd wordt dat dit 

o.a. plaats zal vinden op de concoursen te Bennekom en Norg. De nieuwe regel m.b.t. 

inentingen is, dat indien er de laatste 3 jaren correct geënt is, volgt er geen uitsluiting 

meer, maar wordt dit gezien als een administratief verzuim en dient dit voor de 

volgende deelname hersteld te zijn. Zit er een omissie in de laatste 3 jaren dan volgt 

onmiddellijke uitsluiting. 

 

14 Rondvraag en sluiting 

Mevrouw Rovers vraagt of de ereronde niet wat netter gereden kan worden, dus op de 

volgorde van plaatsing blijven rijden, Antw.: Dit is zelfs verplicht volgens het 

reglement. 

De familie Rovers, gesteund door enkel andere rijders zouden toch graag Hackney-

rubrieken willen verrijden in Oldebroek op 29 augustus a.s. Waarom zou dit toch niet 

kunnen? Antw.: Uitgangspunt is dat we juist uitgangspunten hanteren om 

verenigingen qua deelname enige zekerheid te geven en om kampioenschappen te 

beschermen. Op 29 augustus is de Centrale Keuring van het NHS met de NK’s 

dekhengsten in tuig. Als rijdersvereniging hebben we ook belang bij een stamboek en 

NK’s dekhengsten zijn Kampioenschappen in de aangespannen sport. Als VHN 

hebben we daar rekening mee te houden. Overigens is het concours te Oldebroek al 

historisch op de 1
e
 zaterdag van augustus. De organisatie wijkt daar nu bewust van af 

zonder enige overleg met de VHN. Er is uiteindelijk wel rekening gehouden met de 

Hippade en de Tuigpaardendag. Het is jammer dat we er nu geen Hackney-rubrieken 

kunnen verrijden, maar Oldebroek heeft er zelf op aangestuurd. Wij gaan niet in het 

vaarwater zitten van de NHS.  

 

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.40 uur de vergadering en wenst 

een ieder wel thuis en een mooi en sportief concoursseizoen toe. 
 


