
 

 
  

 
 
 
 

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 12 april 2016 

 

 

1. Opening 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom.  

Voordat we verder gaan met de agenda willen we een moment van stilte in acht te nemen ter 

nagedachtenis aan Mart van Daal, die op 15 maart jl. is overleden. 

Bericht van verhindering is ontvangen van; fam. Freriks, de dames Agnes Arends, Angela Schaap, Tijk 

Veenstra, Debora v.d. Bogaard, Daisy Eltingh, Inge Jansen en de heren Henk van Dieren, Stefan 

Gielen, Anton Ebbelaar, Jan Jordans, Jerry Vierwind,  JanCees v.d. Endt, Arie Emonts en Udo Rovers. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen  

Er zijn enkele ingekomen stukken, deze komen bij de diverse agendapunten afzonderlijk aan de orde. 

I.v.m. het agendapunt 8: bestuurszaken en het hebben van een stemming verzoek ik alle aanwezige 

leden de presentielijst te tekenen en de leden die een volmacht hebben ook de volmachtenlijst en de 

volmacht af te geven aan de verkiezingscommissie. Deze commissie zal bestaan uit: voorzitter Arjen 

Coppoolse, en de leden Jan Brinkhuis en Bert de Rooij. 

 

3. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 26 november 2015 (zie bijlage) 

Er wordt door Gijs Rozendaal gevraagd waarom de pilot van de juryleden het hele seizoen duurt, 

afgesproken is toch op één concours? Antw. Nee, het is één pilot, op meerdere nationale concoursen. 

 

4. Jaarverslag 2015 

De secretaris, Bettie van Luytelaar , leest het jaarverslag voor. De voorzitter bedankt de samensteller 

van het jaarverslag. 

 

5.  Rekening en verantwoording over het boekjaar 2015  

Maaike presenteert het financiële verslag via power point, wat heel duidelijk is. De voorzitter vraagt of 

er nog vragen zijn en dat is niet het geval. 

 

6. Verslag van de kascommissie  

In de kascommissie zitten Tonny de Geijter, Frank Arends en als reserve Theo van Straaten. 

Tonny de Geijter heeft 3 jaar zitting gehad in de kascommissie en valt nu af. Theo van Straaten schuift 

nu door vanuit zijn reserve-positie. De kascommissie verleent het bestuur decharge voor het gevoerde 

beleid.  De kascommissie maakt een compliment aan de penningmeester voor het kasverslag. Het ziet 

er netjes uit.  

 

 

 



 

7. Benoeming van een nieuw lid voor de kascommissie 

Hellin Kuijpers stelt zich beschikbaar om in de kascommissie zitting te nemen, waarvoor dank. 

 

PAUZE, waarin eenieder kan tekenen. 

 

8.Bestuurszaken met o.a. 

Aftredend en niet herkiesbaar: de heer G.H. Horst. 

Voorgedragen wordt door het bestuur als kandidaat voorzitter: de heer J.H. Wilmink uit Oud Gastel. 

De heer J.B. Kamphuis heeft zich vervolgens tegenkandidaat gesteld. Derhalve volgt er een stemming 

deze avond. Nadat de volmachten geregistreerd zijn en de stembriefjes uitgereikt zijn, worden de 

kandidaten in gelegenheid gesteld aan te geven wat hen drijft om voorzitter te willen worden en wat de 

vereniging van hen heeft te verwachten. Beide heren doen dat en daarna wordt er gestemd. 

De commissie Arjen Coppoolse (voorzitter). Jan Brinkhuis en Bert de Rooij halen de stembriefjes op 

en gaan tellen. 

Uitslag van de verkiezing: uitgebracht zijn 93 stemmen, waarvan geen ongeldige. Op de heer J.B. 

Kamphuis hebben 37 leden gestemd en op de heer J.H. Wilmink 56 leden. De nieuwe voorzitter is 

derhalve Johan Wilmink. 

 

9. Uitreiking ereprijzen kampioenen 2015   

Deze worden uitgereikt door Johan Wilmink. 

 

10. Punten vanuit KNHS (Ledenraad en forum aangespannen sport) 

Het disciplinereglement is herschreven. Met name qua volgorde en leesbaarheid is het reglement 

gewijzigd. Inhoudelijk zijn er slechts enkele kleine wijzigingen geweest.  Het nieuwe discipline-

reglement staat op de KNHS-site en is te downloaden. 

Verder is er veel aandacht besteed aan de Pilot jureren 2016. Dit komt aan de orde bij het volgende 

agendapunt. 

De nieuwe contributiestructuur van de KNHS brengt bij meer hackneys minder kosten met zich mee. 

En is dus goedkoper voor de meeste leden.  

 

11. Pilot jureren 2016 

De Pilot jureren 2016 is gepresenteerd in alle geledingen, de disciplineverenigingen, juryleden, 

federatievertegenwoordigers, nationale concoursorganiserende verengingen. Deze is goed ontvangen. 

Wel is gevraagd om zoveel mogelijk tot een digitale verwerking van de plaatsingen te komen. Dit is 

vervolgens ook zo verder ontwikkeld. Op 22 maart jl. heeft er een proef met dit systeem op het KNHS-

centrum plaats gevonden door 6 rubrieken met Tuigpaarden, Hackney’s en Friezen te verrijden. Het 

systeem voldeed, alleen liet tijdens rubriek 5 het WIFI-systeem ons in de steek. Vervelend, maar goed 

dat dit in een proef aan het licht komt. Inmiddels wordt gewerkt aan een krachtiger WIFI-systeem. 

Zoals al eerder aangegeven zal er in 2016 op de (11) nationale concoursen gewerkt worden in het 

kader van de pilot. Volgende week vindt er nog een forum-overleg plaats om de laatste puntjes op de i 

te zetten en een richtlijn bij calamiteiten, b.v. uitval WIFI, vast te stellen.  

Er komen vragen vanuit de vergadering, welke meegenomen zullen worden naar het forum-overleg. 



 

 Er is bezwaar dat de laatste 10 tot 15 rijders niet geplaatst worden met dit systeem. Helaas is dit 

niet mogelijk door de tijd die daar in gaat zitten. Misschien later. 

 Mocht het systeem (geregeld) uitvallen, dan beslist de vertegenwoordiger hoe lang we het op 

die dag nog blijven proberen, anders wordt overgegaan naar het oude systeem. 

 Als alles goed blijft gaan kunnen we ook over gaan naar de regionale concoursen, maar dan 

moet dit eerst goed en snel werken. 

 Wie betaalt de schrijvers? Koopmans biedt het systeem nu gratis aan, de schrijvers zullen uit 

een potje (KNHS?) betaald moeten gaan worden. 

 De pilot wordt na elk concours doorgesproken met de organisatie en het forum. 

 

12.Vooruitblik wedstrijdseizoen 2016 

Bij een nieuw concours mag men één keer afwijken van het aantal rubrieken; Groningen zal misschien 

standaard naar de laatste zaterdag van augustus gaan; In Hellendoorn kunnen we het kampioenschap 

tweespannen voor Noord verrijden; Clubdag in Ermelo:  Wouter Wouters, René Doorschodt en Bert de 

Rooij hebben in overleg besloten het dit jaar te laten vervallen. Het is de beschikbaarheid van het 

terrein wat problemen geeft; Bilzen in België krijgt problemen door het ingevoerde tolkastje. Ook na 

overleg met de organisatie kan er geen vrijstelling voor gegeven worden; Drogeham wil naar alle 

waarschijnlijkheid geen sterrenconcours meer zijn, en moet zich dan houden aan de regels van 

“gewone” concoursen; De ETD/CTD in Ermelo gaat door in een andere vorm. Hoe precies is nog niet 

bekend; Concours Wierden had dit jaar niet genoeg ruimte, maar zijn wel zeer enthousiast. Misschien 

volgend jaar? Wel ruimte voor een show? 

 

13.Rondvraag 

Peter van Kuijk: Niet geplaatst is 1 punt? Nee, geen punten wel één keer gestart geeft 1 punt! 

Sonja Kemp: Doornspijk is kampioenschap dames met twee concoursen er voor. Wel vroeg! Antw: er 

gaan twee regionale concoursen aan vooraf, dus kan je die rijden. 

Henk Dibbits: stratenconcours Tubbergen is vervallen, erg jammer. Kan het nog als promotieconcours? 

Antw: Altijd! 

Algemeen: mogen we kampioenschappen op zondag gaan verrijden in Noord? Antw: Nee we 

respecteren voorlopig de keuze van degene die uit geloofsovertuiging niet op zondag willen rijden. 

Arrianne Rovers: krijgen we een nieuwelingen competitie in Noord? Antw: als er voldoende 

nieuwelingen zijn, en de concoursen in Noord willen een extra rubriek uitschrijven, wel. 

Els d’Achard van Enschut: komt er een competitierubriek in Haps? Antw: ja. 

Dana Rovers: we worden nu verplaatst in de limietklasse van laag naar hoog en andersom. Kan dit? 

Antw: ja, de rubrieken worden zo goed mogelijk in gelijke aantallen verdeeld, en dan kan het zijn dat 

je op de grens zit van laag en hoog. 

 

Dirk Jan Beijerinck neemt het woord en spreekt scheidende voorzitter Gerard Horst toe. Hij 

overhandigt hem een bos bloemen en een envelop, en bedankt hem voor de 9 jaren inzet voor de 

Vereniging van Hackneyrijders van Nederland. 

 

Sluiting 

De voorzitter dankt eenieder voor hun aanwezigheid en inbreng en wenst hen een goed seizoen 2016. 


