
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2018 

 

1. Opening door de voorzitter 

Bericht van verhindering: Henk v. Dieren, Leen en Lia Schaap, Theo van Straaten, Karst v.d. Vaart, 

Gijs Rozendaal, Werner en Ilse Sweens, Lambertus Huckriede en Rob d’Achard van Enschut 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

De heer d’Achard van Enschut heeft een stuk ingezonden. 

Dit zal worden behandeld bij punt 8 

 

3. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 26 oktober 2017 

Is akkoord bevonden door de vergadering. 

 

4. Jaarverslag 2017 

Bettie van Luytelaar leest het jaarverslag van 2017 voor. Er zijn geen vragen. 

 

5. Rekening en verantwoording over het boekjaar 2017 

Maaike van de Ven presenteert het financieel jaarverslag van 2017. Er zijn geen vragen. 

 

6. Verslag van de Kascommissie.  

De kas is gecontroleerd door Hellin Kuijpers en René Doorschodt. Theo van Straaten is ziek, en 

daarom verving René hem. Hellin neemt het woord en zegt dat het er perfect uit ziet. Ook zijn alle 

bonnetjes e.d. netjes aanwezig. De penningmeester wordt décharge verleend. 

 

7. Benoemen van een nieuw lid voor de kascommissie.  

In dit geval worden er 2 nieuwe kandidaten gevraagd. Wouter Wouters en Ramon de Rooij-Bakker 

geven zich hiervoor op. Volgend jaar zal Hellin Kuijpers samen met Wouter Wouters de kas 

controleren. 

 

8. Vaststelling reglementen zoals bijgevoegd. 

 



 

In de ingezonden brief van Rob d’Achard van Enschut wordt gevraagd of de lijst waarop de keuzes 

aangegeven worden waar men een kampioenschap wil verrijden, eenmalig naar alle leden gezonden 

kan worden. Antw: Dit is geen probleem, ook de vergadering heeft er geen problemen mee, dus 

gebeurd nadat deze klaar is. 

Volgende vraag is: het maken van combinaties die zowel nationaal als regionaal starten het 

volgende: Wanneer een rijder (heer) nationaal rijdt mag een rijdster (dame) regionaal rijden. 

Omgekeerd is hetzelfde geval. Het is niet toegestaan dat een nationale rijder/ster, als combinatie, ook 

in een regionaal kampioenschap mag starten. Als voorbeeld mag de dame met een pony nationaal 

uitkomen maar mag dan met diezelfde pony geen regionaal kampioenschap dames starten. Het gaat 

om de combinatie. 

Laatste vraag: de voor-uitslagen op het scorebord is volgens navraag van Rob een keuze van enkele 

tuigpaardrijders. Volgens Johan is dit pertinent niet waar. 

Hiermee is zijn ingezonden brief behandeld. 

Kampioenschappen 2018, Competitie Nieuwelingen Noord en Competitie Nieuwelingen Zuid, 

Selectievoorwaarden Hippiade 2018, Competitiereglement VHN voor de Young Riders 2018 worden 

allen goedgekeurd door de vergadering. Deze zijn nu vastgesteld, en komen z.s.m. op de website. 

 

9. Bestuurszaken 

Jan de Vaan is aftreden en niet herkiesbaar. Voorzitter Johan Wilmink neemt de hippische loopbaan 

van Jan door, en dan blijkt dat hij al vanaf 1970 bezig is met de hackneys, zowel als rijder als 

bestuurder. Meest voorkomende functie is toch wel die van de centen en euro’s gebleken. Jan vind 

het mooi geweest en wil graag nog enkele jaren blijven rijden. Hij ontvangt als dank 2 flessen rode 

wijn en een bos bloemen. Jan wil verder dat het geld wat hij ontvangt, ten goede komt aan de Young 

Riders. Daar wordt voor gezorgd. 

De vergadering heeft, vanwege het wegblijven van tegenkandidaten,  René Doorschodt  en Bettie 

van Luytelaar bij acclamatie benoemd voor een nieuwe bestuursperiode. 

 

10. Uitreiking ereprijzen Kampioenen 2017 

Doordat er niemand van de kampioenen aanwezig waren vond er geen uitreiking plaats. Andere 

leden zullen zorgen dat ze op hun plaats komen. 

 

 

11. Punten vanuit de KNHS  Ledenraad en Forum Aangespannen Sport  

 Na enige bestuursperikelen van deze winter is nu alles weer op orde bij de KNHS.  



 

 Er waren te weinig aanmeldingen voor juryleden om dit door te laten gaan. Toch is nu 

besloten om het wel door te laten gaan, en met een evaluatie achteraf hoopt men aan het eind 

van het jaar weer wat juryleden te mogen begroeten. 

 Voor het gebruik met de tablets is nog een aanbieder gekomen, maar deze moet eerst nog 

zorgen dat alles goed werkt zoals we het hebben willen.  

 De heer Jaap van der Meulen heeft de ziekte van Parkinson. Ze hopen dat hij met de goede 

medicijnen snel zijn taak als voorzitter van de FAS op kan nemen. 

 Tijdens de bijscholing van de juryleden wordt handhaving als primair gesteld! 

 Voorstel van andere rijders is linksom binnen rijden en opstellen. Dit omdat de jury ze dan in 

ieder geval al een ronde op de linkerhand heeft kunnen zien. Afgesproken is dat we het gaan 

proberen. 

 Er is een mooie wisselbokaal geschonken voor de Young Riders. 

 

12. Concoursseizoen 2018 

            De concourskalender wordt doorgenomen 

 Voor Dokkum op 23 juni worden Trojka’s gevraagd 

 De Mortel op 11 juli vraagt enkele rubrieken 

 Ook op 11 juli Schiermonnikoog willen ze enkele hackneyrubrieken. Onkosten zoals 

overzetten, worden betaald 

 Norg op 24 juli zou graag willen weten hoeveel tandems ze in de baan kunnen verwachten. 

 Buitenpost begint dit jaar om 12.00 uur tot ongeveer 21.00 uur. Doordat Leeuwarden de 

culturele hoofdstad van het jaar 2018 is, wordt ook Buitenpost in de kijker gezet!  

 Op 10 september zal er een stratenconcours zijn in Rolde. Wie doet er mee? 

Op al deze vragen zouden we graag een antwoord hebben, zodat we weten of we de concoursen of 

rubrieken wel of niet door kunnen laten gaan. 

 

13. Rondvraag 

Wouter Wouters geeft aan de ze aan dat je Schiermonnikoog niet voorbij moet laten gaan. Ze willen 

graag met de hackneys enkele rubrieken proberen te krijgen. Hellin Kuijpers valt hem bij. Het is daar 

heel mooi om te rijden, dus geef je op! 

Cynthia Ardesch vraagt wie er in Noord is als Bettie er niet is. Antw: Alice Wouters zal dan de taak 

van Bettie overnemen. We gaan proberen dit op tijd door te mailen zodat je weet bij wie je aan moet 

melden als Alice of Bettie er niet zijn. 

Ramon heeft met iemand gesproken die graag weer concours Blaricum wil opstarten. Wij verlenen 

onze medewerking hieraan! 

 



 

14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur en wenst iedereen een goede reis huiswaarts en een 

sportief seizoen 2018! 

 

 


