
Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 2 december 2014 

  

1. Opening door de voorzitter 
Hartelijk welkom, in het bijzonder van de genodigde de heer Coppoolse namens de KNHS. 

Afmeldingen ontvangen van: de dames Van den Bogaard, Bonestroo, Hoogerwaard,  Veenstra-Veldhuis en  
Zwaan, de heren Lijffijt, Van Straaten, Van Daal, Van Dieren en families Van Hoof en Schaap (Middenmeer). 

  

2.  Ingekomen stukken en mededelingen 
Allereerst mededelingen: Normaliter vergaderen we bij voorkeur op een donderdagavond in eind november. 

Zo was de vergadering aanvankelijk gepland op 27 november. Maar vervolgens bleek dat deze ruimte niet 
beschikbaar is en ook niet op een ander dag meer in november. Vandaar dat we zijn uitgeweken naar 

dinsdag 2 december. Op de convocatie is wel de datum aangepast, maar helaas is donderdag niet meer 

gewijzigd in dinsdag. Excuses daarvoor. 
  

Ingekomen stukken: een brief van Theo van Straaten, waarin hij zijn lidmaatschap van de VHN opzegt. 
Verder zijn er 3 brieven/mails binnen gekomen, welke betrekking hebben op het afgelopen concoursseizoen 

en daarom bij agendapunt 9 Evaluatie concoursseizoen 2014 aan de orde zullen komen. 
  

3. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 3 april 2014 

De notulen van de vorige ALV, d.d. 3april 2014, zijn op de VHN-website geplaatst en meegezonden met de 
convocatie. De notulen worden per pagina behandeld. Er zijn geen opmerkingen of vragen. 

  
4. Begroting 2015 en vaststelling contributie 2015 

Onze penningmeester heeft de begroting voor 2015 opgesteld en zal deze nader toelichten. 

Opmerking: er is in de begroting 2015 een bedrag opgenomen voor een nieuwe website, die na ruim 10 jaar 
wel aan vernieuwing toe is. 

Freek Meulemeesters : waarom niet een website samen met het NHS? Antw. We komen niet samen tot een 
actie, helaas. Het NHS heeft aangegeven eerst de zaak weer op de rit te willen hebben alvorens 

verder samen te werken. Omdat ons contract voor de website afloopt in april 2015 moeten we nu 
besluiten wat we doen met de website ! 

Ilse Sweens : hoeveel leden hebben we nu? Antw.: 197. Al jaren zitten we aan het eind van het jaar op zo’n 

195 leden en loopt dit rond april weer op tot zo’n 210; 
Er is minder begroot voor de evenementen? Klopt, nu het NHS heeft aangegeven voorlopig de 

samenwerking op hold te zetten, betalen we ook niet meer voor een “gezamenlijke pot”, maar alleen 
voor VHN-uitingen. 

André Veltkamp : hebben we nu minder concoursen dan voorheen? Antw. Nee, soms valt er een concours 

(b.v. Pingjum) af en komt er een nieuwe bij (b.v. Baaium, Lemele). Ook hebben we concoursen 
waar niet elk jaar Hackney-rubrieken worden verreden, b.v. Horssen, Hattem, Groningen. En soms 

gooit het weer roet in het eten.  
De contributie voor 2015 wordt op voorstel van het bestuur ongewijzigd vastgesteld. 

De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd en wordt fiat gegeven om de website te vernieuwen. 

 
5. Verslag afgevaardigde DCA  

In juni van dit jaar is de nieuwe organisatiestructuur van de KNHS ingegaan met als motto: Dichter bij de 
paardensporter. 

Deze nieuwe structuur houdt onder meer in, dat er per hippische discipline een forum is ingesteld, waarin 
beleid, regelementen en sportontwikkeling aan de orde komen. Voor de Aangespannen Sport is daarmee 

weinig veranderd, de DCA is omgetoverd tot forum. De afvaardiging en samenstelling is voor de 

Aangespannen Sport gelijk gebleven. Internationale disciplines krijgen onder het forum nog een Technische 
Commissie om reglementen en sportontwikkeling nader uit te werken voor het forum. Voor de overige 

disciplines, waaronder de Aangespannen Sport vindt dit plaats in het forum. 
Met ingang van 2015 zal de jury-indeling voor de concoursen gemaakt worden vanuit de verenigingen c.q. 

forum. 

Komende winterperiode zal weer aandacht geschonken worden vanuit de KNHS aan de bijscholing van 
juryleden. De KNHS heeft besloten om hierin ook juryleden vanuit de betreffende stamboeken te betrekken. 

 
6. Punten vanuit de KNHS 

De KNHS-ontwikkelingen inzake automatisering gaan door. Zo ook in en op de wedstrijden. 
Voor het concours te Lierop hebben als pilot digitaal inschrijven mogelijk gemaakt. Daar is maar zeer 

beperkt gebruik van gemaakt. Maar ook voor de Aangespannen Sport zien we hier toekomst in. Deze pilot is 



met de KNHS geëvalueerd en is gekeken op welke wijze digitaal inschrijven voor het concoursseizoen 

mogelijk gemaakt kan worden en ook niet elke keer dezelfde informatie, die ook al gekoppeld is aan de 

startpas, opnieuw ingevoerd hoeft te worden. 
Het lijkt erop, dat we in 2015 integraal overgaan op digitaal inschrijven. Op onze voorjaars-vergadering 

komen we daar zeker, en ook met een toelichting dan wel demo, op terug. 
I&R- en bijkomende controles hebben afgelopen jaar nogal wat stof doen opwaaien. Vooral de controle op 

inentingen tot in het verre verleden, tot aan de basisinenting. Deze controles zijn geëvalueerd en heeft 

geleid tot bijstelling van regels en procedure. Met ingang van 2015 worden de inentingscontroles als volgt 
bekeken: een paard moet minimaal 1x per jaar geënt zijn en er mag maximaal een periode van 1 jaar tussen 

twee entingen zitten en deze entingen moeten gevolgd zijn op een correcte basisenting. Voor het mogen 
deelnemen aan wedstrijden wordt gekeken of er de laatste 3 jaren correcte entingen hebben plaats 

gevonden. Zit er in de laatste 3 jaren wel een onderbreking dan wordt de combinatie gediskwalificeerd en 

dient de basisenting te worden overgedaan. Omissies in de entingshistorie langer dan drie jaar geleden 
worden aangemerkt als administratief verzuim en dienen dus wel hersteld te worden, maar leiden niet tot 

een uitsluiting. 
Achtergrond van dit besluit is, dat een jaarlijks geënt paard geen direct besmettingsgevaar oplevert, maar 

zonder een goede basisenting is het paard zelf wel onvoldoende beschermd. 
Het tarief van een startpas voor de Aangespannen Sport wordt met ingang van 2015 verhoogd van € 52,75 

naar € 53,50. 

 
7. Verslag afgevaardigde Ledenraad van de KNHS 

Met het ingaan van de nieuwe organisatiestructuur van de KNHS is ook de samenstelling en grootte van de 
ledenraad gewijzigd. Het aantal leden is ongeveer gehalveerd. Als gevolg daarvan is besloten om het aantal 

Ledenraadsleden vanuit de Aangespannen Sport te verminderen van 3 tot 1. 

Deze vertegenwoordiger wordt vanuit het forum aangewezen uit de voorzitter van het forum en de 
voorzitters van de disciplineverenigingen. Vooreerst is Jaap van der Meulen, als voorzitter van het forum, 

onze Ledenraadslid aangewezen. Voortaan zal dit punt samen met het vorige agendapunt dan ook 
geagendeerd worden als “Punten uit de Ledenraad en de KNHS”. 

 
8. Verslag commissie Hackney Nederland 

Vanuit deze commissie zijn er geen activiteiten te melden. Na het Jaarboek 2013 zijn de activiteiten binnen 

Hackney Nederland min of meer droog komen te staan. Het bestuur van het Hackney Stamboek heeft zelfs 
besloten geen Jaarboek meer uit te geven. Op de laatste ledenvergadering hebben de stamboekleden wel 

aan te geven dat graag anders te willen. Maar het bestuur heeft aangegeven daaraan geen prioriteit te 
geven. Een groepje leden probeert daar nog de schouders onder zetten. Het idee om een gezamenlijke 

website van de VHN en het NHS te ontwikkelen met een voor beiden herkenbaarheid is in een niet-

samenwerking gestrand. Daarom willen we als VHN onze eigen website maar laten vernieuwen. Bovendien 
loopt ons lopend contract af op 15 april 2015. Voor de start van het nieuwe seizoen willen we dan ook graag 

een website in de lucht hebben. 
 

9. Evaluatie concoursseizoen 2014 

In 2014 hebben we qua aantal concoursen ongeveer het vast aantal concoursen kunnen verrijden. Deze 
outdoor-activiteit heeft enkele keren het weer als spelbreker gehad, waaronder één concours zelfs twee 

keer, te weten Doornspijk. Over het algemeen hebben we goed bezette rubrieken gehad, zelfs zo goed, dat 
we aan het eind van het seizoen de limietklasse kleine maat op een 2-tal nationale concoursen in 2 

volwaardige rubrieken hebben verreden. De bezetting van de grote maat-rubrieken blijft wel zorgen baren. 
Gelukkig hebben we tot op heden op de nationale concoursen nog steeds een limiet- en ereklasse grote 

maat kunne handhaven. Qua deelname zit dat wel aan de ondergrens. 

De Hippiade hebben we volgens wens weer op een Hippiade-zaterdag op het KNHS-centrum verreden. 
Een nieuw initiatief om het UPD-gevoel weer te doen opleven heeft uitgemond in een Ermelose Tuigpaarden 

Dag op 3 oktober jl. 
Ook zijn er nog enkele specifieke punten te noemen: 

-   Het dringen en duwen bij de entree in de ring. Zie brief “groepje Arnhemmers”. Dit probleem veroorzaken 

we als rijders zelf ! Missen we zoveel zelfbeheersing, dat we daar verregaande regelgeving voor nodig 
hebben ? Wat veel extra werk oplevert en vraagt om handhaving? Er worden diverse ideeën geopperd, 

die we, in samenspraak met de KNHS, onder het licht gaan houden. Het gaat dan bv. om: loting van 
volgorde, rol van de ringmeester, taken van de jury om alles snel en doeltreffend te laten verlopen, 

sancties. Op de voorjaarsvergadering komen we hier nog op terug. 
-   Het steeds meer gebruiken van zelfs steeds grotere touwen om opgestelde paarden nog in bedwang te 

houden. Waar begint het en waar het eindigt dit ? 



-   Limietklasse en ereklasse grote maat samenvoegen bij te geringe deelname (voorstel Lijffijt). Dit wordt 

niet als wenselijk ervaren. Dit lijkt beter, maar doet geen recht aan de limietklasse en het uitbrengen van 

nieuwe paarden. 
-   Young Rider rubrieken zouden meer midden op de dag verreden moeten worden (voorstel Debora v.d. 

Bogaard). Dat zou wel fijn zijn, maar eigenlijk willen we alle rubrieken meer in de middag, en verder zijn 
we ook afhankelijk van de concoursgevende verenigingen. De secretariaten zullen het aangeven. 

-   Tijdschema/tijd tussen rubrieken (Freriks). Op tijd afspraken maken met de concoursorganiserende 

vereniging kan alleen als we niet blijven bijschrijven en wegblijven e.d. Ook hier zullen de secretariaten 
zoveel mogelijk in overleg gaan met de concoursgevende verenigingen om tot een zo goed mogelijk 

programma te komen. 
 

10. Concoursseizoen 2015 

Zoals al gesteld gaan we waarschijnlijk in 2015 digitaal inschrijven. Dit gebeurt op basis van een startpas. 
Daarvoor is het vereist, dat ieder combinatie over een startpas beschikt, hetzij als eerste rijder dan wel als 

volgende rijder. Houd daar rekening mee ! Voor bijzondere meerspannen mag een paard van een andere 
rijder/eigenaar gebruikt worden, mits er wel een startpas bij dit paard is.  

Het niet of niet tijdig afmelden of zelfs het niet meer willen rijden blijft een ergernis op concoursen. Hierop 
zal vanaf 2015 strakker gehandhaafd worden (en beboet worden !). 

Rijvaardigheidstest zal worden afgenomen op de Hengstenkeuring van het NHS op zaterdag 21 maart 2015 

te Lunteren. Bij voldoende deelname zal mogelijk ook nog gelegenheid worden geboden op 11 april te Ambt 
Delden, voorafgaand aan het promotieconcours. 

Het schema voor de nationale concoursen staat min of meer vast. Zoals het nu lijkt hebben we in 2015 10 
concoursen met Hackney-rubrieken. Van Garyp is nog geen bevestiging van de datum ontvangen. Concours 

te Putten vervalt in 2015. 

Ook voor Zuid is het schema vrijwel compleet. Het concours te Valkenburg is nog niet duidelijk. 
Serooskerke wordt Oosterland. Bergen op Zoom staat ook weer op het programma. Boekel gaat terug naar 

de zaterdag en wel op 20 juni. In totaal, excl. Valkenburg 11 concoursen en 2 promotieconcoursen, Bilzen 
en Renesse. 

Voor Noord denken we uit te komen op ongeveer 12-13 concoursen. Van sommige moet nog duidelijk 
komen, b.v. Doornspijk, Baajum, Buurse. 

De Hippiade is in 2015 op zaterdag 22 augustus in dezelfde entourage als afgelopen jaar. 

 
11. Rondvraag  

Werner Sweens vraagt hoe het ging met het ETD, voor wat betreft “op uitnodiging”.   Het is gekoppeld aan 
een puntensysteem. Volgende keer moet vooraf duidelijkheid zijn over het hoe, wat en wat voor 

systeem, maar daar was nu in de aanloop naar het concours toe geen tijd meer voor. 

Edwin van den Bogaard stelt, dat er steeds meer concoursen komen die werken met deelname op 
uitnodiging of systeem der besten e.d. Dit vindt hij ongewenst en onjuist. Het is zeker niet de 

bedoeling om rijders voor concoursen uit te sluiten. Maar in dit verband worden er 2 zaken door 
elkaar gehaald. Wedstrijden, waaraan op uitnodiging aan deelgenomen kan worden, hebben we 

nauwelijks. Soms komt dit voor wanneer getracht wordt een nieuw concours in het leven te roepen 

(b.v. Valkenburg en Tubbergen). Maar dit hoort van tijdelijke aard te zijn. Wel hebben we 
concoursen waarvoor geselecteerd moet worden. Naast de kampioenschappen zijn dat rubrieken op 

het Sterrenconcours te Drogeham en ook de ETD. De selectievoorwaarden gelden voor iedereen en 
dus wordt er niemand bij voorbaat uitgesloten. Wel moeten de criteria vooraf en tijdig kenbaar 

gemaakt worden. 
Gijs Polman vraagt of de rubriek dekhengsten in het tuig niet veranderd kan/moet worden in hengsten in het 

tuig? Dat kunnen we hier niet beslissen, het betreft een NK, dat in overleg tussen de KNHS en het 

NHS invulling krijgt. Deze vraag moet dus aan het NHS gericht worden. 
Werner Sweens vraagt of de juryleden er op gewezen kunne worden, dat zij ook willen kijken naar de juiste 

tuigage bij bijzondere meerspannen. 
Dana Rovers vraagt of de concoursgevende organisatie zelf hun juryleden mag bepalen? Nee, juryleden 

worden aangewezen voor een concours. Maar een concoursorganiserende vereniging mag wel haar 

wensen in deze aangeven, zeker bij bijzondere gelegenheden of als er te vaak / te lang dezelfde 
juryleden zijn aangewezen. 

Ilse Sweens vraagt of er (voldoende) belangstelling vanuit de VHN is om een jaarboek 2014 af te nemen of 
ze dan ook samenwerking kan verwachten van de VHN. De samenwerking en aanleveren van 

gevraagde stukken is geen probleem. Er wordt gediscussieerd over de afname en aantallen te 
bestellen jaarboeken. Vrijwel alle aanwezigen zeggen spontaan toe een Jaarboek 2014 te willen 

afnemen. Echter geen meerdere per gezin/familie. 



Jan de Vaan: Dit zou een samenvoegen van de ledenlijst van de VHN en NHS kunnen zijn, de gezinsleden op 

één adres eenmalig tellen en daarvan een percentage nemen zodat je tot het beste aantal kan 

komen. Gesteld wordt dat een jaarboek €10,00 gaat kosten.  
Wouter Wouters vraagt of bij de aangespannen sport andere regels gelden als bij de mensport. Jazeker, het 

zijn twee verschillende disciplines met ieder hun eigen regels. 
  

12.  Na fijne dagen en een goede terugreis gewenst, sluit de voorzitter om 22.15 uur de vergadering. 


