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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van donderdag 27 oktober 2016 

 

 

1. Opening  

De voorzitter heet iedereen van harte welkom, ook Dick v.d. Laar van de VTN en Arjen Coppoolse 

van de KNHS. Bericht van verhindering is ontvangen van Leen en Lia Schaap, Cynthia Ardesch, 

Nick Dekker,  Henk van Dieren, Gerard Horst, Ramon de Rooij-Bakker en Theo van Straaten  

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Overlijdensbericht van Adriaan de Kort; Voorstel Rob d’Achard van Enschut over het werven en 

opleiden van nieuwe juryleden. Wordt behandeld bij punt 4. 

 

3. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 12 april 2016 

Deze worden door de vergadering goedgekeurd. 

 

4. Punten vanuit de KNHS, Ledenraad en Forum Aangespannen Sport 

Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de heer Rootveld. De KNHS heeft haar excuses      

aangeboden voor de gang van zaken. André Veltkamp vindt dat er niet genoeg is opgetreden.  

Er komt een reglementswijziging betreffende het aanwijzen van de juryleden, met een 

beroepstermijn van 2 weken, zodat, mocht een organisatie gemotiveerde bezwaren hebben, zij die 

in kunnen dienen bij de FAS.  Die nemen dan een beslissing daarover. Daarna is wijzigen niet 

meer mogelijk. Mocht iemand daarna toch geweigerd worden dan volgen er sancties.  

Allert Zwaan vindt dat wanneer hij een concours organiseert, ook zelf zijn jury uit moet kunnen 

zoeken. Antw: Helaas is dat niet zo, het is een openbaar, aan regels gebonden gebeuren. 

JanBernard Kamphuis vindt dat de KNHS meer achter haar leden moet gaan staan, en dat de 

concoursgevende vereniging zelf 2 juryleden moet kunnen kiezen, waarbij de KNHS de 3
e
 

aanwijst. Antw:  iedereen moet zijn verantwoording nemen en alles is bespreekbaar op een nette 

manier.  

Freek Meulemeesters vraagt waarom er nu een reglementswijziging moet komen.  
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Rob d’Achard van Enschut vindt dat er duidelijke regels moeten zijn, en dat men de regels ook 

moet handhaven.   

Theo Wiggerts merkt op dat je zo maar een volle vrachtwagen met hackneys weg stuurt als er ook 

maar iets niet goed gaat. Antw: degene die dat doet neemt in ieder geval dan zijn verantwoording.   

Freek Meulemeesters vraagt wat een digitaal scherm op concours kost. Antw. Inclusief de software 

zal dit ongeveer €1000,- tot €2000,- zijn. Men is niet verplicht om dit te doen. 

De pilot is besproken, zie punt 6 en ook zie website VHN. Ook is gesproken over opleiding van 

juryleden. Binnenkort wordt dit besproken met Anton Binnenmars en Xander Noë (hoofd 

opleidingen).  

Handhaving is ook aan de orde. Er wordt niet doortastend genoeg opgetreden door de jury. Ook het 

wisselen van hackneys op het concours is een punt van aandacht. (I&R?) 

Het juryvoorstel 2016-2017 wordt door Rob d’Achard van Enschut  voorgelezen. In het kort komt 

het er op neer dat wij als lid mensen aan moeten kunnen dragen met kennis en kunde van de 

hackney. Vooral mensen in de leeftijd van 30 tot 40 jaar, dit om de vergrijzing tegen te gaan. Zelf 

opleiden en een korte en duidelijke regelgeving maken. Een uitdaging voor onze leden om hier aan 

mee te kunnen en willen werken. Leden die iemand voor willen dragen mogen dit doorgeven aan 

het bestuur. Ook dit is een vorm van je verantwoording nemen. Er moet dan uitvoering gegeven 

worden aan praktijk, theorie, uitvoering, kennis. 

Lambertus Huckriede is bang voor vriendjes. Gooi ze in het diepe en kijk hoe ze het aan het einde 

van het seizoen hebben gedaan.  

Werner Sweens: Is het misschien iets om rijders uit de andere regio voor te dragen? Kan. 

Gijs Polman stelt voor 2 juryleden en een dressuurjurylid bij elkaar? 

Antw: we zullen een kwaliteitsslag moeten maken en anders niet. Afvragen wat belangrijk is. Geef 

eventueel jezelf ook op waar je goed in bent, tuigage, regels, verzorging… 

 

5. Evaluatie concoursseizoen 2016 

Er zijn al veel zaken gepasseerd. Het gedrag van de rijders en officials laat te wensen over. 

Iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Als we dat gaan doen, zal het beter gaan 

lopen. Dit geldt voor iedereen die op een concours aanwezig is, van rijder, tot ringmeester, 

omroeper, vertegenwoordiger en jury. Verder zijn er nog enkele  punten van discussie, zoals de 

tandemcompetitie. Moeten we ons aan de regels houden of moeten we die los laten. Geven we een 

reserve hackney op aan het begin van het seizoen, of laten we de regels helemaal los. Mogen we 

met 2 deelnemers wel een kampioenschap verrijden. Moeten we de voorwaarden niet aanscherpen? 

Het bestuur neemt dit mee. 

Allert Zwaan vraagt of je als groom nu wel of geen bolhoed op moet bij een donker pak? Antw: In 

het reglement staat: een netjes passend kostuum in gedekte tinten, zonder bolhoed is toegestaan. 
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Lambertus Huckriede: deze regel moeten we terug draaien! Wel een bolhoed op! De vergadering is 

het met hem eens. (in FAS behandelen) 

Werner Sweens vindt dat rijders niet kunnen zeggen dat een jurylid niet mag jureren. Antw. De 

verantwoording ligt bij het jurylid zelf! Voorkom belangenverstrengeling. 

Ook vraagt men zich af of het dan wel zo verstandig is om Jaap v.d. Meulen, met alle belangen die 

hij heeft, wel vertegenwoordiger kan zijn. De voorzitter neemt dit mee naar de FAS. 

José van Hoof: de muziek staat af en toe zo hard, dat het niet dier/mens vriendelijk meer is. Is hier 

iets tegen te doen? Vraag de vertegenwoordiger in dat geval. 

Dana Rovers zegt dat het misschien met de concoursgevende organisatie te bespreken is? Nee, de 

vertegenwoordiger is de aangewezen persoon. 

Marianne Bonestroo geeft aan dat de limietklasse in Houten niet goed gesplitst is. Nu in regionale 

en nationale startpas gesplitst. Is nationaal concours dus gaan nationale voor. Verder indelen op 

punten. 

Edwin v.d. Bogaard: Euro 2016 in Ermelo is toch met voorselectie gedaan. Eigenlijk was het een 

gewoon regionaal concours. Antw: is niet goed verlopen. Ook vindt hij dat de Young Riders hun 

tekst en muziek maar weinig gehoord hebben op de concoursen. Dirk geeft aan dat niet iedereen de 

tekst of muziek had ingeleverd, helaas. Verder vraagt Edwin of bij de Young Riders gereden mag 

worden met elke hackney, ongeacht de punten. Dat zou misschien beter zijn. 

Hellin Kuijpers vindt dat de Young Riders maar binnen gejaagd worden door de ringmeesters. 

Antw: Ook daar zullen we meer aandacht aan gaan besteden! 

Er ontstaat een discussie over de leeftijd. Wanneer ben je nog een Young Rider met je 26 of met je 

20?  

 

6. Pilot Jurering en jury-indeling 2016 

Het verslag wat we kunnen lezen op onze site is niet het volledige verslag. Dit bestaat uit wel 25 

bladzijden.. Het is een samenvatting. 

André Veltkamp: Wat gebeurt er met de juryleden die er ver naast zaten met hun beoordeling? 

Antw: helemaal niets. Dus moet je zeggen: Doe er iets mee!! 

Tonnie de Geijter: zullen we er zomaar een beginneling er bij kunnen zetten? Antw: Als die 

opgeleid is wel, anders niet. 

Freek Meulemeesters: jammer dat er maar maximaal 10 geplaatst worden. Antw: is bekende 

kritiek. Verdere ontwikkeling is nodig. 

Rob d’Achard van Enschut zegt dat de rijders en de juryleden niet zijn geïnformeerd om tot een 

conclusie te komen van de Pilot. Ook vindt hij dat het niet mogelijk is dat degene die de inspectie 

doet kan communiceren met de jury. Soms wel nodig! 

JanBernard Kamphuis heeft geen antwoord op zijn vragenlijst gekregen. Wat is er gebeurd met de 

kritiek. Overrijden met maar 2 paarden moet ook kunnen. Nu gaat dat nog niet. 
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Peter Lijffijt vraagt hoe ze een middengroep laten rijden. Antw: Is niet nodig want wordt nu 

uitgeselecteerd door het systeem, als er een vergeten zou zijn. 

Lambertus Huckriede geeft aan de een organisatie moet kunnen kiezen om wel of niet met een 

tablet te jureren. Eventueel een eenmansjury zou ook welkom zijn. Antw: van Dick v.d. Laar is dat 

de jury aangegeven heeft dat het onmogelijk is om met bv. 15 paarden in de ring dit te doen. 

Dick v.d. Laar merkt tevens op dat er verschillende juryleden zijn die meerdere disciplines mogen 

jureren. Zij hebben de voorkeur, boven iemand die maar 1 of 2 disciplines mag. 

 

7. Concoursseizoen 2017 

De lijst met concoursen is nog niet helemaal bekend. Wel wordt het steeds moeilijker om 

sponsoren te vinden voor de al bestaande concoursen. Ook het aantal vrijwilligers op de 

concoursen loopt terug, waardoor bij voorbeeld het concours Beers in 2017 een time out neemt.. 

Concours Wierden (eerste helft juni) moet nagevraagd worden.  

Ook de vraag aan Bert de Rooij en René Doorschodt of zij weer een clubdag in Ermelo willen 

organiseren. Zij doen hun best om het in 2017 weer voor elkaar te krijgen, als het centrum maar 

plaats heeft! 

 

8. Begroting 2017 en vaststelling contributie 2017 

De staat van baten en lasten wordt uitgedeeld en besproken. Graag willen we automatische 

incasso’s. De facturen worden voortaan verzonden per mail. Wil je die per post, dan komt er €5,00 

administratiekosten bij. 

De tandemcompetitie staat nu niet meer ingevuld voor 2017. Is die vervallen? Dit is afhankelijk 

van wat de rijders willen. Nemen we onze verantwoording en spannen we in? 

Freek Meulemeesters vraagt wie de sponsoren zoekt. Iedereen mag sponsoren zoeken of  zelf 

sponsoren. 

Gerard Meulemeesters: wordt de contributie verhoogd? Antw: nee. 

 

9. Nickery Boy Memorial 

Er is door Cees Slui deze memorial in het leven geroepen voor de beste hackney in noord. 

Dit jaar heeft van ’t Koklands Latino van Gerrit v.d. Kolk deze prijs gewonnen. 

Eerder werd deze prijs uitgereikt op concours Hoogland. Nu vandaag op deze vergadering. 

 

10        Rondvraag:  

Tonnie de Geijter vraagt waarom de contributie verhoogd was met €10,- voor het jaarboek. Dit is 

niet bij de VHN gebeurd maar bij het Nederlands Hackney Stamboek. Er wordt geen jaarboek 

meer uitgegeven omdat het te veel werk is. Jan de Vaan vertelt ook dat er nog enkele dozen met 

jaarboeken over zijn van de laatste keer. 
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Sluiting: De voorzitter dankt eenieder voor hun  inbreng en wenst iedereen een goede reis. 

          

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur, 

 

Bettie van Luytelaar 

secretaris 

 

 

 

Vanaf 1 januari 2017 worden uitnodigingen voor de vergaderingen en notulen alleen nog maar per 

mail verstuurd. Mocht dit voor u een probleem zijn, dan graag een schriftelijke reactie naar 

bovenstaand secretariaat. 


