
   
 

   
  

  pag. 1 van 3 

Kring De Oude IJssel 

Notulen Algemene Ledenvergadering Kring de Oude IJssel   
11 april 2018 

 
Locatie: Groot Zande, Hummelo 
De zaal is open vanaf 19.30 uur, de vergadering start om 20 uur. 
 
1. De voorzitster opent de vergadering en heeft een woord van dank voor Groot Zande, die de accommodatie ter 

beschikking stelt. Ze vermeldt dat alle drankjes voor kosten van de kring zijn. De agendapunten  10 en 11 zullen 
omgewisseld worden. 

2. Notulen laatste ledenvergadering worden goedgekeurd met dank aan de notuliste. 
3. Mededelingen /binnen gekomen stukken 

 Mail over Ben Gilbers Bokaal tijdens de  Achterhoekse paardendagen 

 De nieuwe versie van de website is gelanceerd, die is gemaakt door seahorses.nl. Opmerkingen en 
verbeteringen horen we graag.  

 De communicatie over de kalender gaat over van Marleen Schipper naar André Keuper 

 Marleen vertelt dat er een overleg is geweest met de andere kringsecretariaten. Helaas waren er maar 3 
kringen aanwezig, maar toch was de bijeenkomst nuttig. Er is veel info uitgewisseld en de rode lijn was dat 
de kringen op sommige punten op elkaar lijken, maar op vele punten ook erg anders zijn. Elke kring heeft 
zijn eigen reglement dat passend is voor de situatie van die kring. Er worden goede ideeën uitgewisseld 
die opgepakt worden om te kijken of die ook in onze kring passen.  

 Eind mei wordt de nieuwe wet op de privacy ingevoerd, de AVG. Elke vereniging moet vastleggen wat 
men met gegevens doet van de ruiters. De KNHS heeft op 17 april een beldag. Hier kunnen vragen 
gesteld worden hoe om te gaan met de startlijsten en de uitslagenlijsten. Je kunt ook een code krijgen om 
in te loggen om zo bij een stappenplan te komen. Telefoonnummer 088-0224300 

 Regioscholing jury: er is gesproken over de implementatie van het regionaal opleidingspunt komende 
maanden gaan uitwijzen hoe het een en ander door de KNHS en de regio ingevuld gaat worden. 

 Dressuurforum: De KNHS zal een pilot gaan draaien waarbij de rubrieken ingedeeld worden op leeftijd, ipv 
ponycategorie. Dit om onderscheid te creëren tussen de jonge en oudere ruitertjes 

4. Jaarverslag  
 In het verenigingsjaar 2017 bestond de kring uit 29 verenigingen. Tevens zijn er 2 Hippische Centra en een 
Stichting aangesloten bij de kring.   
In het jaar 2017 heeft er een wijziging plaatsgevonden in het zittende bestuur. Aftredend en niet 
herkiesbaar was: Remco Damhuis, (bestuurslid). Het bestuur bestond uit: Inge Santman (voorzitter), Kitty 
Gieling (bestuurslid), Hans Evers (penningmeester), Marleen Schipper (secretaris), Hermine 
Spaan (bestuurslid), André Keuper (bestuurslid) en Aalt van de Kamp (bestuurslid). Het bestuur 
vergaderde 5 keer en er vond een voorjaars ledenvergadering plaats bij de Boleemruiters in Zevenaar en 
een najaars ledenvergadering bij manege Groessen.   
Op zaterdag 30 december werd een springclinic verzorgt voor alle leden van de kring door Faan Pompen bij 
De Nijgraaf in Westervoort. Tevens was er weer de mogelijkheid om deel te nemen aan drie door de kring 
georganiseerde cross trainingen.   
Voor de indoor regiokampioenschappen in februari 2017 werden weer vier selectiewedstrijden gereden die 
georganiseerd werden door verenigingen of een HC. De kringkampioenen en geselecteerden werden op de 
laatste selectiewedstrijden direct bekend gemaakt en gehuldigd. De outdoor 
regiokampioenschappen 2017 werden georganiseerd in Wezep. De 5  
selectiewedstrijden voor deze kampioenschappen werden georganiseerd door  verenigingen  
en een HC. De kringkampioenen  van de pony’s zijn gehuldigd tijdens de ponywedstrijd van de Boleemweek. 
De Paarden zijn gehuldigd tijdens de laatste selectiewedstrijd van de grensruiters in Dinxperlo   
Via de website van de kring, www.deoudeijssel.nl en de facebookpagina werden de leden geïnformeerd.  
Met ingang van 2018 heeft onze kring één HC en één stichting minder. Manege Groessen is gestopt 
aangezien de eigenaar de mogelijkheid kreeg in zijn geboorteregio een manege over te nemen. Ook Stichting 
de Driesprong stopt vanwege gezondheidsredenen met het organiseren van wedstrijden.  

 
5. Financieel verslag en verslag kascommissie 

De penningmeester laat het financieel verslag op het scherm zien. Er worden geen vragen over gesteld. 
De controle van het kasboek is uitgevoerd door  Peter Maatman (Gompert) en Jamy Kummeling (Bronkhorster 
Ruitervrienden) 
Op maandag 2 april hebben zij de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Alles was zeer duidelijk en 
overzichtelijk en zij geven hiervoor complimenten aan de penningmeester.  Peter benoemt dat ook de 
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zelfgebakken appeltaart een compliment waard was.  Zij verzoeken de vergadering dan ook om het bestuur 
decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermede akkoord. 

6. Benoeming kascontrole commissie 
Peter Maatman (Gompert)  is aftredend. Jamy Kummeling (Bronckhorster paardenvrienden) zal komend jaar 
wederom de kascontrole uitvoeren. Francien Bastiaanse (pc Hengelo)  is de huidige reserve controleur en zal 
komend jaar samen met hem de boeken controleren. 
Karin Wezeman biedt zich als reservecontroleur aan.  

7. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar: Inge en Kitty. Aftredend en niet herkiesbaar: Aalt van de Kamp. Hij geeft aan dat zijn hart bij 
de eventing ligt en hij meer een organisator is dan een bestuurder.  Het bestuur draagt Ricardo Engelen (Dijkruiters) 
voor als kandidaat. Het bestuur is van mening dat hij met zijn kennis en kunde een goede aanvulling zal zijn op het 
huidige kringbestuur.  Er zijn verder geen tegenkandidaten binnengekomen, zodat zij bij acclamatie worden 
(her)benoemd. Ricardo wordt met warm applaus ontvangen, terwijl  Aalt op zijn beurt met warm applaus wordt bedankt 
voor zijn jarenlange inzet voor de kring.. De vergadering is akkoord met het opnieuw benoemen van Inge en Kitty 

8. Samenwerking verenigingen (terugkerend): 
In Bronckhorst zijn gesprekken geweest met de gemeente om een zandbodem aan te leggen op de Hietmaat in 
Hengelo. Er mogen echter maar 12 evenementen georganiseerd worden, waarvan er al 3 zijn vergeven door de 
marktvereniging. Hierdoor blijven er maar weinig mogelijkheden over voor wedstrijden en dit terwijl de kosten en 
onderhoud van de 60*90 meter zandbodem wel opgebracht moet worden door de verenigingen.  
Er ontstaat een discussie over hoe in zo’n geval met de gemeente te communiceren. Binnen de betreffende 
verenigingen is er op dit moment nog niet iemand opgestaan die voldoende kennis/kunde om een goed 
businessplan te maken, wat in dit geval erg belangrijk is om de gemeente te overtuigen dat hun voorstel niet past. 
Er zijn nog gesprekken met de betrokken verenigingen en de gemeente gaande. Het bestuur van de Nijgraaf geeft 
aan met dezelfde vraagstukken gezeten te hebben en is bereid hun opgedane kennis te delen indien er vragen 
zijn. 

9. Evaluatie indoor 
Jury terugkoppeling: De indeling van de juryleden is tijdens het indoorseizoen prima verlopen. 
Huldiging kringkampioenen: er waren dit jaar in de L springen 2 kringkampioenen. In de praktijk worden de laatste 
wedstrijd geen nieuwe selectieruiters meer meegenomen in de berekening. Dit omdat er voor de ruiters geen 
enkele meerwaarde is om met de status selectie mee te doen en het de berekening extra ingewikkeld maakt In het 
regelement is hierover nog niets van opgenomen. Echter kunnen er verschillen in het klassement optreden als 
deze wel meegenomen worden.. De reglementen worden hiervoor aangepast. 

10. Reglementen  
Toegevoegd zal worden aan het selectiereglement dat een combinatie alleen de laatste selectiewedstrijdvoor de 
selectie meerijdt, zie punt 9. 
Ook wordt aangepast dat een kringkampioen alleen kringkampioen kan worden als deze minimaal het aantal 
selectiewedstrijden meegereden heeft, dat minimaal gereden dient te worden om afgevaardigd te kunnen worden. 
In het reglement zal aangepast worden dat als er tijdens selectiewedstrijden code oranje of rood ergens in de regio 
wordt afgegeven, de status van de selectie opgeheven wordt door het kringbestuur. Deze selectiewedstrijd zal niet 
worden ingehaald. Communicatie hierover zal via Facebook geschieden. De organiserende vereniging kan de 
wedstrijd echter wel gewoon door laten gaan. De ruiters zijn ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor hun eventuele 
komst. 
Het reglement voor het maken van de kalender zal aangepast worden. Hier zal een aparte avond voor gepland 
worden, 2 weken voordat de kalender aangeleverd moet worden aan de regio. Op die manier is het makkelijker de 
kalender af te stemmen op de buurtkringen. Aan de twee buurtkringen zal gevraagd worden of zij hun kalender 
van te voren aan ons beschikbaar willen stellen zodat wij hier rekening mee kunnen houden in onze eigen 
kalender. 
Daarnaast zal opgenomen worden dat het niet meer vanzelfsprekend is, dat wijzigingen in de kalender 
aangevraagd kunnen worden, gezien dit veel tijd vergt van het secretariaat. Het verzoek is dan ook vooraf goed na 
te denken hoe men het op de kalender wenst, zodat dit in één keer goed doorgegeven kan worden aan de regio. 

11. Outdoor 2018 
Inge vraagt aandacht voor het op tijd aanleveren van de juryleden die tijdens de selecties beoordelen.  
Aalt vertelt over de regiokampioenschappen: het is een deels op een ander terrein, wat goed ligt. Het springen zal 
plaats vinden waar op de normale wedstrijden de dressuur gehouden werd. De dressuur zal gehouden worden op 
het terrein van boer Willemsen. Dit is een combinatie van zand- en kleigrond ter grootte van  22 ha. Daarnaast zal 
het een groter evenement worden waar ook andere partijen bij aan kunnen sluiten zoals foodtrucks, muziek etc. 
Er is nog vraag naar verenigingen die dressuurringen beschikbaar willen stellen, vrijwilligers zijn nog nodig en er 
zijn nog mensen met een horecavergunning nodig. André biedt zich aan, anderen kunnen zich bij Aalt melden of 
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via de mail psvdezevensteen@hotmail.com. Er zal ook nog een bericht op de facebook pagina van de kring 
geplaatst worden met het verzoek voor vrijwilligers. 
 

12. Evenementen  
Gevraagd wordt of er ideeën zijn voor evenementen. Diverse opties worden gegeven: Schriktraining, crosstraining 
(Jan Oortveld), springclinic (Faan Pompen), Tristan Tucker Training (kosten 2500,-) of soortgelijks o.b.v. lagere 
kosten, Working Equitation Clinic ( Arie de Best 06-24716760, Marjan Dolman en De Boleemhoeve hebben 
ervaring hiermee), Eventing Derby voor beginnende eventingruiters (Aalt merkt op dat er hindernismateriaal in 
Westendorp is, en dat er ook een trailer van de KNHS vol met spullen staat), Viertalspringen (uit bijeenkomst 
kringsecretariaten: teams van 4 combinaties nemen het tegen elkaar op, aparte wedstrijd, einde van de dag 
prijsuitreiking 100 euro) 

13. Volgende ledenvergadering 
Voorstel: Woensdag 10 oktober 2017 bij Manege De Liemers in Beek 

14. Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

15. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en verzoekt de wedstrijdorganiserende verenigingen even te 
blijven zitten om de agenda indoor 2018-2019 te bespreken. 
Helaas kan er nog geen definitieve kalender gemaakt worden, gezien de buurtkringen nog geen agenda hebben. 
Voorgesteld wordt om de ingediende wedstrijden even als onderlegger te gebruiken en weer samen te overleggen 
zodra de buurtkalenders klaar zijn. Indien nodig zullen er selectiewedstrijden buiten de kring aangewezen worden.  
Voor de eerste selectie zal een goede locatie binnen de eigen kring gezocht worden om de deelname aan de 
selectiewedstrijden en daarmee de afvaardiging vanuit de kring zo groot mogelijk te laten zijn.  
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