Kring De Oude IJssel
Najaars kringvergadering
Woensdag 27 oktober 2021.
Locatie is de Grensruiters, Hesselinkweg 3, 7091 ZE te Dinxperlo. Aanvang 20.00 uur

Agenda
1. Opening
Inge open de vergadering om 20.05 uur
Fijn om iedereen weer “live” te zien.
Consumpties worden door de kring aangeboden.
2. Notulen van de laatste ledenvergadering
Geen opmerkingen of vragen. Vastgesteld ter vergadering.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Geen mededelingen
Regio mededelingen
Wat wisselingen in bestuur. Er wordt een nieuwe voorzitter gekozen tijdens de
aankomende regiovergadering. Kom vooral naar de vergadering. SVP op de regiosite je
aanmelden als je wilt deelnemen aan de vergadering.
Een punt van bespreken zal ook zijn de zondagen beschikbaar te maken voor
regiokampioenschappen. Vanuit onze kring geen bezwaar.
4. Begroting 2022
Beoogde begroting voorgesteld (bijlage)
Kringafdracht kan gelijk blijven. €2 per lid en €50 per HC
Geen vragen vanuit de vergadering.
Begroting akkoord bevonden door vergadering

5. Bestuursverkiezing
 Aftredend Kitty Gieling en Ricardo Engelen. Is al bekrachtigd in de
voorjaarvergadering. Afgesproken dat Kitty en Ricardo nog tot het najaar zouden
blijven ter ondersteuning.
 Voordracht Anne Brouwer als algemeen bestuurslid. Vergadering is akkoord met
toetreding Anne.
Tijdens de vergadering stil gestaan bij het vertrek van Ricardo. Dank voor zijn jarenlange
inzet.
Tijdens de vergadering ook alsnog uitgereikt aan Marleen een KNHS speldje als bedankje
voor haar activiteiten in het bestuur. Was nog niet gebeurt vanwege Covid. Ondertussen is
Marleen weer terug in een bestuursfunctie.
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6. Samenwerking verenigingen (terugkerend)
PC en RV Hengelo en Steenderen werken samen op het gebied van springlessen. Zo
kunnen leden beter op niveau ingedeeld worden. Kijken ook naar samen wedstrijden
organiseren. Sandra wil na Covid-19 het overleg met verenigingen om samen te werken
weer oppakken.
Punt blijft op de agenda staan omdat er nu toch weer wat ontwikkelingen zijn.
7. Evaluatie outdoor seizoen 2021, selectiewedstrijden, regiokampioenschappen en
juryleden
Seizoen was anders dan anders. Hadden te maken met meetmomenten, wel niet als
selectie. Uiteindelijk geprobeerd om toch een selectie te regelen. Met dank aan een aantal
verenigingen om alles snel te organiseren. Soepeler met reglementen om alles toch
mogelijk te maken. Ook alsnog uitreiking van kringkampioenen mogelijk. Trots op alles wat
we ondanks alle maatregelen toch hebben kunnen realiseren. Dank aan iedereen die hier
een bijdrage aan hebben geleverd.
Vanuit de vergadering geen opmerkingen. Allemaal blij met wat we samen mogelijk
hebben gemaakt.
8. Vooruitblik indoor 2021-2022
Selectiewedstrijden zijn al gepland. Ponyselectie dressuur maar 3 wedstrijden. Lastig om
locaties te vinden. De aangestelde juryleden worden uitgewisseld om dubbellingen te
voorkomen. Compensatie kan gevraagd worden door de organiserende vereniging tijdens
het indoorseizoen i.v.m. extra kosten voor de jurykosten. Max. 15 euro. Let op de
selectieproef altijd als eerste!
Kunnen er nog bixie wedstrijden georganiseerd te worden? Tip vanuit de vergadering.
Meldt je bixie wedstrijden ook aan bij de site bixie wedstrijden achterhoek. Veel bixie
ruiters kijken daar alleen. Dit is aan de organiserende vereniging. Bixie wedstrijden worden
meegenomen in de kalender.
Genderingen> in oktober eerste dressuur wedstrijd georganiseerd. Heel veel moeite om
juryleden te krijgen. Heel veel onvriendelijke reacties. Is dit herkenbaar. 4 weken vooraf
gestart met zoeken. Ervaringen zijn om eerder te beginnen. Inge geeft aan dat zij vaak wel
mensen kent, dus als je er niet uitkomt laat het haar weten.
Ander punt is het vinden van toezichthouders. Veel juryleden willen niet echt omdat ze
soms niet prettig behandeld worden als toezichthouder. Is ook erg kostenverhogend.
Regeling wordt nog geëvalueerd. Er is een enquête uitgezet steekproef bij verenigingen,
juryleden.
Vraag? Kan er een bijscholing komen qua communicatie. Is er nog niet op dit moment.
Zichtbaarheid/herkenbaarheid is nu geregeld door een badge. Vergt nog aandacht.
Tip> een gedragscode voor omgang met vrijwilligers/jury en toezichthouders. We nemen
dit als terugkoppeling mee naar de KNHS. Meenemen naar de regiovergadering om als
punt van aandacht in te brengen.
De kring gaat weer bijscholingen juryleden organiseren.
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9. Planning outdoor 2022
Uitnodiging voor de planning is verstuurd. Wat jullie willen per mail doorgeven, data en wat
te organiseren. Waar we tegenaan lopen is dat de wedstrijden steeds kleiner worden en
versplinteren. Maakt dat er dubbelingen komen in een weekend. Proberen dit zo veel
mogelijk te verspreiden, maar we kunnen dit niet voorkomen. Zien een toename in
avondwedstrijden en meer kleine wedstrijden.
Vraag vanuit de vergadering? Is het geen tijd om de planning vrij te laten. Wel selecties
plannen, de rest aan de verenigingen.
De kring faciliteert enige coördinatie om dubbelingen zoveel mogelijk te voorkomen.
Vergadering is van mening dat enige coördinatie wel wenselijk is. Als kring proberen we zo
flexibel mogelijk planning aan te passen als het mogelijk is.
Blijven monitoren of we de coördinatie nog wenselijk is. Marjan (de Nijgraaf) geeft aan dat
ze ervaart dat er soms met 2 maten gemeten wordt. Als we coördinatie houden dan graag
iedereen op dezelfde wijze behandelen.
Als de kalender van andere kringen problemen oplevert laat het dan weten, dan kunnen
we kijken wat we kunnen aanpassen.
In het verleden is er gekeken of er binnen de regio een overkoepelend overleg kan komen
voor springen kalender. De systematiek is eigenlijk omgedraaid. De KNHS wil dat alle
verenigingen hun wedstrijden invoeren in mijn knhs voor een bepaalde datum. Dan kan er
een overzicht uitgedraaid worden en kunnen er knelpunten geïnventariseerd worden.
Proces is op dit moment wat complex.
Is het een idee om alle 7 kringen in de regio samen te zetten en te kijken wat er mogelijk
is? Voor nu blijven we doen hoe we het doen. Blijf goed met elkaar communiceren en
vanuit de kring blijven we flexibel.
10. Aanpassing reglementen
Deze zomer een opmerking gekregen over de selectieproeven. Vooral in de zomer rij je
vaak nooit tijdens selectie de selectieproef die je tijdens de regio moet rijden. Voorstel:
De laatste selectiewedstrijd is altijd de regioproef. Geaccepteerd door vergadering.
Ingangsdatum vanaf outdoor 2022.
Helpt het verenigingen om een soort selectiechecklistje te maken met aandachtspunten.
Ja graag. Marleen maakt deze en zal deze plaatsen op de website.
11. Uitreiking kringkampioenen
Nieuwe linten voor de kringkampioenen. De linten die we nog hebben gebruiken voor een
reservekampioen in de klassen met 5 of meer starts. Willen dit opnemen als pilot.
Akkoord bevonden door vergadering.
12. Evenementen/activiteiten
Tot op heden nog even geen evenementen omdat de situatie Covid nog wel onzeker is.
We blijven dit elke vergadering bekijken.
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13. Volgende ledenvergadering
Voorstel woensdag 20 april? Locatie?
Datum akkoord
Groot Zande Hummelo
14. Rondvraag
Zelhem: Klopt het dat dit het laatste jaar springen op gras is voor de
regiokampioenschappen? In de komende vergadering zal de werkgroep hun bevindingen
delen ter bespreking. Er zijn voor en nadelen daar buigt de werkgroep zich over. Ilona wil
niet vooruit lopen op de uitkomsten van de werkgroep. Alles op zand zal betekenen dat de
outdoor qua format meer gaat lijken op het indoor format.
Zijn er nog veranderingen in mailadressen? Deze svp doorgeven aan Bianca.
Jury bijscholingen georganiseerd door de kring. 2 deze winter en volgende winter nog 1
Er zal een wedstrijd gefilmd worden die dan elders door de kandidaten beoordeeld kan
worden. Welke vereniging heeft een locatie waar ongeveer 20 mensen kunnen zitten om
te beoordelen? De nijgraaf biedt zich aan.
Vergadering sluit om 21.27 uur
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