Kring De Oude IJssel
20 april 2022

Notulen Algemene voorjaars ledenvergadering
Woensdag 20/04 te Groot Zande Hummelo
Opening
Inge opent de vergadering om 20.03 uur
Drankjes zijn op rekening van de kring.
Notulen vorige vergadering
Notulen geen opmerkingen. Vastgesteld ter vergadering
Mededelingen kring en regio
Kring > geen
Regio > Wim Romijn gaat stoppen na de zomer, komende winterseizoen overdragen dan
volgende zomer echt stoppen. Ilona van Roekel stopt als regiosecr.
Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de regio.
KNHS is bezig met young leaders program. Ze willen heel graag verjonging in de
bestuursfuncties ter ondersteuning van vernieuwing.
Kampioenschappen discussie gras/zand. Als we echt mee willen doen landelijk dan moeten we
volledig van gras af. Vanaf volgend outdoor alles op zand. Dit zal meer versnippering in de
planning betekenen.
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is van kracht. Een bestuurslid is
persoonlijk aansprakelijk voor misstanden. De KNHS heeft hiervoor een verzekering afgesloten.
Kost €35 per kring/vereniging. Gevolg hiervan is wel dat de statuten tussen nu en 5 jaar
verandert moeten worden. Onderzoek loopt om collectief de statuten te veranderen? Als je als
vereniging interesse hebt om deel te nemen laat dit weten uiterlijk 6 mei weten dan kunnen we
dit meenemen.
@ mail sturen naar alle verenigingen. Inge vraagt aan Ilona of ze wat info kan mailen zodat we
dit rond kunnen sturen naar alle verenigingen.
Jaarverslag 2021
Inge leest het jaarverslag voor:
In het verenigingsjaar 2021 bestond de kring uit 23 verenigingen. Tevens zijn er 2 Hippische
Centra aangesloten bij de kring.
In het jaar 2021 heeft er een wijziging plaatsgevonden in het zittende bestuur. Aftredend en niet
herkiesbaar waren: Kitty Gieling (bestuurslid) en Ricardo Engelen (bestuurslid kring en
Regiobestuur. Tevens is Hermine Spaan terug getreden als bestuurslid. Marleen Schipper,
Joëlle Damiana en Anne Brouwer zijn aangesteld als nieuwe bestuursleden. Inge Santman is
namens de kring lid geworden van het regiobestuur. Aan het einde van het jaar bestond het
bestuur uit: Inge Santman (voorzitter en lid regiobestuur), Bianca Hartman
(secretaris), Marleen (bestuurslid en tevens penningmeester), André Keuper (bestuurslid en
coordinator van de wedstrijdkalender), Monica Drohm (bestuurslid en lid regiobestuur), Joëlle
Damiana (bestuurslid) en Anne Brouwer (bestuurslid).
Het bestuur vergaderde 6 keer. In verband met Covid-19 viel het indoorseizoen 2020-2021 in
het water. Er zijn geen selecties geweest en er is geen regiokampioenschap georganiseerd. In
het voorjaar van 2021 werden de regels versoepeld en mochten er in eerste instantie
meetmomenten en later ook wedstrijden worden georganiseerd. De betekende dat er in allerijl
nieuwe selectiewedstrijden zijn georganiseerd om een afvaardiging naar de
regiokampioenschappen mogelijk te maken en om kringkampioenen te huldigen. De
kringkampioenen werden op de laatste selectiewedstrijden direct bekend gemaakt en
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gehuldigd. De regiokampioenschappen in het outdoorseizoen werden georganiseerd door een
vereniging binnen onze kring die er ondanks alle Covid beperkingen en het slechte weer en
goed georganiseerd en mooi kampioenschap hebben georganiseerd.
In het indoorseizoen zijn we van start gegaan met het organiseren van selectiewedstrijden zoals
gepland. Echter, door Covid-19 werd de sport vanaf 18 december wederom stilgelegd. Dit heeft
ertoe geleid dat het aantal verreden selectiewedstrijden op basis waarvan ruiters geselecteerd
konden worden voor het Gelderskapioenschap varieerden tussen de 2 en 4 wedstrijden. Ook de
huldiging is voor een aantal rubrieken verplaatst naar begin 2022.
In 2021 is er zowel een online voorjaarsledenvergadering geweest als in
najaarsledenvergadering bij de Grensruiters in Dinxperlo. Tevens zijn er additionele (online)
vergaderingen belegd met de verenigingen binnen onze kring om de kalender te formuleren.
Overige activiteiten hebben helaas geen doorgang gevonden.
Via de website van de kring, www.deoudeijssel.nl, de mail en via de facebookpagina werden de
leden geïnformeerd.
Vergadering keurt het jaarverslag goed.
Verslag kascommissie
30 maart kascontrole gehad. Eddy Reuling en Liz Verwaal hebben naar tevredenheid de
kascontrole uitgevoerd. Er wordt decharge verleend. Jaarrekening doorgenomen. Geen
opmerkingen of vragen.
Benoeming kascontrole 2022
1 nieuwe en 1 reserve kiezen
Liz Verwaal mag nog 1 keer
Nieuw: Neeltje van Lingen
Reserve: Sandra Kamping
Wat is de pijldatum van bepaling van het ledenaantal?
Op de site van de KNHS werken ze met actuele ledenstanden. Dit maakt dat er een overzicht
gevraagd moet worden aan de KNHS met de ledenstand per 01-01.
Eventueel verkeerde inningen worden binnenkort gecorrigeerd met toelichting door Marleen.
Bestuursverkiezing
Andre 2e termijn is verlopen. Wil nog 1 termijn door.
Monica 1e termijn verlopen. Wil nog 1 termijn door.
Beide worden door de vergadering bevestigd.
Samenwerking verenigingen
Nog geen activiteiten nu. Pakken het weer op nu Covid voorbij is. Agenda punt laten staan.
De Vulcaan benoemt heel blij te zijn met de samenwerking met de Grensruiters door het
beschikbaar stellen van het terrein toen hun reguliere plek niet kon.
Evaluatie indoor
Veel discussie over minimaal 2 wedstrijden moeten rijden om naar de regio te kunnen gaan.
Met de omstandigheden vanwege Covid. Uiteindelijk vanuit de regio aangegeven dat
handhaving van de regels noodzakelijk zijn.
Evaluatie van toezichthouders is geweest. Resultaten zijn nog niet bekend. Kenbaar is wel
gemaakt dat Gelderland nog achterloopt in de aantallen toezichthouders. Er is geen handhaving
vanuit KNHS. Dit zal mogelijk in de toekomst wel komen. Vanuit de leden is er wel behoefte aan
goede opleiding voor vrijwilligers. Dit blijft een onderwerp van gesprek. Vraag vanuit de
vergadering of de KNHS inzichtelijk heeft welke juryleden ook toezicht houden.
De Grensruiters maken een combi van elke jury een x aantal proeven jureren en een blok
toezicht houden. Dit is als positief ervaren.
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Outdoor 2022
We zijn van start gegaan onder zeer wisselende omstandigheden. Geen opmerkingen/vragen.
Aanpassing reglementen
Selectiereglement
De laatste proef zal altijd dezelfde proef zijn als de regioproef. Dit is al de vorige vergadering
goedgekeurd. Binnen het springen veel wijzigingen met hoogten i.p.v. klassen. Is complex om
te organiseren. Kostenverhogend voor verenigingen i.v.m. afdracht per klasse. Voor de selectie
zijn de hoogtes vastgesteld. Vraag Marleen aan vergadering. Is er behoefte om vanuit de kring
een korte toelichting hiervoor te geven voor nieuwe starts?
Discussie over het toestaan van flexibel starten bij het springen niet meer toestaan bij selectie.
Dit met als doel om de best mogelijke ruiters af te vaardigen naar de regio.
Is eerder op verzoek van verenigingen zo ingevoerd om zoveel mogelijk starts te creëren.
Wat vind de vergadering?
Voor nu de wijzigingen akkoord. We gaan de aanpassing wel maken (flexibel starten
afschaffen) voor het indoor seizoen. Kring bereidt wijziging voor en stuurt rond ter goedkeuring.
Kalenderreglement
Heeft wat grotere wijzigingen ondergaan. Was al een tijd geleden. Claimen van weekenden
hebben we eruit gehaald.
Nieuwe versie is versimpeld. Iedereen mag organiseren waar en wanneer ze willen. We
proberen we zoveel mogelijk te verdelen en samen te werken. Geen opmerkingen vanuit de
vergadering. Bij deze goedgekeurd.
Zin verwijderen in nieuwe reglement dat de verenigingen op basis van het format aangeleverd
door de secretaris de input voor de kalender aanleveren. Dit zal Inge verwijderen.
Mee terugnemen naar de regiovergadering. Iedere vereniging alles in mijn KNHS invoeren (in
concept) . Dan kan je alles zien ook van aangrenzende kringen
Voor een bepaalde datum invoeren, dan een periode in concept sleutelen, dan definitief. Dit
moet regio breed geïmplementeerd worden. @ regiovergadering.
Kan dit in een separaat overleg met alle kringen besproken worden?

Checklist selecties
Marleen neemt de aanpassingen door. Geen vragen/opmerkingen vanuit de verenigingen.
Kan de max 15 euro voor jurykosten toegevoegd worden bij na de wedstrijd.
Evenementen
28 mei > proefgerichte dressuur clinic op het terrein van Zelhem door Janine van Twist en
Pauline van Nispen. Publicatie volgt z.s.m.. Inschrijving op volgorde van binnenkomst.
Inschrijving pas definitief na betaling.
Samen met de grensruiters organiseert de kring op 7 mei een spring clinic met Steven Veldhuis
Op Hemelvaart gaan we dauwtrappen. Aanmeldingen via de mail. Let op het
Natuurmonumentenvignet.
Kalender
De nieuwe indoorkalender > Andre zal deze maand de verenigingen aanschrijven voor het
samenstellen van de kalender. De kalender moeten half juli
Format is aangepast op verzoek van Ilona om aan te sluiten bij de andere kringen binnen de
regio.
Andre vraagt de vergadering wat de ervaringen zijn. Deze is beter hanteerbaar en duidelijk
We blijven deze versie handhaven.
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In de huidige agenda een behoorlijk gat in de periode van juli naar augustus. Zijn er
verenigingen die wat willen organiseren? Laat het weten.
Volgende ledenvergadering
Voorstel 12 oktober 2022?
Is akkoord.
Locatie: De Nijgraaf in Westervoort 20.00 uur
Rondvraag
Wat zijn de ervaringen van betalingen voor de wedstrijd? Erg frustrerend dat er veel niet
betalende ruiters zijn. Kost veel tijd en geregel. Andere verenigingen herkennen dit. Ervaringen
met betalingen via mijn KNHS werkt wel. Het kost wel geld, maar werkt wel.
Vraag van Zelhem om het concours aan te passen van de vrijdag naar de zondag (begin mei)
i.v.m. mindere belangstelling? Moet Andre checken bij de regio. Stuur even een mail naar
Andre zodat hij er naar kan kijken.
Wat te doen bij uitval van toezichthouders, mogen we dan selectie wel door laten gaan? Ja dat
valt onder overmacht.
Inge sluit de vergadering om 21.40 uur.
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