Kring de Oude IJssel

Najaarsvergadering Kring de Oude IJsselstreek
Datum
Locatie

: 28 - 10 - 2020
: online via teams

Aanwezig
:
De Walsruiters
De Zevensteen
De Nijgraaf
Steenderen
De Bosruiters
RV Hengelo
‘t Stille Wald
De Grensruiters
De Gompert
RV Hummelo
Notulen vorige vergadering:
Geen opmerkingen op de notulen. Bij deze vast gesteld.
Mededelingen / ingekomen stukken:
Regio > geen
Kring > geen
Evaluatie outdoor:
Selectie niet doorgegaan
Geen regiokampioenschappen
Lastig seizoen, onduidelijkheid over wie welke rol heeft en veel niet doorgegaan
Susan Rijksen > Is het onder de huidige omstandigheden niet handig om flexibeler om te
gaan met planning. Verenigingen die grote concoursen willen organiseren die alle ruimte te
geven en kleine wedstrijden eventueel in hetzelfde weekend te plannen. Meer wedstrijden in
hetzelfde weekend om ook spreiding te hebben. @We nemen dit mee in ons bestuurs
overleg.
Kanttekening van Elvira om wel in de directe omgeving te blijven kijken. Graag vast houden
aan geplande data. We proberen met zijn allen flexibel om te gaan en middels communicatie
zoveel mogelijk te spreiden. Het bestuur kan hierin coördineren, maar beslissen niet. Elke
vereniging kan zelf aanvragen. We doen allemaal ons best.

Vooruitblik 2021:
Tot nu toe een halve selectie gehad. Geen zicht op verdere mogelijkheden. Als er meer
duidelijkheid is dan eventueel kort bij elkaar. Vooralsnog even afwachten.
Liz> verwachten wij meetmomenten op korte termijn. Geen zicht op voor nu ligt alles plat.

Planning outdoor:
Gaat vooralsnog door. Wel een planning maken en dan samen schakelen waar nodig of wat
er kan. André stuurt een format rond om toch een basisplanning te maken. Hoe en wat
bespreken we in de eerstvolgende vergadering. De knhs is nog met wat wijzigingen bezig
qua indienen en aanmelden. Zodra dit bekend is volgt de info.
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Laura Aaldering> Geen mail gehad. Check mail adres
Elvira> is er al bekend wanneer de andere kringen hun kalender aanleveren. Zal ergens
midden december zijn. André vraagt deze wel op, maar zijn nu nog niet bekend.

Activiteiten evaluatie en planning:
Er is niet echt iets te evalueren helaas.
Alleen workshop gedrag heeft plaats gevonden. Hier was een goede opkomst en de
feedback was positief. Daarna geen activiteiten meer
Planning zal afhankelijk zijn van richtlijnen RIVM. Als het weer kan kunnen we snel
schakelen.
Begroting 2021:
Stukken doorgenomen
De factuur voor 2020 volgt nog in november
Kascontrole:
J. Kummeling heeft per abuis een 3e keer kascontrole gedaan.
Is dit akkoord wat betreft de verenigingen omdat het niet helemaal conform afspraak is.
Vergadering heeft geen bezwaar. Karin Weezeman voor volgend jaar
Reserve Elly Reuling.
Francien alles gecontroleerd. Zag er prima uit.
Wie wil er als reserve aangemeld worden?
Marleen heeft zich aangemeld als reserve kascontrole
Liz wil zich ook aanmelden
Jaarverslag
Voorgelezen door Inge en geaccepteerd door de vergadering. Onderstaand de tekst.
In het verenigingsjaar 2019 bestond de kring uit 23 verenigingen. Tevens zijn er 2 Hippische Centra
aangesloten bij de kring.
In het jaar 2019 heeft er een wijziging plaatsgevonden in het zittende bestuur. Aftredend en niet
herkiesbaar was: Hans Evers, (penningmeester en tevens bestuurslid van het regiobestuur). Monica
Drohm is aangesteld als nieuw bestuurslid en tevens als bestuurslid van het Regiobestuur. Daarnaast is
aan de leden in de ALV van het voorjaar van 2019 om akkoord gevraagd om Bianca Hartman op te
nemen as aspirant bestuurslid met het doel het secretariaat schap van Marleen Schipper die in 2020
aftreed geleidelijk over te kunnen dragen. Het bestuur bestond uit: Inge Santman (voorzitter), Kitty
Gieling (bestuurslid), Marleen Schipper (secretaris), Hermine Spaan (bestuurslid en tevens
penningmeester), André Keuper (bestuurslid), Monica Drohm (bestuurslid en lid regiobestuur) en
Ricardo Engelen (bestuurslid en lid regiobestuur).
Het bestuur vergaderde 5 keer en er vond een voorjaars ledenvergadering plaats bij Rijvereniging de
Gompert in Hengelo en een najaars ledenvergadering bij paardensportcentrum Gendringen te
Gendringen.

2

Kring de Oude IJssel

Op woensdag 16 oktober werd er een dressuur clinic verzorgt voor de leden van Kring de Oude IJssel
door Dinja van Liere en op zaterdag 30 december werd een spring clinic 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 en maart 2019 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 2019 werden georganiseerd in Ziewent.
De 5 selectiewedstrijden voor deze kampioenschappen werden georganiseerd door verenigingen
binnen de kring. De kringkampioenen van zowel de pony’s als de paarden zijn gehuldigd tijdens
de laatste selectiewedstrijd van de grensruiters in Dinxperlo. Voor het indoorseizoen van 2020, werden
vier selectiewedstrijden georganiseerd. Vanwege Rhino uitbraken in oost-gelderland en net over de
grens zijn enkele wedstrijden en ook één selectiewedstrijd afgelast. Kringkampioenen zijn gehuldigd
op de laatste selectiewedstrijd die in December of Januari viel.
Via de website van de kring, www.deoudeijssel.nl en de facebookpagina werden de leden
geïnformeerd.

Samenwerking verenigingen:
Geen input
Reglementen:
Op dit moment geen aanpassingen
Aandachtspunt is tegelijk wedstrijden in hetzelfde weekend. @ bestuur
Voorjaarsvergadering:
Woensdag 21 april voorjaarsvergadering
Welke vereniging biedt locatie aan?
Grensruiters en De Gompert
Groot zanders alvast voor de najaarsvergadering

Rondvraag:
Ricardo
9 november a.s. uitnodiging ALV van de regio. Je moet je aanmelden om deel te nemen.
Boleem >
Er zijn bredere onderwerpen zoals bv. toekomst visie knhs. Zeker nu het online is kan je
makkelijker deelnemen. Vanuit onze kring vaak weinig belangstelling. Is wel wenselijk.
Kan er vanuit de regio een reminder gestuurd worden? Pakt Ricardo op
Voorzitter sluit de vergadering om 20.53.
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