KNHS Regio Drenthe
Tel.nr. 06-45682201
E-mail: secretaris@paardensportdrenthe.nl

CONCEPT NOTULEN najaarsvergadering 2020 KNHS regio Drenthe
Datum/tijd: 19 november 2020, 20.45 uur
Locatie: digitaal via Microsoft teams (passief te volgen via Youtube)
Aanwezig: zie bijlage “aanmeldingen/aanwezigheid”.
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter, Henk Compagner, opent de vergadering om 20:45 uur. Deze vergadering vindt
aansluitend plaats aan de voorjaarsvergadering 2020. Voor een volledig beeld van de avond
adviseer ik u om beide notulen door te nemen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Ingekomen stukken / mededelingen
De data van de (Regio) kampioenschappen outdoor 2021 zijn bekend. (behoudens Corona
maatregelen)
Week 29 – Regiokampioenschappen Drenthe Dressuur (22, 23 en 24 juli)
Week 30 – Regiokampioenschappen Drenthe Springen (29, 30 en 31 juli)
Week 33 – Hippiade 2021 (16 t/m 21 augustus)
3. Notulen voorjaarsvergadering 2020
De notulen van de voorjaarsvergadering, die ivm Corona maatregelen direct voorafgaand aan deze
najaarsvergadering is gehouden, worden tijdens de voorjaarsvergadering 2021 vastgesteld.
4. Begroting 2021
De penningmeester licht toe:
- De begroting voor 2021 is eigenlijk nog niet vast te stellen. De situatie is door Corona enorm
onzeker. Daarom wordt een overzicht van 2020 tot nu toe gedeeld in de vergadering. Hierin
wordt zichtbaar wat de financiële gevolgen van Corona voor de regio zijn tot nu toe. Dat kan
ook een beeld geven voor de situatie in 2021.
- De verenigingen hoeven in 2020 geen afdracht aan de regio te betalen (a 3,50 per lid). Dit als
compensatie voor de verenigingen die het als gevolg van de Corona ongetwijfeld niet makkelijk
zullen hebben.
- In 2020 zijn er geen zomerkampioenschappen geweest. Daarvoor geen kosten gemaakt en
geen inkomen gehad.
- We hebben onze hoofdsponsor de Boer Horsetrucks laten weten dat we de sponsorbijdrage
niet innen dit jaar. Een sponsorfactuur sturen vond het regiobestuur gezien de Corona situatie
niet gewenst. Ondernemingen hebben het als gevolg van Corona erg moeilijk.
- In de voorjaarsvergadering 2021 stellen we de begroting 2021 vast.
5. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar:
o Klaas Brouwer (voorzitter). Henk heeft de redenen voor Klaas om af te willen treden in de
voorjaarsvergadering toegelicht.
o Wout Blom (penningmeester en eventingforum). De maximale bestuurstermijn voor Wout is
bereikt. Ondanks lang zoeken, hebben geen nieuwe penningmeester kunnen vinden. Wout
is bereid om de administratie van de regio te blijven voeren. Formeel wordt Yvonne
penningmeester.
o Peter Hokse (springforum). Peter licht zijn redenen om af te willen treden zelf toe. Hij geeft
aan prioriteiten te moeten stellen in de verschillende vrijwilligersklussen die hij doet. Hij blijft
zijn inzet doen voor de jeugd in het JSP, en stopt in het regio bestuur.
Henk bedankt Klaas, Wout en Peter voor al hun inzet.

Nieuw verkiesbaar worden voorgesteld:
o Anne van de Eerenbeemt, eventingforum
o Willem Scheper, springforum
Er zijn geen tegenkandidaten gemeld. Anne en Willem volgen Wout en Peter op.
Anne stelt zichzelf voor. Ze is humaan fysiotherapeut en in opleiding als paardenfysiotherapeut.
Anne is in de paardensport actief op het gebied van dressuur, springen en eventing. Anne wordt
de vertegenwoordiger van de regio in het eventingforum. Ze vertelt wat ze afgelopen jaar als
impuls voor de eventing heeft gedaan en nodigt iedereen uit, die ideeën heeft voor
verbeteringen of activiteiten over eventing, om contact met haar op te nemen via
eventing@paardensportdrenthe.nl
Willem stelt zichzelf voor. In dagelijks leven werkt Willem 4 dgn per week als bezorger van
medicijnen voor een apotheek. Samen met zijn vriendin heeft hij een trainings,- en
africhtingsstal daarnaast is hij actief als instructeur, springruiter en parcoursbouwer.
De nieuwe bestuurssamenstelling en verdeling van portefeuilles & taken wordt hiermee als volgt:
Henk Compagner
Voorzitter en afgevaardigde naar de ledenraad
Yvonne Wanink
Secretaris & penningmeester
Anne van den Eerenbeemt portefeuille eventing en afgevaardigde naar het eventingforum
Nadine Buining
portefeuille dressuur en afgevaardigde naar het dressuurforum
Willem Scheper
portefeuille springen en afgevaardigde naar het springforum
Martin Bottelier
portefeuillehouder recreatiesport en afgevaardigde naar het
recreatieforum, & vertegenwoordiger voor de managehouders is in het
Platform Hippische Ondernemers
6. Regiokampioenschappen
Vooruitblik naar de regiokampioenschappen indoor 2021. Er liggen inmiddels voor springen en
dressuur meerdere scenario’s/routekaarten klaar. Afhankelijk van de Coronamaatregelen wordt
een keuze gemaakt. Want wanneer mogen we weer op wedstrijd? Er liggen scenario’s klaar voor
een versie waarin minder of geen selectiewedstrijden worden gereden, of later in de tijd. Houdt FB
en de website van de regio in de gaten voor updates. We doen ons uiterste best om wél
regiokampioenschappen te laten verrijden!
Bij het springen wordt stevig ingezet op het laten rijden van een 1.40 rubriek om de
kampioenschappen aantrekkelijker te maken voor springruiters in de hogere klasses. Ook zullen
we in de publicatie meer aandacht besteden aan het feit dat je als regiokampioen niet persé hoeft
te starten in Ermelo.
Emmen is voor de aankomende 3 jaar opnieuw gastheer voor de regiokampioenschappen
dressuur paarden. Daar zijn we erg blij mee. Uit de evaluatie van de vorige periode kwamen als
aandachtspunten naar voren dat het jureren van bovenaf, en het feit dat de jury bij C en de jury bij
H elkaar kunnen horen, voor verbetering vatbaar zijn. We gaan met Emmen onderzoeken wat
hiertoe de mogelijkheden zijn.
Vraag van Anke Hamminga: is het denkbaar dat er wél dressuurkampioenschappen georganiseerd
worden en geen springkampioenschappen? Is hier over gesproken of over na gedacht?
Henk antwoordt dat dit geen onderwerp van gesprek is. Mocht dit relevant worden gezien de
Corona-maatregelen, zal het regiobestuur/de concourscommissie dit gaan wegen.
Vervolgvraag: als er regio’s zijn die als gevolg van verscherpte matregelen niet mogen rijden, gaan
de Hippiades dan wel door?
Antwoord: dit is onderwerp van gesprek in de ledenraad. Als er 1 of 2 regio’s zijn die niet mee
kunnen rijden, zullen de Hippiades doorgaan, zo heeft de ledenraad geadviseerd. Als er veel
regio’s niet mee kunnen doen, dan is geadviseerd de Hippiades niet te laten rijden.
Ponyclub rouveen/staphorst vraagt of Beilen bereid is, wanneer de wedstrijden pas half februari
weer gereden mogen worden om een week-toernooi te organiseren a la Exloo bij de outdoor
kampioenschappen.
Antwoord: dit zullen we Beilen moeten vragen. In zijn algemeenheid kunnen we aangeven dat
Beilen tot nu toe steeds heel welwillend is geweest om de scenario’s om te gooien.

7. KNHS nieuws (oa Ledenraad en Fora)
Henk doet een update vanuit de ledenraad:
Algemeen:
De Ledenraad heeft met regelmaat moeite om haar adviezen te herkennen in de beslissingen van
de KNHS, voelt zich niet altijd voldoende geïnformeerd, en in positie gebracht door het bestuur van
de KNHS. Bijvoorbeeld bij de onderwerpen “verplicht online betalen bij meetmomenten, de
sportmogelijkheden voor drachtige merries, de manier waarop de behoeften via enquête gepeild
worden (suggestieve vraagstelling)” zijn onderwerpen die veel energie hebben gekost vanwege
gebrekkige communicatie van de KNHS naar de Ledenraad. Dit is voor de ledenraad expliciet
onderwerp van gesprek. Dit moet beter.
Andere besproken onderwerpen:
o De afgelopen tijd is er in de Ledenraad veel aandacht is geweest voor de coronapandemie
en de Wijzigingen die de KNHS als gevolg daarvan heeft doorgevoerd. Meest recent is het
wel of niet door laten gaan van de indoor Hippiade 2021 onderwerp van gesprek.
o Het aangepaste afdrachtenmodel is besproken. Alle regio’s hebben minder leden en
daardoor minder inkomsten voor de KNHS. De ledenraad heeft geadviseerd dat de tarieven
niet verhoogd worden.
o Ten aanzien van het Nederlands Hippisch Centrum vertelt Henk dat alle opties onderzocht
worden. Feit is dat deze locatie een stevige greep in de begroting van de KNHS doet. De
aangekondigde bezuinigingen zitten tot nu toe in personeelslasten en het NHC (op afstand
zetten van horeca, mogelijk afstoten van onderdelen etc).
o Paard&Sport wordt voortaan alleen nog digitaal verspreid.
o Welzijnscode Dierenwelzijn wordt gevolgd.
Willem doet een update vanuit het springforum. Geen grote nieuwe zaken.
o Willem wijst ons op de nieuwe harnachementsgids. Daarin staat precies wat mag en wat niet
mag qua optoming.
o De omvorming van de sport. Standpunt van het springforum is dat het eenvoudiger moet.
o Leeftijdsgericht springen: pilot ligt stil als gevolg van Corona. Tot nu toe is het door
deelnemers erg positief ontvangen. Voor de jury was het nog even wennen/zoeken.
Peter doet de update vanuit het dressuurforum, Nadine is door ziekte niet aanwezig.
o In alle klassen is een cap verplicht, geen hoedjes meer.
o Ook hier wordt de nieuwe harnachementsgids genoemd.
o De protocollen zijn veranderd. Deze zijn uitgebreider sinds 1 juli 2020.
o Z ruiters mogen geen B en L meer starten op de kampioenschappen.
o Leeftijdsgericht sport aanbod: ligt nu stil, zie ook hier boven.
o Verschil tussen amateur/professional: dit is al vaker besproken. Er zal een Werkgroep
Subtopwedstrijden mee aan de slag gaan. De werkgroep komt binnenkort met informatie.
o Online dressuurrijden: Hier is veel belangstelling voor geweest en veel zorg over bij de leden
van het dressuurforum. Er is een enkele controle op dierenwelzijn mogelijk. Vooralsnog is
het online rijden alleen toegestaan tijdens de Corona periode.
Anne doet de update vanuit het eventingforum.
o De wijzigingen in de wedstrijdreglementen zijn besproken.
o De FEI heeft de één ster wedstrijden toegevoegd. Dit is een soort introductie klasse,
vergelijkbaar met M. De KNHS probeert voor de breedtesport om hier aansluiting op te
vinden.
Martin doet een update over recreatie:
o Recreatie heeft volop de aandacht van de KNHS.
o Het recreatieforum is druk bezig met het doorontwikkelen van de app buitenrijden.nl,
o de hondsrugtrail is recent geopend. De langste route van nederland!

8. Jeugdzaken
Het talentenplan heeft afvaardiging uit Drenthe dit jaar, leuk!
Eventing - Bente Bartels, De Kasteelruiters
Springen - Mel van der Kamp, Boekweitruiters
Springen - Stijn Hokse, RV Staphorst
Jeugdstimuleringsplan Drenthe (JSP) heeft dit seizoen 23 combinaties bij dressuur, en 28
combinaties bij het springen.
Instructie dressuur: Jolanda de Nekker, Floor Vos, Paulien Alberts
Instructie Springen: Wim Pomp, Michel Priemis, Maureen Bonder (nieuw dit seizoen)
Planning dit jaar:
12 lessen per deelnemer
1 tussenbeoordeling en 1 eindbeoordeling
1 dagdeel medio april/mei met thema's fysieke en mentale training, chiropractie, en training dubbele
longe.
Zoals u kunt lezen is het programma van het JSP is dit jaar uitgebreid met een programma rondom
het onderwerp “hoe hou je jezelf en je paard fit en gezond?”.
9. Wedstrijdkalender
Organisaties voeren sinds vorig jaar zelf hun wedstrijden in in mijnKNHS voor de vaststelling van
de wedstrijdkalender. Gevraagd wordt hoe bevalt om op deze manier je wedstrijden aan te vragen.
Hier komt in de vergadering weinig tot geen respons op. Een aantal mensen steken een duimpje
op.
10. Rondvraag
Deelnemers aan de vergadering zijn gevraagd om vooraf aan te geven wat hun vragen zijn.
Peter Smith heeft een vraag over de mogelijkheden voor online te rijden voor menners:
Antwoord: het is nog niet bekend dat hier mogelijkheden voor komen. Ditzelfde is helaas ook het
geval voor het springen. Advies is om deze specifieke vraagstelling bij het menforum neer te
leggen en daar te vragen wat de actuele status daarvan is.
Harma Hooge vraagt hoe selectiewedstrijden worden toegewezen en welke rol heeft de DNN
hierin? Tijdens de vergadering geeft ze aan dat hetgeen ze schriftelijk als vraag heeft gesteld, niet
goed is geformuleerd. Haar vraag gaat niet over de procedure van toewijzing. Haar concrete vraag
is “waarom heeft Exloo geen selectiewedstrijd toegewezen”.
Antwoord: Voor het samenstellen van de selectieplanning gelden regels en procedures. Deze zijn
vastgesteld om de zuiverheid en transparantie te borgen. Ze zijn opgenomen in een draaiboek van
de Regio Drenthe en concourscommissie. Hieruit volgt een selectieplanning. Helaas is het
onmogelijk om hierbij aan ieders wens te voldoen.
Specifiek voor de selectieplanning Indoor 2020-2021 stonden er (volgens de Indoorkalender 20192020) in de periode van december/januari (selectiemaanden) 22 dressuur- weekendwedstrijden op
de kalender. Kijken naar de vastgestelde criteria van o.a. verdeling over alle kringen, voorkomen
van selectie op feestdagen, selectie bij weekendwedstrijden (m.u.v. kerstvakantie), verdeling
zaterdag en zondag, rekening houdend met andere evenementen, wel/niet weer willen n.a.v. een
vorig seizoen en geschiktheid van de locatie voor selectie. Zo blijven de locaties over die worden
gevraagd om te organiseren.
Vervolgvraag van Harma: “hoe kan het dan dat DNN zo veel organiseert. Bart zit in de
concourscommissie én in DNN, is dit geen belangenverstrengeling?”
Antwoord: voor het lopende seizoen bleven 9 wedstrijden over, waarvan 3 locaties geen
verenigingen bezitten maar een locatiehouder zijn. Deze locaties worden meegenomen voor de
verdeling, stichting DNN neemt hierbij het wedstrijdsecretariaat op zich. Daardoor lijkt stichting
DNN veel te organiseren, maar het betreft selectie bij locatiehouders die ook graag selectie op
locatie willen hebben. Is dat belangenverstrengeling? Ja, in zekere zin wel. Voor het springen zijn
deze regels niet anders, alleen betreft het daar de verenigingen “De Stroomruiters” en
“Rijvereniging Staphorst” die bijspringen waar en wanneer nodig. Wij zien niet hoe we hier volledig
vrij van zouden kunnen blijven. Gelukkig hebben we nog mensen die zich als vrijwilliger willen
inzetten voor de paardensport. Wat je vaak ziet is dat deze mensen op meerdere plekken actief
zijn. En gelukkig maar. Anders hadden we helemaal geen selecties meer nodig want dan was het
organiseren van regiokampioenschappen niet mogelijk.

Harma wil hierover graag een schriftelijk antwoord ontvangen. Dit wordt toegezegd in de
vergadering. Ook wil ze graag vast haar belangstelling aangeven voor de selectiewedstrijden van
volgend jaar. Zij wordt gevraagd dit schriftelijk te bevestigen.
Maja Weijers heeft een vraag over mogelijkheden van verplaatsen regiokampioenschappen. Zij
stelt voor om de kampioenschappen buiten de vakanties te laten verrijden. Zij stelt dat de datum de
reden is dat veel kinderen niet mee mogen/kunnen rijden.
Antwoord: De paardensport is een sport waar professionals en amateurs door elkaar heen rijden.
Soms rijden volwassenen en kinderen zelfs door elkaar. Al deze groepen en situaties
vertegenwoordigen wij als regio. We proberen altijd om een compromis te vinden die voor iedereen
past. Omdat dit ondoenlijk is, proberen we “vastigheid” in te bouwen, zodat er vroegtijdig in
persoonlijke of gezinsplanningen rekening mee gehouden kan worden.
Het plannen staat ons niet volledig vrij. Er moeten minimaal 3 weken tussen de
regiokampioenschappen en de Hippiade zitten. Voor de indoor moeten er selectiewedstrijden
gepland worden. En we proberen zo goed mogelijk rekening te houden met de wedstrijdkalender.
Dat lukt ook niet altijd, maar we zoeken altijd het beste alternatief.
Tijdens de vergadering worden aanvullend de volgende aanvullende vragen gesteld:
Roelof Redder vraagt hoe het leeftijdsgerichte sportaanbod er in de praktijk uit ziet: hoe laat je de
kinderen uit dezelfde leeftijdscategorie tegen elkaar rijden?
Antwoord: het leeftijdsgerichte sportaanbod is een pilot en door de Corona is er nog maar weinig
getest. De zorg die Roelof uitspreekt is ook de zorg van de pilot en daarom is het ook belangrijk om
het uit te proberen, want de gedachte achter het leeftijdsgerichte sportaanbod wordt wel
ondersteund. We gaan het volgen. Willem Scheper gaat de pilot vanuit het springforum volgen.
11. Sluiting
Om 22:45 uur sluit Henk de vergadering. Dank voor jullie aandacht en hopelijk zien we elkaar de
volgende keer live!!!
***YW***.

