
Notulen van de najaarsvergadering Kring Noord Oost Friesland d.d. 19 Oktober 2017 
gehouden op manege PSV Trynwalden te Oenkerk. 

Aanwezige vertegenwoordigers van: 
Regio Friesland, LR & PC De Maartenruiters, PSV Surventoruters, PSV Trynwalden. PSV 
Ypeyruiters. 
 
Afwezig zonder kennisgeving vertegenwoordigers van: 
LR ’t Hoefijzer, Amelander- men en rijvereniging, LR & PC Haleruiters, LR Friso, LR ’t 
Hoefijzer, en PSV Eastermar, LR de Dongerruiters en Frisiaantjes, HSF it Bytling, Stal Paula 
de Jong. 
 
 

1. Opening: 
Tabe Annema neemt vanavond het stokje even over van Brant Visser als voorzitter omdat hij 
helaas door andere zaken verhindert is. Hij heet iedereen welkom op de najaarsvergadering, 
hierbij in het bijzonder het Regiobestuur.  
Verder benoemt hij dat Allard v/d Wal helaas ook is verhindert om aanwezig te kunnen zijn. 
 

2. Notulen van de voorjaarsvergadering 16-04-2017: 
De  voorzitter heeft de notulen per pagina behandeld, op blz 1 staat dat Jetty uit zal zoeken 
hoe het komt dat onze bankkosten zo hoog zijn, hier is ze nog niet aan toegekomen en zal er 
achter aan. Verder zijn er geen op- of aanmerkingen op de notulen. 
 

3. Ingekomen stukken/mededelingen: 
• Er zijn geen ingekomen stukken die behandelt moeten worden, alles gaat 

tegenwoordig digitaal op sociaalmedia.  
• Voor 10 november moeten de verenigingen de wedstrijden doorgeven aan het 

Regiobestuur die ze gaan organiseren in het outdoorseizoen 2018.  
• Kringbestuur de drie stromen moet voor 1 december aangeven of het ze gaat lukken 

een selectiewedstrijd te organiseren. Mocht dit niet lukken dan zal onze kring de 
selectiewedstrijd op zich nemen. Zodra er meer bekend is horen we het. 
 

4. Bestuursverkiezing:  
Aftredend en niet herkiesbaar is Dienke Plantinga, we bedanken Dienke voor haar 7 jaar inzet 
en dat doen we middels een bloemetje.  
Graag willen we Henk Verbunt verwelkomen binnen ons team. Helaas door privé 
omstandigheden niet aanwezig vanavond.  Hij heeft al even meegedraaid binnen het bestuur 
en iedereen stemt toe met zijn intrede. Welkom Henk. 
 

5. Evaluatie groenseizoen 2017: 
Tineke vertelt dat we het afgelopen jaar voor het eerst kringwedstrijden hebben georganiseerd 
door opengestelde wedstrijden uit te zoeken die meetellen voor het kringkampioenschap. Ze 



benoemt de aangewezen wedstrijden en zegt dat er bij de pony’s wedstrijden zijn uitgevallen 
waardoor er helaas geen kringkampioenen zijn bij de pony’s dit jaar.  
 
Tevens hadden de selectiewedstrijden dit jaar een andere opzet. Er waren 2 selectie 
wedstrijden voor heel Friesland. De 1e wedstrijd werd georganiseerd door Kring Tusken Wald 
en Kliff. De 2e wedstrijd werd georganiseerd door Kring NOF. Hiervoor werd een speciale 
commissie benoemd en konden we terecht op het mooie terrein bij Hypo Friesland van Fam, 
v/d Wal.  
We kijken terug op een goed georganiseerde selectiewedstrijd. Dit met dank aan vele 
vrijwilligers.  
 
De regio wedstrijden waren dit jaar weer in Harich op 10 t/m 12 Augustus. 
 
Dit jaar zal de huldiging van de kringkampioenen plaats vinden op 2 november bij Harmina 
Holwerda in Wilp waar zij zelf sinds kort haar eigen stal runt. We krijgen hier een rondleiding 
en een demonstratie.  
 

6. Topplan 2017/2018 
Het topplan dat staat voor ‘’talent ontwikkelingsplan’’ is bedoelt om meer ervaring te krijgen 
in een andere discipline. Het is voor de leeftijd van 8 t/m 18 jaar en je mag niet hoger zijn 
geweest als de klasse L. Tevens moet je een combinatie nummer hebben. 
 
Het afgelopen jaar werden de dressuur lessen verzorgt door Annet Iedema- de Boer uit 
Buitenpost. Zij deed dit voor de eerste keer en zal dit volgend jaar nogmaals doen.  
Voor het springen hadden we Folkert Kelderman uit Rinsumageest en hij deed dit voor 
tweede keer. Daarvoor zal een ander gezocht worden. Er is al contact gezocht met Nella 
Bijlsma en die zal dit waarschijnlijk op zich nemen. 
 
Er wordt benoemd dat Bennie v/d Es, Harmina Holwerda en Esther Liano heel goed hebben 
gepresteerd op EK voor Friezen. Hier zal even een melding van worden gemaakt op onze 
facebook account.  
 

7. Begroting: 
Jetty heeft een overzicht bij zich met de begroting daarop en deelt deze uit ter inzage. Hierbij 
benoemt ze dat de bankkosten erg hoog zijn en hier naar gekeken moet worden om te kijken 
hoe we te boek staan bij de bank. Verder komen er geen op of aanmerkingen op de begroting. 
 

8. Regiobestuur: 
Op 23 november is iedereen uitgenodigd voor de jaarlijkse najaarsvergadering van het 
Regiobestuur in het Haske te Joure. Jos de Boer hoopt hier weer als voorzitter te worden 
benoemt. Aftredend zullen zijn Claudia Reinsma en Okke-jan Okkema, hiervoor is een 
vacature opgesteld. Mochten we iemand weten of aanbevelen dan horen ze het graag. 
 



23 oktober organiseren ze een brainstorm avond die in het teken staat van de Regio 
kampioenschappen zowel in-als outdoor. Met behulp van stellingen en inbreng van ruiters en 
amazones tot goede en misschien wel nieuwe inzichten krijgen betreffende de 
kampioenschappen. Iedereen is welkom. Jos de Boer geeft nog een paar voorbeelden van de 
stellingen die die avond voorbij zullen komen. 
 

9. Vaststellen datum voorjaarsvergadering 2018: 
Dit zal plaats vinden op 12 april in Foudgum op de manege van de Dongeruters. 
 
10. Rondvraag: 
Het Regiobestuur benoemt dat alle ingekomen wedstrijdendata vallen onder het recht van 
het Europese recht. Dat betekent vrijheid van concurrentie. Hierdoor staat de kalender 
open voor alle opgegeven wedstrijden en heeft de Regio alleen een begeleidende rol 
hierbij. Na December hebben ze weer inspraak en kunnen ze wedstrijden weigeren.   
Verder zijn er geen vragen meer. 

 
11. Sluiting: 
De voorzitter sluit de vergadering, bedankt ieder voor zijn komst en nodigt iedereen uit 
nog even te blijven zitten voor een drankje.  

 
 


