Notulen

Notulen van de voorjaarsvergadering Kring Noordoost Friesland
Plaats: manege de Hynsteblom. Kolkreed 2 9154 AS Foudgum
Aanvang: 20:00 uur

Aanwezig: Postruiters, Yperuiters (2 afgevaardigden), E. Idsardi, Dongeruters & Frisiaantjes,
Survento rutersTabe om 20:12

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter heet alle aanwezigen (naast bestuur 5 personen). Afmelding ontvangen
van Jetty (penningmeester) door ziekte. Vertegenwoordiger van de regio heeft zich
afgemeld. De voorzitter zal punt 10 voor zijn rekening proberen te nemen. Hij wijst
ook op de ALV van de Regio op 19 april.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Verslag najaarsvergadering 19 oktober 2017 (bijlage)
Voorzitter neemt het verslag door, het wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen punten uit de regio worden bij punt 10 meegenomen.
4. TOPplan 2018
Net begonnen, wat minder opgave dan vorig jaar. Springen 2 groepen van 3 bij Nella
Bijlsma: een groep pony’s een groep paarden. Tineke is wezen kijken afgelopen
maandag.
Ook in de dressuur 2 groepen, daar is pas één les geweest. Het bestuur zal ook op
de website ook aandacht besteden aan TOPplan met foto’s etc. De aandacht neemt
af, maar we weten niet goed waar het aan ligt. Misschien schommelt het altijd wel
wat. De groep die afgelopen jaren heeft meegedaan, is inmiddels te hoog in klasse,
dus het is ook wachten op de volgende groep nieuwkomers.
5. Jaarverslag Kringbestuur
De secretaris licht het jaarverslag toe, het is gepubliceerd op de website.
6. Financieel jaarverslag en bevindingen kascommissie
De voorzitter licht het financieel verslag toe. Openstaande vorderingen € 250,00
gingen over 2016. De openstaande vorderingen per 31-12-2017 hebben vooral
betrekking op de kringafdrachten, waarvan de incasso pas in 2018 stevig is
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opgestart. Er is geen verslag van de kascommissie ontvangen. De voorzitter stelt
voor het verlenen van décharge over de financiën op de agenda van de
najaarsvergadering te zetten.
Verkiezing kascommissie 2018.
K. Wijbenga blijft nog een jaar in de kascommissie: de voorzitter vraagt om
kandidaten voor de vrijvallende plaats. Tabe meldt zich aan.
7. Aanwijzen wedstrijden die meetellen voor het Kringkampioenschap 2018
Jeanine licht toe welke wedstrijden door het bestuur worden voorgesteld:
dressuur: 11-13 mei (Bergum), 16-17 mei (Drogeham), 23-24 mei (Drogeham), 23-06
(Dokkum) en 30-06/01-07 (Oenkerk): dit zijn de wedstrijden vóór het Fries
Kampioenschap waarbij alle klassen zijn uitgeschreven.
Voor springen: 19-05 (Oenkerk), 14-07 (Oenkerk): deze moeten dan wel allebei
verreden worden.
Tabe geeft aan dat het goed is dit op tijd door te geven aan de organiserende
verenigingen, die suggestie wordt overgenomen. Is ook efficiënter, omdat de
verenigingen de bestanden ook moeten aanleveren bij de Kring zodat we een
klassement kunnen opstellen.
Er is gekozen voor wedstrijden vóór de Friese Kampioenschappen, omdat
combinaties daarna meestal willen promoveren
8. Vaststellen datum najaarsvergadering
Vanuit Kringbestuur wordt 11 oktober 2018 voorgesteld. Als locatie denken we aan
Kollum, de voorzitter vraagt het bestuur van de Maartenruiters. Als dit niet kan,
vragen we de Yperuiters.
9. Inbreng Regiobestuur
Namens de regio meldt de voorzitter:
- iedereen is uitgenodigd bij de ALV van de Regio Friesland op 19 april.
- Vertrouwenscommissie (Kringvoorzitters) hebben gesprek met Wander Brinkhof
gehad, hij zal voorgedragen worden tijdens de ALV;
- Outdoortraining samengestelde wedstrijden (SGW) wordt door Regio
georganiseerd Is vergelijkbaar met TOPplan. Het bericht op de site van de Regio zal
gedeeld worden op de website en Facebook;
- in de regio zijn de Indoorkampioenschappen geëvalueerd. Vorm was goed. Ook het
overrijden van Z-pony’s op zondag is ook goed bevallen. Wel is in discussie
gebracht: moet dit altijd in Sneek plaatsvinden? De Regio gaat nadenken over een
andere vorm, bijv. spreiden over maneges. Het hoeft niet per sé in Sneek, de
kampioenschappen zouden per klasse/combinaties van klassen verdeeld kunnen
worden over meerdere locaties. Nadeel Sneek is het parkeren bij het springen. Als er
vanuit onze verenigingen nog opmerkingen zijn, kunnen die via de voorzitter worden
doorgegeven.
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E. Idsardi brengt in: er is uitleg gegeven over punten, maar daardoor liep het starten
enorm uit. Ook de verlichting is een punt van aandacht. Ook de geluidsinstallatie
was de eerste dag gebrekkig, de tweede dag wel beter.
10. Rondvraag
Edith: website werkt niet op haar telefoon
Tabe: overhandigt een uitnodiging voor het 40-jarig bestaan van de Survento Ruters
in café De Haven in Surhuisterveen op 26 mei van 16:00 tot 18:00 uur. Verder licht hij
toe op welke punten nu nagedacht wordt over de organisatie van de
selectiewedstrijd, naar aanleiding van de bevindingen van vorige keer en de
wedstrijd in Harich. Het is dit keer de eerste selectiewedstrijd van de twee, de
tweede is in Harich.
11. Sluiting
De voorzitter sluit om 20:47 uur de vergadering.

