BESTUURSVERSLAG over het kalenderjaar 2018
Inleiding
De doelstelling van de KNHS vereniging Kring Noordoost Friesland is om, als lid van de
KNHS en de KNHS regio Friesland, de paardensport en het recreatief paardrijden te
stimuleren. Omdat te bereiken wordt een aantal activiteiten door het Kringbestuur
georganiseerd. Net als vorig jaar willen wij onze leden via een bestuursverslag over 2018
informeren over de activiteiten en behaalde resultaten in 2018.

Speerpunten
Om de doelstellingen van de Kring te behalen, hebben in 2018 de volgende activiteiten
plaatsgevonden:
• organiseren van het Talenten Ontwikkelingsplan (TOPplan);
• het aanwijzen van dressuur- en springwedstrijden voor het Kringkampioenschap;
• het mede (doen) organiseren van één van de regionale Selectiewedstrijden voor het
Fries Outdoorkampioenschap;
De gebruikelijke huldiging van de Kringkampioenen heeft in 2018 niet plaatsgevonden, maar
is uitgesteld naar het voorjaar 2019: het bleek dit keer onmogelijk om tijdig de
Kringkampioenen te berekenen door diverse oorzaken.

Topplan 2018
Het afgelopen jaar werden de dressuur lessen net als het jaar daarvoor verzorgd door Annet
Iedema- de Boer uit Buitenpost. Voor het springen werden de lessen verzorgd door Nella
Bijlsma. Aan elke discipline deden 6 combinaties mee, en we hebben leuke reacties van de
deelnemers ontvangen.

Wedstrijden meetellend voor Kringkampioenschappen
In het outdoorseizoen 2018 werden voor de dressuur 5 wedstrijden (voor paarden en pony’s
apart) aangewezen om mee te tellen voor het Kringkampioenschap; voor het springen
konden er slechts 2 worden aangewezen. Hiervan telden alle resultaten mee (van de eerste
proef), minus het slechtste resultaat (of één wedstrijd waaraan niet deelgenomen werd. De
aangewezen wedstrijden zijn gepubliceerd op de website van de Kring.

Organisatie selectiewedstrijd voor Fries Kampioenschap Outdoor
Net als in 2017 werd ook in 2018 één van de selectiewedstrijden voor het Fries
Kampioenschap Outdoor in onze Kring georganiseerd; opnieuw bij de familie v.d. Wal op
hun mooie terrein bij Hypo Drogeham. Deze wedstrijd heeft opnieuw veel waardering
opgeleverd, wat niet mogelijk was geweest zonder de inzet van alle vrijwilligers!

Kringkampioenen
In het outdoorseizoen 2018 zijn de volgende leden tot Kringkampioen uitgeroepen:
Dressuur Paarden
Janneke Grolleman – Tornado – Klasse B – Heideruters
Linda Smidt – Zwaantsje – L1 – Dongerruters
Hester Faber – Gotcha – L2 – Eastermar
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Anneke de Boer – Be United – M2 -Mennoruiters
Astrid Mous – Amigo S – Z1 – Trynwalden
Dressuur Pony’s
Jade Bolhuis – Doreen JB – Klasse B – categorie B – Heideruiters
Iris Genee – Joep – Klasse L2 – categorie B – Trynwalden
Nina Procee – Suprice – L2 – categorie D – Trynwalden
Hilde Broersma – Harry – Z1 – categorie D – HSF it Bytling
Helaas konden voor het onderdeel Springen geen Kringkampioenen aangewezen worden.
De namen van deze kampioenen zijn uiteraard ook op de website gepubliceerd!

Bestuurlijke zaken
Het bestuur is in 2018 2 keer bij elkaar gekomen en op 12 april is de voorjaarsvergadering
2018 gehouden.
De website van de Kring (www.paardensportkringnof.nl) is in 2018 geoptimaliseerd en
actueel gehouden. Helaas is rond de jaarwisseling 2018-2019 door een cyberaanval bij het
bedrijf waar de website draait (mijnhostingpartner.nl) de website volledig verloren gegaan.
Begin februari 2019 was de site weer in de lucht, maar alle berichten van april 2017 tot eind
2018 zijn weg en niet meer via een backup te herstellen.
De najaarsvergadering kon door omstandigheden van enkele bestuursleden niet tijdig
ingepland worden. Begin 2019 is besloten deze vergadering te combineren met de
voorjaarsvergadering 2019.
Het bestuur van de KNHS Kring Noordoost Friesland
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