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BESTUURSVERSLAG over het kalenderjaar 2019 
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 2019 
informeren over de activiteiten en behaalde resultaten in 2019.   

Speerpunten 
Om de doelstellingen van de Kring te behalen, hebben in 2019 de volgende activiteiten 
plaatsgevonden: 

• er zijn clinics georganiseerd in het kader van het programma TOPplan; 
• er is op basis van het nieuwe reglement “Kringkampioenschappen” één dresuur- en 

één springwedstrijd aangewezen als bepalend voor de titel Kringkampioen;  
• er is een clinic georganiseerd met Monique Peutz op 7 december 2019 in Oentsjerk; 
• het mede (doen) organiseren van één van de regionale Selectiewedstrijden voor het 

Fries Outdoorkampioenschap; 

 
Topplan 2019 
In 2019 hebben we TOPplan in een nieuw jasje gegoten, aangezien de belangstelling de 
afgelopen jaren terugliep. Er zijn nu ééndaagse clinics georganiseerd. Voor het springen zijn 
de clinics verzorgd door Nella Bijlsma, voor de dresuur door Heleen de Haas. Er hebben in 9 
jonge ruiters deelgenomen aan de springclinics en ook 9 aan de dressuurclinics. 
 

Wedstrijden meetellend voor Kringkampioenschappen 
In 2019 is voor het eerst gewerkt met het nieuwe Reglement Kringkampioenen Kring NOF 
2019. De wedstrijd van 10 en 11 juli 2019 in Burgum (de Mennoruiters) is door het 
Kringbestuur aangewezen als bepalend voor de titel “Kringkampioen 2019” in de discipline 
Dressuur. De springwedstrijd van 3 augustus 2019 in Oentsjerk (PSV Trynwâlden) is door 
het Kringbestuur aangewezen als bepalend voor de titel “Kringkampioen 2019” in de 
discipline Springen. De Kringkampioenen zijn vermeld op de website en op Facebook en ze 
zijn gehuldigd op 7 december 2019 in Oentsjerk. 
 

Clinics door Monique Peutz 
Op 7 december heeft Monique Peutz dressuurclinics gegeven waarvoor alle leden van de 
Kring zich konden aanmelden. Een deel van de kosten is voor rekening van de Kring 
gekomen, waardoor de eigen bijdrage beperkt kon blijven tot € 35,- voor 45 minuten bij 
twee personen per clinic. Tot ons genoegen zijn de clinics zeer positief ontvangen.  
 

Organisatie selectiewedstrijd voor Fries Kampioenschap Outdoor 
Net als in voorgaande jaren is het gelukt om één van de selectiewedstrijden (de 2e 
selectiewedstrijd) binnen onze Kring te laten plaatsvinden, op het welbekende terrein van de 
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familie van der Wal in Drogeham. De wedstrijden vonden plaats op 22 en 23 juni en zijn 
wederom, met dank aan alle vrijwilligers, succesvol verlopen.   
 

Bestuurlijke zaken 
In 2019 is Brant Visser teruggetreden en tijdens de gecombineerde najaars-
/voorjaarsvergadering op 12 april 2029 is Tabe Annema verkozen tot nieuwe voorzitter van 
de Kring. Het bestuur is in 2019 4 keer bij elkaar gekomen, helaas geen enkele keer voltallig. 
 
 
De website van de Kring (www.paardensportkringnof.nl) is in 2019 na een forse verstoring 
opnieuw opgebouwd en in de lucht gebracht, waarbij echter een deel van de historie over 
2017 en 2018 voorgoed verloren is gegaan. In 2019 hebben zich verder geen verstoringen 
meer voorgedaan. Alle berichten die op de website geplaatst worden, worden automatisch 
ook op de Facebookpagina en op Twitter gepubliceerd. Verder is de optie voor een 
nieuwsbrief ingevoerd, waardoor mensen die dat willen een notificatie in de mail ontvangen 
als er een nieuw bericht op de site geplaatst is. Dat maakt dat mensen niet steeds de site 
hoeven te bezoeken, maar gericht bepaalde berichten kunnen aanklikken als ze een mail 
ontvangen. 
 
De najaarsvergadering die gepland was voor 7 november kon door omstandigheden helaas 
geen doorgang vinden, maar de agendapunten zullen worden behandeld in de 
eerstvolgende vergadering in het voorjaar van 2020. 
 
 
 
Het bestuur van de KNHS Kring Noordoost Friesland 


