VERSLAG

Verslag van de gecombineerde najaars- en voorjaarsvergadering 2018/2019
Kring Noordoost Friesland
Datum: 12 april 2019
Plaats: Manege van Heleen de Haas, West 80, 9285 WD Buitenpost
Aanvang: 19:00 uur (voorafgaand aan huldiging Kringkampioenen 2018)
Aanwezig: B. Visser (vz), J, Meertens (bestuurslid) , Jetty Rauwerda (penningmeester), J. De
Boer (vz KNHS Regio Friesland), T. Annema, Ypeyruiters (1 lid), Maartenruiters (2 leden),
Afwezig met kennisgeving: T. Nobel-Hartlief (bestuurslid), LR en PC Leeuwarden

1. Opening en vaststellen agenda
Opening vergadering om 19:03. De voorzitter legt uit waarom dit een gecombineerde
vergadering is.
De agenda wordt vastgesteld
2. Verslag voorjaarsvergadering 12 april 2018 (bijlage)
Datum is niet weergegeven: het was op 12 april 2018. Ypeyruiters is verkeerd
geschreven.
Blz. 2 de Outdoortraining wordt door Tineke Hoekstra georganiseerd, niet door de
Regio. De Regio steunt het wel.
Blz. 3. Het springen is precies volgens planning verlopen. Ook de dressuur is niet
uitgelopen, maar het duurde wel langer dan gebruikelijk en kan dus als “uitloop”
ervaren worden. Opmerking zal toch over het Springen gaan en dat punt wordt niet
herkend door de Regio. Het verslag wordt verder vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
Van de mededelingen wordt bij dit agendapunt geen gebruik gemaakt. Regio zal
inbreng hebben bij punt 12.
4. Financieel jaarverslag en bevindingen kascommissie (informatie wordt tijdens
de vergadering verstrekt)
De rekening laat een overschot zien van ruim 3.000. Komt vooral door extra
inkomsten selectiewedstrijden en minder uitgaven aan bijvoorbeeld TOPplan. Het is
niet de bedoeling om zoveel geld over te houden dus financieel gezien zouden we
als Kring meer kunnen organiseren.
Ook de begroting 2019 laat een overschot van 965,- zien.
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Hier worden verder geen opmerkingen over gemaakt en de rekening en de begroting
worden vastgesteld.
5. Jaarverslag Kringbestuur 2018 (bijlage)
De voorzitter neemt de belangrijkste punten van het bestuursverslag door. Er zijn
geen vragen of opmerkingen over. Jos geeft complimenten voor het verslag.
6. Bestuursverkiezing
dhr. B. Visser is aftredend en niet herkiesbaar. Als kandidaat wordt voorgesteld dhr.
T. Annema
Brant licht zijn beslissing om af te treden toe. De drukte rondom werk en politiek
maakt het voor hem onmogelijk het voorzitterschap goed uit te voeren. Als kandidaat
wordt Tabe Annema voorgedragen; Brant blijft wel betrokken bij de
selectiewedstrijden.
Zonder stemming wordt Tabe verkozen als voorzitter. Hij licht toe wat zijn ideeën bij
de Kring en het voorzitterschap zijn. Hij is al jarenlang betrokken bij de Kring en ziet
de belangstelling voor de Kringvergaderingen de afgelopen jaren drastisch
teruglopen. Hij ziet daar ook een rol voor de verenigingen zelf om de verbinding
tussen verenigingen en Kring in stand te houden. Maartenruiters geven aan dat de
verenigingen hetzelfde probleem hebben: het lijkt of men alleen diensten komt
afnemen en verder het verenigingsgebeuren minder ziet zitten.
Jos bedankt namens de Regio Brant voor zijn inzet als voorzitter van de Kring. De
samenwerking was altijd heel goed. Er is veel waardering voor zijn bijdragen
geweest. De nieuwe voorzitter is ook geen onbekende voor de Regio en Jos heeft er
alle vertrouwen in dat Tabe zijn rol goed zal kunnen vervullen en van meerwaarde zal
zijn.
Jos ligt toe wat de achtergronden van het ontstaan van de Vertrouwenscommissie
voor Regio bestuursleden zijn en hoe dat functioneert. Geeft aan welke
bestuurswisselingen er in de Regio zijn geweest.
Tabe denkt dat met een interessante agenda, een brainstorm gehouden kan worden
waarvoor je 2 leden per vereniging uitnodigt. Dat zou kunnen leiden tot nieuwe
ideeën voor activiteiten. Jos geeft aan dat het ledenaantal stabiel blijft (afname komt
ook door ontdubbeling in de KNHS administratie). De informatievoorziening is
tegenwoordig ook anders dan vroeger: mensen nemen informatie snel tot zich dus
de rol als informatieplatform voor leden neemt ook af.
7. Verkiezing kascommissie 2019
De beide leden van de Kascommissie van vorig jaar hebben aangegeven dit nog wel
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een jaar te willen doen. Tot nieuwe leden van de Kascommissie worden benoemd
Grietje Spoelstra en Grietje Visser.
8. TOPplan 2019
We hebben dit jaar een nieuw concept voor TOPplan, omdat de belangstelling voor
het oude concept terugliep. Het is een pilot om te kijken of dit tot meer
belangstelling lijkt.
Dit jaar werken we met clinics. Afgelopen vrijdag was de Clinic bij Nella Bijlsma
(springen) met 9 aanmeldingen. Op 17 mei is de dressuurclinic bij Heleen de Haas,
daar zijn tot dusver 7 aanmeldingen. We hopen dat deze manier beter past bij de
behoefte.
9. Toekomst van de Kring
Brant geeft aan dat het positief is dat we aan het aantal startpashouders kunnen zien
dat dit best goed gaat in onze Kring. Het aantal actieve leden blijft stabiel, maar wat
we als Kring kunnen doen blijft vrij beperkt met TOPplan, selectiewedstrijd en
Kringkampioenen. Hij heeft dit ook gemeld in de Regio. De vraag is of we door
moeten gaan met proberen het Kringverenigingsleven nieuw leven in te blazen, of in
de situatie berusten? Er zijn ook andere activiteiten mogelijk als bijv. excursies naar
een dierenarts etc. Waarom zijn we er eigenlijk als Kring? We hebben wel degelijk
een functie. Er is daarom geen reden om te fuseren met andere Kringen.
Ook de Regio ziet dat de Kring een mooi regionaal niveau geeft voor activiteiten
waarvoor de vereniging te klein is, maar de Regio te groot. Er blijft problematiek om
mensen daarbij betrokken te krijgen, kijk maar deze vergadering van vanavond.
Het idee van Tabe wordt door meerdere aanwezigen herkend als een interessant
middel om nieuwe ideeën te genereren. Je zou ook een gastspreker kunnen
uitnodigen, stelt Jos voor. Er zijn mensen nodig die goed zijn in het leggen van de
juiste verbindingen.
10. Aangepast reglement Kringkampioenschap 2019 (zie bijlage)
Het memo wordt door Henk toegelicht. Het is de vraag of degene die dan één keer
goed rijdt en Kringkampioen wordt daar dan zelf wel belang bij heeft. We hebben
wat geschikte opties geïnventariseerd, maar dat moet nog met de betreffende
verenigingen worden kortgesloten. Het heeft geen formele effecten voor het
vraagprogramma bijvoorbeeld: je maakt alleen gebruik van de uitslagen van die
wedstrijd.
Intensieven duidelijke communicatie hierover is dan wel van belang.
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11. Vaststellen datum najaarsvergadering
De datum van woensdag 6 november wordt voorgesteld. Zou dit jaar bij de
Maartenruiters kunnen. Aldus wordt besloten.
12. Inbreng Regiobestuur
Jos meldt een aantal hoofdpunten.
Hij had de opkomst vanavond ook graag wat hoger gezien, en hoopt ook dat de
Regiovergadering volgende week ook goed (beter) bezocht kunnen worden.
Iedereen is van harte welkom: niet alleen bestuurders maar ook leden. Voor het
meestemmen moet je wel KNHS lid zijn.
Er zijn wat nieuwe regels van kracht. Vanaf 1 april mogen tijdens het outdoorseizoen
ook wedstrijden in de indoor-faciliteit (op dezelfde locatie) gehouden worden, los van
de weersomstandigheden. Volgens jaar mogen zelfs indoorlocaties inschrijven
tijdens het outdoorseizoen.
Viertallen kür heeft meer mogelijkheden gekregen: er mogen nu ruiters uit meer
verschillende klassen meedoen. De beoordeling is ook veranderd: twee juryleden
zitten nu op één positie.
Het is tegenwoordig mogelijk om leeftijdsgebonden wedstrijden mogelijk te maken.
Vanaf juni mag je wedstrijden uitschrijven die leeftijdsgebonden zijn, categorie A-BC-D-E verdwijnt en daarvoor in de plaats kunnen leeftijdscategorieën aangegeven
worden. Tijdens de Voorjaarsvergadering van de Regio wordt e.e.a. nader toegelicht.
De Regio gaat 2 wedstrijden benaderen om dit toe te passen. Er is ondersteuning
vanuit de KNHS. Kollum op 1 juni zou kunnen, maar moet wel op vraagprogramma
staan. Of dat ook betekent dat paarden tussen pony’s mogen starten, is nog niet
helemaal duidelijk.
13. Rondvraag
Maartenruiters: wat zouden we met de middelen die we extra hebben al dit jaar
kunnen doen? Als we wachten tot volgende vergadering is het te laat. Het zou mooi
zijn om al dit jaar wat extra’s te kunnen aanbieden. Bijv. informatie en bijscholing van
instructrices die clublessen verzorgen. Moet snel door het Kringbestuur worden
opgepakt. De vraag is om inderdaad op korte termijn een brainstorm sessie te
beleggen. Jos ondersteunt het aangedragen idee richting instructeurs.
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Yepeyruiters: het juiste mailadres staat niet goed in de administratie. Past de
secretaris aan. Daarnaast aandacht voor de privacy van de ledengegevens. De Kring
kan daar inderdaad over beschikken. De oproep om daar zorgvuldig mee om te gaan
wordt door iedereen herkend.

14. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 20:10 uur.

