KNHS secretariaat
Marloes Leuris
Withagen 69
4861 AP Chaam
Tel 0161 491214
demeidoornhoeve@hetnet.nl

Algemeen secretariaat
Anneke van Engelen
Gilzeweg 57
4861 PM Chaam
Tel 06-12430053
anneke_van_engelen@hotmail.com

Agenda voorjaarsvergadering d.d. 23 mei 2014
Aanvang
20.00 uur
Locatie
Saloon te Gilzeweg 43C, Chaam.
1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
2. Presentielijst
De notulist tekent de presentielijst. Er zijn 25 stemgerechtigden aanwezig, inclusief bestuur.
3. Goedkeuring verslag najaarsvergadering d.d. 15 december 2013
De notulen van de najaarsvergadering van 15 december hebben op de site gestaan ter kennisname. Hier zijn
op- of aanmerkingen op gekomen. Deze notulen worden goedgekeurd door de voorjaarsvergadering.
4. Jaarverslag 2013
- Algemeen
De voorzitter geeft aan dat er dit jaar één dag van de SGW is afgelast door de weersomstandigheden. Het
Tuigpaardengala kende daarentegen behoorlijk hoge temperaturen, daardoor viel de belangstelling tegen. Het
oefenen van de pony’s loopt momenteel wat stroever. Hier wordt een oplossing voor gezocht.
- Landelijke Ruiters
Presentatie gepresenteerd door mevr. A. Van Engelen
- Ponyruiters
Presentatie gepresenteerd door mevr. I. De Rooij
- Menners
Presentatie gepresenteerd door mevr. M. Leuris.
De voorzitter bedankt de makers van de jaarverslagen.
5. Mededelingen
De notulist vertelt dat de kringen in regio Brabant opnieuw ingedeeld zullen worden. Hier zijn al diverse
bijeenkomsten van geweest, die door leden van het bestuur zijn bijgewoond. Het komt erop neer Kring Breda
zal vervallen. Er vind een fusie plaats tussen diverse verenigingen van Kring Breda en een deel van Kring
Oirschot. Deze nieuwe kring zal volledig opnieuw opgezet moeten worden, met een nieuw bestuur e.d.
6. Verslag Kascommissie
De controle van de financiële administratie is dit jaar verricht door Mevr. W. Van Engelen en mevr. N. Smans.
Zij hadden geen op- of aanmerkingen. Mevr. Smans treedt dit jaar af en zal volgend jaar opgevolgd worden
door mevr. W. Van de Buijs.
7. Financieel Verslag 2013
De penningmeester presenteert het financieel verslag van 2013. Enkele punten die opvallen:
- Drastische verlaging van de subsidie door de gemeentes
- Twee bedankmiddagen die op de begroting drukken
- Verkoop van de tent
- Kosten door gastankverplaatsing
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- Minder kosten van de vaste lasten door een zachte winter
- Groot negatief jaarresultaat
Mevr. T. Simons merkt op dat de verkoop van de tent in het totaaloverzicht is meegenomen. Dit vertekend het
beeld over 2013 omdat dit een eenmalige bate is.
Mevr. M. Brekoo stelt de vraag welke maatregelen men gaat nemen om de kosten terug te dringen en de
opbrengsten omhoog te krikken. De voorzitter geeft aan dat hierover momenteel overlegd wordt.
8. Evenementen
- Viertal wedstrijd
Deze staat gepland voor zondag 25 mei. Dhr. N. van de Buijs merkt op dat er geen evenementen bij de voetbal
zijn en er eventueel dus gebruik kan worden gemaakt van de parkeerplaats.
- TuigPaardenGala
Dit evenement viert zijn 25 jarig jubileum. Er zullen een paar shownummers zijn, het Open Chaams
Kampioenschap e.d.
- SGW
Dhr. P. Geerts geeft toelichting op de voortgang van het SGW. Eerst wordt de stop van SGW Princenhage
toegelicht. Deze stopt definitief. Onder andere speelt de rol van de KNHS hierin mee.
Er is onzekerheid over een eventuele doorgang in 2015 door de aanwezigheid van een grote hoeveelheid zand.
De commissie gaat in gesprek met de gemeente hierover. Ook stopt dhr. J. van Lil en dhr. A. de Jong. Er wordt
vervanging voor deze rollen gezocht. Mevr. M. van Engelen heeft toegezegd om de catering over te nemen. Er
zijn dus nog vacatures voor Veiligheid en Sponsoring. Mochten er belangstellenden zijn, dan kunnen zijn
contact opnemen met dhr. P. Geerts.
Mevr. M. van Engelen stelt de vraag of dat Chaam ook zoiets als Princenhage kan overkomen. Dhr. P. Geerts
vertelt dat de verzekeraar alle kosten heeft betaald in deze zaak. De KNHS heeft zich in eerste instantie terug
getrokken, later in het verhaal zijn zij zich actiever op gaan stellen. Ook zijn er maatregelen genomen zoals een
calamiteitennummer en herziening van regelementen. Het Hoger Gerechtshof heeft opgemerkt dat de
regelementen van de KNHS en de FEI niet overeenkomen.
9. Rondvraag
- Mevr. H. Wouters: Kunnen de rekeningen verspreid worden over het jaar? Dit is geen probleem volgens de
penningmeester.
- Mevr. O. Hovers: Hans had een mail gestuurd inzake de sponsoring voor het TPG. Hier was nog geen reactie
op gekomen. Deze wordt opgepakt. Ook de clinic voor de dressuurruiters: zou deze ook voor de ponyruiters
georganiseerd kunnen worden? Dit is wel de ambitie van de activiteitencommissie. Mevr. S. Leuris reageert
hierop met de opmerking om dit beter gescheiden te houden i.v.m. leeftijd deelnemers en verschil tussen
paard en pony. De activiteitencommissie zal deze opmerkingen meenemen in het overleg.
- Mevr. T. Simons geeft aan de communicatie tussen het bestuur en de ouders van de ponyruiters moeizaam
verloopt. Er is toendertijd een bijeenkomst geweest, alleen hierop is geen actief vervolg gekomen. De
voorzitter geeft aan open te staan voor communicatie, alleen dan is er ook input nodig vanuit de ponyruiters.
Er zal met mevr. M. Brekoo maandag 26 mei een overleg zijn over een eventuele invulling hiervan.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst.
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Naschrift: Mevr. Brekoo heeft in een mail op 26 mei 2014 aangegeven geen gebruik te willen maken van het
aanbod om met het bestuur in overleg te gaan en wenst geen les meer te geven.
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