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Notulen Algemene Ledenvergadering KNHS Endurancevereniging 

Voorjaarsvergadering d.d. 20 april 2018 te KNHS Centrum Ermelo 
 
Aanwezigen (volgens presentielijst):  
Mechteld d’Ancona, Catherine van Ravenstein, Ilona van Roekel, Björn Lansman, Carolien Staal, Rachel Marty, 
Roos Roes, Djilan Boelen, Kicky van Loon, Ruthi Damman, Artur Kerner, Patricia v/d Salm, Marjolijn de Rooij, 
Roald Bouman, Nienke Klomp, Nant Baten, Sarina Bos, Frans Baten, Inge Tiggelman, Chris Standaert, Suzanne 
Pen, Ineke Westers, Lisanne Kooiker, Marly van Ditzhuyzen, Michelle Nooijen, Marie Danielson, Marjolein de 
Wit, Ilse Ferwerda, Henny Hoeksma, Jeanne Linnewever, Cassandra ter Brugge, Jorie Duizendstra, Denise 
Dickhoff, Jiske l’Ami. 
    
Afwezig (met kennisgeving):     
Patricia van den Berghe, Myrna Eindhoven, Franca Veerkamp, Mark Rutten, Ramona Bult, Pauline Speelman, JJ 
Spreij, Tonkie Collee, Kirsten van der Woord, Jet de Leeuw-Koopman, Annalynn Gordeau, Joëlla Kranen, Sonja 
Bongers, Ruud Bolhuis, Alex van Breemen, Harrie Hanen, Désirée Hanen-van Baardewijk. 
                                                                            
Notulist:  
Marjolein de Wit 
 
1. Opening: 
Nienke opent de vergadering om 19.30 uur en bedankt de aanwezigen voor hun komst.  
Alvorens er wordt gestart met de vergadering heeft Ilona twee mededelingen. 
Mededeling 1: Nieuwe website gaat per 1 mei 2018 online. 
Mededeling 2: Verzenden van de enquête over het startgedrag is helaas niet helemaal goed gegaan. 
Ondanks dat de enquête het goed deed na het testen, is met het verzenden hiervan het niet 
helemaal gegaan zoals we hadden verwacht. Ilona is halverwege gestopt met het verzenden van de 
enquête en gaat hiermee verder om deze werkend te krijgen.  
Roald: Wat gebeurt er met de enquêtes die al zijn ingevuld?  
Ilona: Sommigen hebben het maar voor de helft ingevuld. Het is handiger om dit opnieuw in te vullen 
met een werkende enquête.  
Rachel: Hoeveel reacties zijn er al?  
Ilona: Recent niet naar gekeken maar tot nu toe waren het er rond de 40.  
Roald: Vraag met betrekking tot de website, de demo was in november klaar en deze staat nog niet 
online? Dit was (onvolledig) al beter dan de oude site, waarom niet gewoon online zetten? 
Ilona: We zijn druk geweest met alle teksten herschrijven door de websitecommissie, die moesten 
nog worden aangevuld.  
 
Roald: Opmerking over de notulen, op de notulen is weergegeven wat er is besproken en nu is er een 
herziene versie. Wijzigen kan naar Roald’s idee niet.  
Rachel: Mag ik vragen waarom de notulen is aangepast?  
Nienke: Er zijn vragen gesteld over Endurancewedstrijd zonder wederhoor.  
Afgesproken wordt om Frens te vragen naar de najaars ALV  te komen en uitleg te geven, zodat zijn 
kant gehoord kan worden of hier schriftelijk op te reageren. 
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Jorie: Als er een discussie komt, dit voortaan mededelen aan de notulist als het niet in de notulen 
mag komen.  
De leden vragen de originele notulen te publiceren en de wijzigingen via een rectificatie in de notulen 
van deze vergadering te zetten. De herziene versie moet worden teruggedraaid. 
 
2. Goedkeuring notulen van de najaars ALV 
We behandelen de “oude” versie en niet de gewijzigde versie. 
Frans: Pagina 2 – er is 3x gestemd; 1. Toestemming om erover te stemmen 2. Gaan we van 5 naar 7 
bestuursleden 3. Richten we er een commissie voor op? Nu staan er nog maar 2. Er is stemming 
gehouden op die dag, zoals dat volgens de statuten moet. Stemming van 5 naar 7 bestuursleden, er is 
akkoord gegeven voor de commissie om te helpen nieuwe bestuurskandidaten te zoeken.  
Roald: Op 26 november was de ALV, pas eind januari stonden de notulen online. Waarom zo laat? 
Pagina 5 – punt waarin wordt aangegeven dat Frens bezig is met een tijdwaarnemingssysteem. De 
vraag mag wel gesteld worden, maar er mag geen antwoord worden gegeven namens hem.   
Suzanne: niet invullen voor een ander. Eventueel anders verwoorden ‘met onze indruk is…’ 
Pagina 6 – vraag Ronald: Kunnen alle wedstrijden gaan meedoen, ook die na de Hippiade vallen? 
Deze vraag is neergelegd bij het Sportforum. Aanvulling: Suzanne kan zich niet herinneren dat deze 
vraag daar gesteld is. 
Frans: pagina 8 – sponsorcontract, problemen rondom het contract komen mogelijk door 
verschillende partijen – door Frans op dat moment ‘kampen’ genoemd – met verschillende hantering 
van materialen rondom de landelijke hoofdsponsor. Carolien: sponsor niet zichtbaar op alle 
wedstrijden, dit is 1 van de hoofdredenen geweest dat de sponsor het contract heeft gewijzigd. 
Aanvulling op de notulen: hesjes/vlaggen/sponsoruiting worden niet op alle wedstrijden gebruikt.  
Ilona: Pavo is onze hoofdsponsor, dat zijn zij ook voor paardensportend Nederland. Zij krijgen vragen 
waarom zij de ene keer wel en andere keer niet met de Pavo hesjes op de foto’s staan.   
Laatste alinea: vraag mag gesteld worden, antwoord weghalen.  
Pagina 9: ondanks meerdere pogingen tot contact met de andere partij rondom het organiseren van 
wedstrijden in Nederland, is dit nog niet van de grond gekomen. Hier staat geen naam vermeld.  
Roald: Frens inlichten dat het terugkomt op de notulen, weerwoord schriftelijk of aanwezig op de 
najaarsvergadering, leden gaan niet akkoord met aanpassen van de notulen.  
Frans: brief vanuit het bestuur sturen, naar Endurancewedstrijd met excuses voor naam en toenaam. 
Rectificatie van de notulen wordt geplaatst met opmerkingen hierbij.  
Definitieve goedkeuring van de notulen op de najaarsvergadering. Notulen opgeschort, niet 
goedgekeurd.  
 
3. Afmeldingen en ingekomen stukken:  
Ingekomen stuk van Rachel Marty: 
Ik wil graag dat er tijdens de ALV de ledenvertegenwoordiging in de ledenraad van de KNHS namens 
de KEV wordt besproken, en met name de rol van de ledenvertegenwoordiger, de communicatie van 
de ledenvertegenwoordiger naar de leden en de openheid en transparantie van zaken van de 
ledenvertegenwoordiger naar de leden toe. 
Rachel heeft het gevoel te weinig te zijn ingelicht. Ledenvertegenwoordiger zit er namens de leden, 
terugkoppeling naar de leden.  
Nienke: stuk communicatie wordt opgepakt met het nieuwe bestuur, na goedkeuring van de leden. 
Sommige dingen zijn gedeeld maar niet van het hele proces, lang niet alles kan gedeeld worden. Wat 
betreft het beter inlichten, dat punt nemen we mee.  
Rachel: meer specifiek, wat betreft Endurance, wat mag wel/niet verteld worden.  
Frans: is er een spreekverbod?  
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Nienke: als we alles zouden delen dan kan dit de KNHS schaden, een hoop dingen heeft niet veel 
betrekking tot de Endurance. 
Rachel: tot hoever gaat het spreekverbod? 
Nienke: ik ga niks zeggen over Rens Plandsoen op non actief zetten. Er staat een algemeen statement 
op onze website. Aantreden van 2 nieuwe bestuursleden is positief, verandering is nodig en wordt 
voortgezet.  
Rachel: wat kunnen wij verwachten in de toekomst? 
Nienke: stukken of besluiten, achteraf informatie.  
Rachel: is dit een onderwerp in de ledenraad? 
Nienke: alleen in grote lijnen weergeven, wat is effectief. 
Rachel: inhoudelijk beperkt, processen en procedures wel.  
  
Ingekomen stukken Mark Rutten:  
Is het mogelijk om, als KNHS endurancevereniging, eventueel via de KNHS ledenraadsvergadering, de 
tarievenstructuur / startpassen systeem enz  aan te kaarten bij de KNHS? 
Nienke: Jorie en Suzanne kunnen bevestigen dat deze vraag op de agenda staat van het sportforum. 
De vraag leeft bij het sportforum en staat hoog op de agenda.  
 
Is het mogelijk om, als KNHS endurancevereniging, eventueel via de KNHS ledenraadsvergadering, de 
uitzending van Nederlandse enduranceruiters naar FEI-wedstrijden in de zgn. “groep 7” landen aan te 
kaarten?  
Suzanne: juridisch gezien lijkt het niet mogelijk, dit zou moeten worden nagevraagd. Je kunt iemand 
die vrijheid niet ontnemen. Er zijn mensen die er afhankelijk van zijn en hun inkomen daar verdienen. 
Nienke: vraag aan Lisanne: heeft de KNHS hierover nagedacht? 
Lisanne: zoals Suzanne zegt, er zijn mensen die hier hun brood mee verdienen.  
Suzanne: Technisch commissie heeft hiermee te maken, verzoek te doen bij de Technische 
commissie.   
 
Is het mogelijk, en toegestaan, en wat zouden de eventuele kosten zijn, om een aangepaste versie van 
het nieuwe KEV-in wedstrijdprogramma te maken voor de mendurance?  
Nienke: dit lijkt mij een vraag voor het bestuur en niet voor een ALV.  
Suzanne: ik heb de mendurance reglementen gelezen toen en maak mij zorgen om het 
paardenwelzijn. De snelheden zijn vrij, er wordt harder gereden dan in endurance. Keuring wordt 
gedaan in het tuig en de hartslag hoger mag hoger. 
Frans: er is wel een verandering aan de gang. Er is een nieuwe mendurance vereniging, er wordt in 
het tuig en daarna nogmaals zonder tuig gekeurd. 
Suzanne: probleem zit in klasse 2, in klasse 1 zijn de regels strenger. 
 
4. Bestuurssamenstelling:  
Marjolijn spreekt hier namens de commissie, met dank aan Frans, er zijn veel mensen benaderd voor 
bestuursleden. Hieruit is ook een sponsorcommissie voortgekomen, namelijk: 
Jeanette Wilhelm, Carolien Staal en Roald Bouman. 
Er komen 2 posities binnen het bestuur in het najaar beschikbaar. De vraag is of iemand bezwaar 
heeft om de commissie met een half jaar te verlengen om op zoek te gaan naar geschikte kandidaten 
voor die 2 posities? Er is geen bezwaar.  
Nienke: vanuit het bestuur willen wij jullie bedanken.  
 
Voorstel ronde: Catherine van Ravenstein, Ruthi Damman, Kicky van Loon 
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Stembureau Rachel Marty, Cassandra ter Brugge en Nant Baten. 
Uitslag: 
Kicky van Loon, Ruthi Damman en Catherine van Ravenstein – zijn allen met een meerderheid van de 
stemmen gekozen en toegetreden tot het bestuur. 
 
5. Updates 
• Her & DER 
Ilona: toekomst Her & DER, de kosten zijn dermate hoog op de begroting. Besproken op de voorjaars 
ALV wat we gaan doen met de Her & DER. Met de redactie is er de afgelopen tijd een paar keer een 
gesprek geweest. Redactie wil graag op de oude voet verder, voorkeur voor een papieren Her & DER.  
Een presentatie volgt om visie te delen voor 2018. 

Roald: Tijdens de najaars ALV 2017 is gezegd dat de eerste Her & DER digitaal komt? 
Ilona: Dit is helaas blijven liggen, ik heb de hoofd/eindredactie overgenomen en dit had de afgelopen 
tijd niet de hoogste prioriteit.  

Er komt nog een papieren Her & DER, die al zo goed als klaar is (najaar/winter editie 2017 van 
oorsprong). Hierna volgt een digitale versie. 

Michelle: zijn er nog naar andere mogelijkheden gekeken? Link van de website op social media e.d.? 
De redactie ontvangt graag input per e-mail, redactie.herender@gmail.com 

• Tijdwaarnemingssysteem 
Ilona: het zelf te ontwikkelen tijdwaarnemingssysteem waarover op de najaarsvergadering is 
gesproken is financieel niet haalbaar. Ilona kreeg de vraag via Nienke om naar de KNHS te gaan, er 
was iets interessant langsgekomen namelijk: Tijdsregistratiesysteem Cloudtimer.  
Suzanne licht toe, Cloudtimer houdt digitaal de tijden bij en deelt dit op internet zodat mensen thuis 
de ruiters kunnen volgen.  
Cloudtimer heeft een subsidie ontvangen en zij zouden het leuk vinden om dit te ontwikkelen voor 
Endurance. Kosten per deelnemer op wedstrijden: 1 a 1,50 euro per start.  
Suzanne laat een presentatie van het systeem zien.  
App is te gebruiken voor zowel Android als Apple. Het is wel afhankelijk van internet op locaties. 
Cloudtimer is in Buinen getest. Resultaat was een werkbaar systeem wat wel verder ontwikkeld moet 
worden, met name voor de vetgate aanbiedtijden.  
 
Caroline geeft aan dat er Mifi bestaat, dit is een externe router die ongeveer € 17,50 per maand kost 
voor onbeperkt internet. 
 
Denise Dickhoff: Is dit de toekomstige veterinaire kaart?  
Suzanne: Nee, daar is dit systeem niet voor gemaakt.  
 
Marie: Kunnen hier ook bonnetjes mee worden geprint? 
Suzanne: Daarvoor zou er een ontwikkeling moeten plaatsvinden.  
 
Suzanne geeft aan een verslag te hebben gemaakt en een voorstel te hebben gestuurd naar het 
bestuur. Wacht nog op een reactie van het bestuur.  
 
Frans: Wat is de investering? 
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Ilona: De subsidie is voor ons nog onduidelijk en wat voor deel voor ons nog gebruikt kan worden. 
We moeten nog inventariseren wat er moet worden aangeschaft aan tablets e.d.  
Rachel: Op begroting budget voor vrij maken? Het lijkt een veelbelovende optie.   
Frans: Is er iets bekend of er over 5.000 of 10.000 euro wordt gepraat? 
Suzanne: minder dan 5.000 euro waarschijnlijk, maar tablets e.d. moeten dan nog worden 
aangeschaft.  
Frans: Het bedrag per deelnemer, waar is dat op gebaseerd? 
Suzanne: Dit was hun antwoord, per lid tussen de 1 à 1,50 euro.  
 
• Ledenraad 

Nienke: Nieuwe bestuursleden Cees Roozemond had hier vanavond bij willen zijn maar was helaas 
verhinderd. Introductie van de nieuwe bestuursleden:  

Cees Roozemond: https://www.knhs.nl/nieuws/2018/cees-roozemond-nieuwe-voorzitter-knhs/ 
Aukje Kroondijk: https://www.knhs.nl/nieuws/2018/maak-kennis-met-bestuurslid-aukje-kroondijk/ 

De positie voor portefeuillehouder recreatie is nog vacant, naar verwachting wordt deze het 
aankomende jaar opgevuld. 

• Sportforum 
Presentatie gegeven door Suzanne Pen.  
Suzanne geeft aan nog een aantal vragen te hebben naar aanleiding van de notulen van de 
najaarsvergadering. 
Vraag: De Hippiade is op een vrijdag. Wie zou dit liever op een zaterdag of zondag willen?  
Nienke: Vanuit de ledenraad zijn ze aan het onderzoeken of de Hippiade op zondag georganiseerd 
kan worden.  
Reacties: Plaats (Ermelo) is wellicht lastig voor een zondag? Hoop ruiters/grooms kunnen geen vrij 
krijgen op vrijdag. Wellicht is er in het weekend ook meer publiek aanwezig?  
 
Vraag: Kunnen alle wedstrijden gaan meedoen, ook die na de Hippiade vallen? 
Rachel: Wat als Hippiade de laatste wedstrijd van het jaar is?  
Voorkeur gaat uit naar hetzelfde weekend als andere disciplines? Stukje van het veld voor 
Endurance. Er komt geen duidelijke feedback. 
 
Vraag: Wat als je gekwalificeerd bent voor klasse 3 en een klasse 3 hebt uitgereden, mag je dan 
meedingen aan het kampioenschap voor klasse 2? Er komen steeds minder deelnemers. 
Je mag 1 klasse lager starten dan waarvoor je gekwalificeerd bent, mits je niet in een hogere klasse 
gestart bent in dat seizoen.  
Meningen zijn verdeeld.  
 
Roald: De routes worden saai, klasse 2 bijvoorbeeld is vaak 2x de ronde van klasse 1. Er zijn maar 
weinig verschillende routes. Het zou fijn zijn als er een gevarieerder routeaanbod is.  
Jorie: Zoals een vetgate in het veld, bijvoorbeeld de wedstrijd in Waalwijk. 
 
Jarmila heeft Suzanne gevraagd om een toelichting te geven over de vragen met betrekking tot de 
dispensatie van de jeugdruiter voor klasse 2. 
Dispensaties worden gegeven, dit gebeurt al een jaar of 5-6. Dit is in samenwerking met de 
bondscoach en de KNHS, er zijn er 2 die de beslissing nemen. Bij jeugd wordt dat ingezet om sneller 
de novice te behalen en sneller een CEI starten omdat er tijdsdruk is (leeftijd). Jeugdruiter moet 

https://www.knhs.nl/nieuws/2018/cees-roozemond-nieuwe-voorzitter-knhs/
https://www.knhs.nl/nieuws/2018/maak-kennis-met-bestuurslid-aukje-kroondijk/
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komen met een concreet plan, de eerste wedstrijd is een 40 km en geen 60. De jeugdruiter moet 
aantoonbaar voldoende ervaring hebben of krijgt begeleiding. Deze jeugdruiter was onder 
begeleiding op de wedstrijd, met een ervaren paard. Daarnaast heb je tijdens een 40 km wedstrijd 
meer veterinaire controle dan op een 35 km. Bij vragen kan je altijd Jarmila e-mailen.  
 
• Voorstellen en verkiezing nieuw Sportforumlid veterinair:  
- Janneke Schreuder - Denise Dickhoff - Louise Molendijk - Berit Boshuizen   
Janneke Schreuder is gekozen met een meerderheid van de stemmen en toegetreden tot het 
Sportforum. 
 
6. Verslag kascommissie 
Djilan: De afgelopen 3 dagen is Ilona op bezoek geweest bij de kascommissie. De cijfers zijn gezien, 
gecontroleerd en steekproeven gehouden. Er zijn geen onregelmatigheden gevonden.  
De enige zorg is de achterstand van het innen van de contributie, er zijn nog openstaande bedragen 
uit 2012-2015.  
De kascommissie is akkoord.  
 
7. Bespreken en vaststellen financieel verslag 2017 (balans en winst- en verliesrekening)  
Ilona: Er is al enkele jaren een behoorlijk verlies, dit jaar is het eindelijk positief. Er zijn een aantal 
dingen niet uitgegeven. O.a. de Her & DER, bezuinigd op vergaderlocaties, kosten bestuur zijn omlaag 
door vergaderingen een aantal keer per jaar via Skype te houden. Ook was de contributie laag 
ingeschat.  
Het financieel jaarverslag is vastgesteld.  
 
8. Definitief vaststellen begroting 2018 
Ilona: Tijdens de najaarsvergadering zijn er een aantal voorstellen besproken, o.a. dat  de 
wedstrijdorganisator bij een bepaald aantal starts een bepaald vast bedrag krijgt. Voor iedereen 
helder wat je krijgt en dit scheelt een hoop tijd. 
Deze voorstellen waren zonder vooroverleg en er werd aangegeven dat organisatoren dit eerst 
wilden bespreken. Er is met de organisatoren afgesproken om het oude systeem te hanteren voor 
2018.  
Roald: de meeste steun was voor voorstel nummer 3. Daarna is er nog een organisatorenoverleg 
geweest, het is een behoorlijk bedrag op de begroting.  
Frans: Is er openheid van zaken omtrent begroting NK/CEI?  
Ilona: Dit is besproken op de najaarsvergadering van 2016 maar niet duidelijk vastgelegd. Dit is 
tevens vastgelegd in de sponsorovereenkomst. Maar die is niet rondgestuurd en nog niet geplaatst 
op website.  
Roald: Is het duidelijk welke organisatoren zonder steun van de vereniging kunnen?  
Ilona: Er moet een plan komen waar zij ook achterstaan in goed overleg.  
Marjolijn: Is dit duidelijk afgesproken voor de CEI wedstrijd in natura? 
Is er besproken dat er een tegenprestatie tegenover staat? 
Logo’s zijn gemaild zodat deze gebruikt en op de website geplaatst kunnen worden, prijzen in natura 
en voorzien van logo.  
Voorgaande jaren is er alleen geld gesponsord zonder begroting, de ALV wenst van tevoren een 
begroting in te zien.  
Voorstel 3 met aanpassingen die in notulen genoemd zijn?  
De leden zijn het eens dat die ingevoerd wordt, maar niet voor dit jaar/halverwege het jaar.  
Voorstel 4 en wel/niet toekennen van de vergoeding CEI/NK. Hiervoor wordt gestemd. 
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Vraag: Gaan jullie akkoord met een toezegging van maximaal 1000 euro voor NK? 15 stemmen voor, 
op dat moment zijn er nog 24 personen aanwezig. Hieruit concluderen wij dat de meerderheid voor 
is.   
 
Goedkeuring wordt gevraagd voor voorstel 4. Iedereen is akkoord.  
 
9. Benoeming kascomissie 2018 
Hennie spreekt de zorg uit over de achterstand in het bijhouden van de administratie en de inning 
van de contributie achterloopt.  
De kascommissie wil nog 1 jaar verlengen en is bij deze verlengd.  
 
10. Rondvraag 
Marjolijn: Er is een nieuw wedstrijdprogramma, deze is in gebruik genomen terwijl het programma 
nog niet werkte. Respectloos naar juryleden en computermedewerkers. Zoveel geld uitgegeven voor 
het nieuwe programma en er was niemand getraind.   
 
Frans: Hierbij het verzoek om de vergadering te houden op een zondag.  
 
Carolien: Het is een schande dat er zo weinig mensen zijn.   
 
11. Sluiting 
Nienke sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid! 

 
 


