
 
 

Notulen ALV KNHS Regio Friesland 
Datum: 24-11-2022 
Locatie: Paardenkliniek Wolvega, Oldeholtpade 
Aanwezig: Voltallig bestuur 
 
Wander opent om 20.00u de vergadering en heet iedereen van harte welkom! Allereerst een 
dankwoord voor Willem en Mark van Paardenkliniek Wolvega die een interessante en leuke 
rondleiding hebben gegeven. 
 

1. A. agenda is goedgekeurd en wordt aangenomen. 
2. Wegens een kleine technische storing konden de notulen niet op tijd op de website 

staan waardoor Moniek de notulen van de vorige keer heeft voorgelezen. 
3. Geen ingekomen stukken, verschillende ereleden en leden van verdienste hebben 

zich netjes afgemeld. Wander merkt op dat vanaf volgend jaar er per kwartaal een 
nieuwsbrief verstuurd gaat worden. Vanuit de zaal komt de opmerking dat men de 
mail lang niet allemaal ontvangt. 

4. A. Bij de indoorkampioenschappen wordt geen 1.45 springen uitgeschreven, uit de 
zaal komt de vraag waarom? Het schijnt bijgevoegd te worden in de basissport door 
de KNHS maar nergens uitgeschreven. Deelnemers vallen dan tussen wal en schip. 
Ook de vraag of B pony’s een barrage moeten rijden. Er wordt een tabel gehanteerd 
vanuit de KNHS. Er komt ook een vraag of de startgerechtigdheid voor 
kampioenschappen van tevoren gecheckt kan worden. Dit ligt bij de KNHS. En 
volgens de AVG kan het niet vooraf. Het gaat ook om eigen verantwoordelijkheid. 
Masha meldt dat er wat ICT uitdagingen zijn binnen de KNHS maar dat de wens 
bestaat om dit in de toekomst mogelijk te maken. 
B. Wat wijzigingen in de outdoorkampioenschappen. Verenigingskampioenschappen 
gaan alleen door met 6 op tijd aangemelde teams v paarden en 4 voor ponies. Vraag 
of de aantallen ook andersom mogen? Er moet vastgehouden worden aan deze 
aantallen en voorwaarden.  
c. Wordt zsm bekend gemaakt 

 
5. Huldigingen 
6. Niesette wordt opnieuw gekozen. 
7. Sabien : Vanuit het dressuurforum niet zoveel te vertellen. Weinig nieuws. 

Meetmomenten gaan nog steeds door – in tegenstelling tot springen. Inschrijfgeld 
moet wel laag blijven. Leeftijdswedstrijden is er vraag naar – is een werkgroep voor 
in leven geroepen. Hulp gevraagd bij de leden. Nieuwe schaling tabel op de site. 
Nieuwe licentie juryleden gaat in : 9x in 3 jaar verplicht toezichthouder. 
Vraag of er regionaal geregeld kan worden dat er toezichthouders opgeleid worden.  
Marjolein : Recreëren in Friesland wordt minder gedaan. Alle activiteiten zijn welkom 
om gedeeld te worden. Mag ook op particuliere stallen en dergelijke. Er is 
momenteel geen regioconsulent – mocht iemand die taak op zich willen nemen kan 
naar Marjolein mailen. Maar voornamelijk op zoek naar recreatie-activiteiten en 
mogelijkheden.  



Els : Riders reviews gehouden voor eventing. Deelnemers konden beleving aangeven 
van verschillende wedstrijden. Sport eerlijk en veilig houden. Resultaten worden 
vergelijken zodat er verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Nieuw juryformulier 
was geen succes – wordt teruggedraaid om het makkelijker en begrijpelijker te 
maken. C ponies moesten meerijden met de D en E ponies maar die tabellen zijn nu 
wat aangepast voor de veiligheid. Cross regelement wordt aangepast aan het spring 
regelement.  Locatie Noordelijk kampioenschap nog niet bekend. NL in Warffem en 
Norg. Equipe was vol pech maar men kan zich weer aanmelden voor volgend jaar.  

 
8. Gezien de grote opkomst geeft Masha eerst een kleine uitleg over de werkwijze van 

de ledenraad. Daarna worden er verschillende punten besproken. Dierenwelzijn staat 
momenteel duidelijk op 1 als punt voor discussie. Ledenraadvergadering wordt 
tegenwoordig gelivestreamd en iedereen is dus welkom om mee te kijken. ICT 
systeem van de KNHS is 20 jaar oud. Grote uitdaging en veel geld van de begroting is 
hiervoor gereserveerd. Website en MijnKNHS wordt volgend jaar vernieuwd en gaat 
helemaal op schop. Alles wordt makkelijker en overzichtelijker. Abonnement voor 
springen is een pilot. Welke vorm en of ie blijft wordt bekend in het voorjaar. 
Behoefte vanuit het dressuur wordt na de pilot bekeken en beoordeeld. Ponymeten 
moet vaker vanuit het reglement. Welzijn nadruk op positiviteit. 100jaar KNHS 
feestavond met spotlight voor vrijwilliger.  

 
9. 6 April 2023.  
10.  Wanneer de conceptkalender? 

Er zijn teveel wedstrijden dus liever een kalendervergadering? Is besloten in de 
voorjaarsvergadering om dat niet weer te doen. 
Extra selectiemoment JSP? 
 
21.41 sluiting. 


