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RESUME 
Algemene ledenvergadering KNHS Regio Zeeland 

 

 

 

 
1 Opening/mededelingen 

Petra opent de vergadering. Zij spreekt een woord van dank uit aan de familie Hanse voor hun 
jarenlange inzet voor de verenigingen. Omdat de vergadering digitaal is zijn er bloemen bezorgd 
bij de familie Hanse thuis.   
 

2 Resumé ALV 11.05.2021   
Geen opmerkingen, resumé is hiermee vastgesteld zonder wijzigingen. 
 

3 Meerjarenplan i.r.t. jaarplan 2022 
Bij dit punt geven de verschillende portefeuillehouders aan de hand van een sheet een korte 
toelichting op hun portefeuille. Hieronder daaruit de highlights. 
 
Wedstrijdzaken:  
Er is al een paar geen teamwedstrijd geweest, voor volgende zomer staat deze wedstrijd wel 
weer op de planning! 
Er wordt gevraagd aan de leden om ideeën voor nieuwe leuke evenementen in te sturen waar 
we als regio iets in kunnen betekenen. Dus weet je iets leuks neem dan contact op. 
 
Opleidingen:  

• Onderzoeken win-win Scalda Groen College (opleiding Paardenhouderij)  

• Nieuwe aanwas KNHS Young Leaders Program 

• Vervolg op Train- de-trainer en Proeven-bijeenkomst 

• Aandacht voor verjonging (spring)jurycorps en parcoursbouwers 

• Aantrekken ‘kartrekker’  
 
Jeugdzaken: 

• Afgelopen zomer een jeugddag georganiseerd onder het kopje Zeeuwse meesters en dit 
willen we een vervolg geven 

• Verder ook weer Eventing trainingen 
 
Communicatie: 

• Communicatie actiever  

• Nieuw communicatieplan opstellen 

• Nog meer gebruik van onze sociale media en website 

• Werken naar meer interactie met onze leden 

• Samenwerking binnen de portefeuille communicatie door 3 bestuursleden (Margitta, 
Robert-Jan en Marit) 

 
Marketing: 

• Onderzoeken subsidiewegen via SportZeeland (ondernemers) 

• Extra (financiële) middelen vinden op projectbasis  

Van : Regiobestuur KNHS Zeeland Datum : 18 november 2021 
Aan : Leden KNHS Zeeland Inzake : Resumé AV 
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Recreatie: 

• Aanstelling portefeuillehouder effectueren 

• Plan van aanpak opstellen 

• Kennismaking met landelijk beleid en plannen 

• Zoektocht naar (ondersteuning/aanstelling) regioconsulent Zeeland 

• Contact Routebureau Provincie Zeeland optimaliseren 
 
4 Begroting 2022 

Afwijking t.o.v. vorig jaar is dat er nu geen ‘Zeeuwse meesters’ begroot is. 
Er zijn geen vragen over de begroting, hiermee is de begroting voor 2022 vastgesteld.  

 
5 Bestuursmutaties 
6.1 Afscheid Vincent Bol 
 Petra neemt met een speech online afscheid van Vincent.  

Vincent stopt als portefeuillehouder wedstrijdzaken maar blijft wel in het dressuurforum.  
Het bestuur zal nog apart afscheid nemen met een hapje en drankje.  
Vincent vertelt in zijn speech dat er de afgelopen jaren gebouwd is aan een solide bestuur dat 
staat voor de paardensport. Vincent blijft nog wel tot het nieuwe bestuurslid (beoogd) 
daadwerkelijk kan starten. 

6.2 Kandidaten: 
 Jacques Verbunt (portefeuille recreatie, stemming digitaal) 

Petra vertelt dat we wat kort door de bocht 2 dingen gelijktijdig gedaan hebben. Het uitzetten 
van de stemming en het gesprek met de vertrouwenscommissie.  
De vertrouwenscommissie geeft een positief af aan de leden, zij denken dat Jacques in de juiste 
richting denkt, ondernemend is en bovenal koppelvermogen heeft. Dit alles is nodig in deze rol.   
De uitslag van de stemming geeft een percentage van 93,3 op de ja-knop! Petra feliciteert 
Jacques en heet hem welkom. 
 
Robert-Jan de Visser (gedeelde portefeuille communicatie, sociale media 
De vertrouwenscommissie geeft ook op deze kandidaat een positief advies, mede door de 
raakvlakken met zijn studie en zijn enthousiasme denkt de commissie dat Robert-Jan een goede 
kandidaat is om dit in een gedeelde portefeuille te gaan doen en te groeien in zijn rol. 
De vergadering neemt dit advies unaniem over. Petra feliciteert ook Robert-Jan en heet hem 
welkom. 
 
Verkiesbaar voor een volgende zittingstermijn: 
Marit Louwerse (jeugdzaken), Margitta Rodrigues das Chagas-Meerman (secretaris en 
communicatie) en Ramona Buteijn (kascommissie) zijn aftredend en herkiesbaar voor een 
volgende termijn. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
Carin van de Velde geeft zichzelf op als reserve-lid kascontrole-commissie.  
Ook dit is akkoord voor de vergadering. 
 

6 Presentatie vanuit KNHS Nederland  
Theo geeft vanuit de KNHS een presentatie. Hij is verheugd te zien dat de regio ook al wat van 
de landelijke punten opgepakt heeft c.q. in het vizier heeft. 
Zie voor zijn presentatie de bijlage bij dit resumé. 
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7 Rondvraag 

• Is er al iets bekend m.b.t. de evaluatie wedstrijdtoezichthouders 
Nee nog niet, evaluatie is binnen, veel reacties en deze worden verzameld en besproken in 
het dressuurforum. Vanuit daaruit komt een terugkoppeling.  

• Inschrijven mini-menmarathon kan niet via de app?  
Theo neemt deze vraag mee maar weet niet of het technisch mogelijk is. 

• Er komen nieuwe proevenboekjes, wellicht is het een idee om deze aan de leden te geven of 
een actie te doen vanuit de regio dat ze goedkoper ingekocht kunnen worden?  
Je kunt de boekjes aanschaffen via de webshop (via Agradi). Sportaanbieders kunnen 
inkopen met 50% korting. Dus je kunt ze als vereniging weggeven of verkopen tegen 
kostprijs.  

• Gaan de jeugdtrainingen weer van start?  
Ja maar in de vorm van een jeugddag zoals afgelopen zomer. Verder worden de 
regiotraningen Eventing ook weer opgestart. JSP en beloftetraining nu even niet. 
De vraag is of er überhaupt nog behoeft is vanuit de regio? Er is wel animo maar niet heel 
veel. De maatregelen maken het lastig om iets lang(er)lopend te organiseren. 
Op zo’n dag als afgelopen zomer krijg je ook heel veel verbinding tussen de jeugd onderling 
en dat vonden we als regio ook een heel groot pluspunt. 
Marcelle vult aan dat er een gat is ontstaan tussen de regio en de nationale belofte. De 
jeugddag was superleuk maar is wel echt voor de kleinere jeugdleden. Wellicht goed om een 
stapje ertussen te zetten, tussen wat er nu is en de nationale belofte. 

• Er staan nu losse themadagen op het programma. En verder moet er goed gekeken worden 
hoe het voor de toekomst vorm moet krijgen.  

• Genoemd wordt dat er nu zelfs leden zijn die over willen stappen naar Zuid-Holland. Dat 
moeten we niet willen, graag hier houden. Hier zal de regio zeker mee aan de slag gaan. 

 
8 Afsluiting 

Petra bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. 
 
 


