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Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering: 

13.00 – 14.45 Lezing “Scheefheid en onbalans bij je paard herkennen” - Mariska Versteeg 

14.00 – 15.00 Financieel vragenuur  

 

Aanwezigen (volgens presentielijst):  

Catherine van Ravenstein, Karin de Ruijter, Roald Bouman, Edwin Braam, Mark Rutten, 

Ineke Westers, Yvonne Overes, Kimara van Ulden, Marijn van den Berg, Yanaika Quist, 

Geke Verhoog, Monique de Boer, Ingrid Langen, Famke Bos, Sammy Hatzmann, Esther 

Leenen, Georgette Zeijen, Sarina Bos, Kicky van Loon, Jarmila Lakeman, Marly van 

Dithuijzen, Myrna Gindhoven, Patricia van den Berghe, Annelies Warmerdam, Helga Deen, 

Nienke Klomp, Marjolein de Wit, Rene van Wissenrije, Desirée van Warmenhoven, Vicky 

Larsen, Olav Larsen, Jeanette de Waard, Chris Berkers, Kirsten van der Woord, Pauline 

Speelman, Artur Kerner, Bjorn Lansman, Ilona van Roekel, Jantine Leeflang, Rein Duijts, 

Rosanne Rijpma, Eric Kok, Rachel Marty, Djilan Boelen, Janneke Schreuder, Lisanne Kooiker 

(KNHS), Marlies Reibestein (KNHS Bestuur). 

 

Afwezig (met kennisgeving):     

Ruthi Damman, Ramona Bult, Vera Stuivenberg, Marije van Beek, Maeike Woelinga,   

Inge Tiggelman, Chris Standaert, Henny Hoeksma, Marcel Mestrini, Virginie van Voorst, 

Sonja Bongers, Marie Danielsson, Desiree Hanen-van Baardewijk, Harrie Hanen, Esther 

Gerits, Roel van Kootwijk en Helma Timmer. 

 

Notulist: 

Marjolein de Wit 

 

Voor de presentatie zie deze link of vraag hem op bij het KEV bestuur.  

 

1. Opening en mededelingen       

Catherine opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 

Ruthi Damman van het bestuur is tot haar spijt afwezig.  

Het is een bewogen jaar geweest; er zijn een aantal wedstrijden helaas niet 

doorgegaan, een aantal overgenomen, nieuwe bestuursleden en twee bestuursleden 

leggen hun functie neer, twee forumleden zijn nieuw, en twee forumleden leggen hun 

functie neer, nieuwe computer medewerkers en een nieuw wedstrijd programma is 

gelanceerd. Ook is dit jaar de nieuwe website online gegaan en helaas stopt Pavo met 

de sponsoring. We hebben de WEG in Tryon gehad en ook 2 CEI’s in eigen land. 

Als vereniging is en blijft het erg belangrijk om de endurancesport op een positieve 

manier te promoten en eenheid uit te stralen. We hebben veel bereikt, en er is nog veel 

te doen. Dit jaar benadrukt wat we jullie willen meegeven: Samen moeten we deze 

kleine, mooie sport leiden, samen zijn we 1 vereniging, staan we sterk. In verdeeldheid 

bereiken we niets. Dat betekend ook respect hebben voor elkaars mening ook al ben je 

het niet met elkaar eens. 

De doelen van het bestuur zijn altijd een sluitende begroting, promotie van de sport en 

het faciliteren van mooie wedstrijden. Onze missie en visie streven wij na:  

 
 
Vergadering : Algemene ledenvergadering KNHS Endurancevereniging najaar 2018 
Datum : zondag 25 november, 15.00 -17.30 – lezing en financieel vragenuur vooraf 
Locatie : De Beek 125, Ermelo, Foyer 
Bestuur : Ilona van Roekel (uitgaand), Nienke Klomp, Björn Lansman (uitgaand), Marjolein de Wit, 

Kicky van Loon, Catherine van Ravenstein, Ruthi Damman (afwezig) 
 

https://www.dropbox.com/s/0xz1i157oc6t5um/20181125%20Presentatie%20ALV.pdf?dl=0
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De KNHS Endurancevereniging: 

• Verbindt betrokkenen in de endurance: recreatie met wedstrijdsport, KNHS met 

leden, organisatoren met vrijwilligers. Platform voor dialoog. 

• Stimuleert sportsmanship in een gezonde vereniging zowel financieel als cultureel 

om een toegankelijke sport voor elk niveau en ambitie te realiseren– plezier in de 

sport en een fijn gevoel bij de vereniging staat centraal 

• Draagt zorg dat paard en ruiter samen een team vormen, ondersteund door 

wedstrijdorganisaties, officials, vrijwilligers en grooms om de kwaliteit van 

horsemanship en paardenwelzijn continu te verbeteren en waarborgen 

• Bevordert continue groei in kennis en niveau door een platform voor opleidingen 

aan te bieden 

 

Mededelingen:  

Ledenraad: in mei vergadering gehad die voor het eerst in lange tijd binnen de tijd 

bleef. De sfeer was goed en positief. Zo waren de rest van de vergaderingen ook. 

Er is gekozen voor een contributieverhoging van 21,25 euro naar 25 euro. Vanuit het 

bestuur hebben wij de vraag gesteld wat de meerwaarde is van de verhoging. Er is 

gekozen om de prijsstijging alleen op de contributie te verhalen. Startlicenties blijven 

hetzelfde bedrag. We zijn in gesprek met de KNHS hoe de Endurance beter gepromoot 

kan worden, ook op hun media. Ook zijn we in gesprek over het gebruiken van 

MijnKNHS in plaats van Mijn Endurance, dit zou ons veel kosten schelen.  

Verder wordt MijnKNHS verder ontwikkeld zodat het een verzamelsite wordt om iets te 

kopen, bijvoorbeeld: opleidingen, kennis, startlicentie e.d. Ook het wedstrijdstartgeld 

zullen we online kunnen betalen (toekomstmuziek).  

KNHS centrum wordt een losstaande eenheid binnen de KNHS, met een eigen 

winst/verlies rekening. Dit betekend dat het centrum meer commercieel zal opereren en 

is de vraag of we deze locatie nog kunnen gebruiken onder de huidige voorwaarden.  

 

 

2. Doornemen notulen en akkoord voorjaars ALV 

Notulen najaarsvergadering 2017 is nog niet goedgekeurd. Deze worden aangepast en 

voor de volgende ALV in 2019 geagendeerd. 

Notulen voorjaars ALV 2018 zijn goedgekeurd. 

 

3. Begroting, zie korte presentatie (vragenuur vooraf) 

We hebben ervoor gekozen geen contributieverhoging door te voeren, ook gezien de 

verhoging va het KNHS tarief. Dit is wel afhankelijk van het besluit dat we nemen over 

de Her en Der. Samengevat:  

• Algemene kosten: Hogere afschrijvingskosten, lagereonkostenvergoeding bestuur, 

lagere kosten commissies, alleenonderhoud wedstrijdprogramma KEV-in en 

MijnEndurance, onderhoud database en serverkosten blijven hoog. 

• KNHS contributie: 2 smaken wel of geen contributie, maar wordt doorbelast aan 

de leden. 

• Opleiding en promotie: Academy moet redelijk kostendekkend zijn 

• en sportpromotie blijft ongeveer hetzelfde.  

• Wedstrijdkosten: Vergoedingen wedstrijden worden anders, gemiddeld € 250 ipv 

€ 330 per wedstrijd, veterinaire- en organisatorenoverleg en opleiding studenten 

Solleysel worden vergoed, verenigingskampioenschappen en km-awards blijven, 

en nieuwe wedstrijdmaterialen moeten worden aangekocht. 

• Sportondersteuning: mogelijkheid NK en ondersteuning endurancekaders 

• Publicaties: Her & DER besluit, websitekosten zijn lager 
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4. Besluiten 

• Vergoeding structuur organisatoren: 

Noodzaak: Minder ingewikkeld, transparanter en makkelijker begroting sluitend 

krijgen, het is een enorme kostenpost. De nieuwe structuur is ook gepresenteerd 

bij organisatorenoverleg, hierop kwamen geen grote opmerkingen.  

Geen suggesties, de vergoeding structuur is vorig jaar ook al gepresenteerd, en 

er waren geen bezwaren vanuit de organisatoren, alleen zorgen over het sluitend 

krijgen van de wedstrijdbegroting. 

Vraag: Besluitstukken, afhankelijk van de inkomsten van de KEV, gaan kleinere 

wedstrijden er van tevoren al van afzien om te organiseren? 

Er zitten een aantal voorwaarden aan vast, wanneer het niet lukt kan dit worden 

aangevuld met het noodfonds. Hierbij dan ook de vraag aan de leden om het 

noodfonds aan te wenden wanneer organisatie er financieel niet uitkomt.  

Vraag: Te vroeg om dit besluit te nemen? 

Deze vergoeding structuur is vorig jaar al gepresenteerd op de vergadering en bij 

organisatoren, dit jaar is deze opnieuw tijdens het organisatorenoverleg 

gepresenteerd.  

Aanvulling: van tevoren kon deze al bekeken worden, meeste organisatoren 

gaven aan dat het niet uitmaakt.  

Vraag: Hoeveel dierenartsen zijn er nodig bij x aantal deelnemers? Juryleden?  

Minimaal 2 dierenartsen, bij meer dan 80 deelnemers 3 dierenartsen.  

Vraag: Tellen Dwingeloo/Ermelo internationalen wedstrijden mee? Wedstrijden 

boven de 100 deelnemers was alleen Ermelo Nationaal. 

Nee.  

Vraag: Wordt dan het startgeld verhoogd? 

Organisatoren kunnen het eventueel verhogen, maar dat kon al.  

Meerderheid is akkoord op het besluit en het besluit om onder voorwaarden (zie 

convenant) het noodfonds tot €1.000 in te zetten wanneer organisaties in de 

problemen komen. 

 

• Contributiestructuur 

Vraag: leden moeten zelf melden of zij het lidmaatschap betalen aan de KNHS.  

Voorstel: Er wordt afgedragen tenzij je al betaald hebt. Leden zijn zelf 

verantwoordelijk hiervoor.  

Incassoformulier, uitprinten, inscannen. Kan hier een digitaal formulier van 

gemaakt worden?  

Actiepunt: uitzoeken of het formulier digitaal getekend retour kan.  

Meerderheid is akkoord op het besluit, wijzigen naar 4 lidmaatschapsvormen. 

 

• Her en Der digitaal of fysiek  

Meerderheid is akkoord op het besluit, 3x Her & Der: 2x digitaal en 1x gedrukte 

versie.  

 

• Cloudtimer  

Tijdwaarnemingssysteem, presentatie is gehouden tijdens vorige ALV.  

Wij vragen de leden akkoord voor 1x een reservering voor 5.000 euro voor 3 

jaar. Niet per jaar. 

Vraag: Is er voldoende kennis en kunde intern?  

Grootste gedeelte binnen cloudtimer en er is geen twijfel aan kennis en kunde 

binnen cloudtimer. Uitleg kan binnen 1 minuut, het is een gebruiksvriendelijke en 

makkelijke app.  

Vraag: Wat te doen bij wijzigingen op de avond voor de wedstrijd? 
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Dit is een vraag die onderzocht moet worden of en hoe makkelijk dit kan. 

Vraag: Tablets? Waar is de 5.000 euro voor gereserveerd?  

Om deze aanpassing te maken, alles wat nodig is om programma draaiende te 

krijgen.  

Vraag: Nog steeds handmatig? 

Ja maar digitaal en het scheelt vrijwilligers.  

Vraag: Hoe snel kom je bij een startnummer? 

Je kunt het nummer ingeven of opzoeken in de lijst.  

Vraag: Wat als er 8 deelnemers tegelijk binnenkomen?  

Dit is allemaal op de vorige ALV gepresenteerd. Als we het uitgeven, laten we 

een korte demo zien.  

Meerderheid is akkoord op het besluit, € 5.000 reservering voor Cloudtimer.  

 

• Goedkeuren begroting  

Vraag: Wat is het eigen vermogen? 

Eigen vermogen afgelopen jaar 75.000 het lijkt er op dit jaar positief af te 

sluiten.  

Meerderheid is akkoord met de begroting.   

 

5. Voorstellen en verkiezen Chris Berkers     

Meerderheid is akkoord toetreden m.b.t. Chris Berkers in het bestuur. 

 

PAUZE (15 min)         

 

6. Presentaties         

• Terugblik wedstrijdseizoen en wedstrijdkalender 2019  

In 2018 waren het aantal starts 1283, vorig jaar waren het er 1284. 

2017 waren er 19 wedstrijden, 2018 waren er 18 wedstrijden.  

Grootste aantallen starten in klasse 1 en 2. Klasse 0 en 3 ongeveer evenveel. 

Klasse 4 weinig wedstrijden.  

2019 staan 21 wedstrijden op de kalender, we trappen weer af in Ysselsteyn. 

Endurance Xperience hierover volgt binnenkort meer informatie. 

Futurity Cup, sportforum i.cm. Boost Sports, ook hierover binnenkort meer 

informatie.   

• Enquête startgedrag   

342 leden hebben gereageerd.  

Actiepunt: Is het mogelijk per klasse de ambitie uitsplitsen?  

Vraag: Reisafstand voor welke klassen telt dit?  

Actiepunt.  

     

• Presentatie jeugdcommissie   

Internationale jeugd t/m 21 jaar, perspectieven 12 t/m 25 jaar 

Minder instroom. 

Roald: Reden waarom jeugdruiters stoppen? 

Geen antwoord, wellicht onderzoeken.  

   

• Presentatie sportforum incl. hippiade   

Vraag: Geldt dit ook voor internationale wedstrijden? 

Alleen voor nationale ruiters. 

Vanaf hippiade tot hippiade, september tot oktober telt mee.  

Vraag: Alleen Nederlandse wedstrijden of ook in België? 

Daar is nog niet over gesproken.  
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• Sponsorplan 

Sponsorplan opgesteld met sponsorcommissie. 

Hierop een aanvulling: we willen graag gebruik maken van contacten binnen de 

vereniging. Als je iemand kent die de vereniging zou willen sponsoren, meld je bij 

Kicky zodat zij actie kan ondernemen.   

 

7. Erkenningen         

De vereniging bedankt Esther Gerits, Rachel Marty, Rob van Olst, Tonkie Collee, Bjorn 

Lansma en Ilona van Roekel heel hartelijk voor hun inzet!!  

 

8. Rondvraag         

Vraag: Ik mis het stukje Endurance Academy. 

 

Een korte update, de kalender voor op de website is gereed, deze moet alleen nog op 

website geplaatst worden. 

We willen graag lezingen, clinics e.d. vanuit KEV organiseren. 

 

Vraag: Enkele jaren geleden is er een krachtig standpunt ingenomen over 

woestijnracen. Wat is het standpunt nu? 

Als bestuur zijn wij neutraal en volgen hierin het standpunt van de KNHS en de FEI. Wij 

zijn er voor alle leden. 

Vraag: KEV heeft zelf geen standpunt? Wij volgen standpunt van de KNHS.  

De rijkunst van de Nederlandse ruiters wordt internationaal breed gedragen en als 

voorbeeld gezien.  

 

Vraag: Onhandig financieel vragenuur overlapt met lezing.  

Afweging in verband met tijdsbestek. 

 

Vraag: KEV-in?  

Handleiding is rondgestuurd door Nienke, nieuwe computermedewerkers zijn opgeleid 

en er is een enquête verstuurd naar de organisatoren.  

 

Verzoek om de presentaties online zetten. 

De presentaties komen te staan op MijnEndurance. 

 

9. Sluiting en borrel        

Sluiten de vergadering en danken iedereen hartelijk voor zijn/haar aanwezigheid. 

 


