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Notulen najaarsvergadering kring Hart van Brabant van 31 oktober 2016. 
 
1. Opening door de voorzitter de heer Ton van Overbeek. 

Ton opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom 
 

2. Presentielijst. 
22 verenigingen aanwezig met 39 personen.  
Afmelding: De Maaslanders Lithoijen. 
 

3. Concept notulen voorjaarsvergadering 2016. 
Deze worden goedgekeurd zonder op- of aanmerkingen. 
 
4. Financieel: 

* Vaststellen begroting 2017: We hebben op papier ineens veel meer leden omdat de 
leden van de FNRS hierbij zijn opgenomen. Maar in de begroting gaan we uit van 
2.000 leden en een bijdrage van de FNRS-maneges van € 50,- per accommodatie. De 
inkomsten en uitgaven worden begroot op € 8.500,-. We begroten een algemene 
reserve van € 2.150,-. De contributie blijft gehandhaafd op € 2,50 per lid met een 
minimum van € 12,50 per vereniging. 
De kosten voor wedstrijden zijn hoog, mede door het 2e jurylid bij selectiewedstrijden. 
Dit zal jaarlijks worden geëvalueerd. De facturen voor dit jaar worden pas na volgende 
week verstuurd, want dan is pas bekend hoeveel de contributie voor de FNRS-leden 
gaat bedragen. De begroting wordt vastgesteld zoals deze is gemaakt. 
* Vaststellen contributie 2017: Deze blijft ongewijzigd ten opzichte van 2016, zijnde  
€ 12,50 t/m 5 leden. Daarboven betaalt men € 2,50 per lid. Dit voorstel wordt 
goedgekeurd door de vergadering. 
* Benoeming kascommissie 2017: Deze is al eerder vastgesteld: dit jaar waren het 
Ammerzoden, Berlicum en Boxtel. Ammerzoden valt nu af vanwege het 
roulatiesysteem. Voor 2017 zijn Berlicum, Boxtel en Cromvoirt al benoemd in de 
voorjaarsvergadering. 
 

5. Evaluatie zomerseizoen 2016. 
We hebben een mooi seizoen gehad. Zijn er goed in geslaagd om een evenwichtige 
kalender te maken. Lastig proces om dat voor iedereen goed te doen. We hadden 5 
concoursen die aangewezen zijn als selectie. Toen was de afvaardiging bekend. We 
hebben mooie regiokampioenschappen gehad in Nijnsel. Dit was een succesvol 
weekend, mede door het mooie weer en grote inzet van de verenigingen. Erg goede 
resultaten behaald door de deelnemers van onze kring, met name bij de pony's. De 
vraag vanuit de voorzitter of er nog op- of aanmerkingen zijn. 
De 2e jury in de zomer is een grote kostenpost. Dit wordt elk jaar opnieuw bekeken. 
Twee jury's nivelleert de uitslag. Misschien het geld steken in bijscholing jury. Daar 
komen we op terug bij de mededelingen. 
Opgemerkt wordt dat voorheen de concoursen tevens selecties waren. Dit is nu niet 
zeker. De kring wil de vrijheid hebben om te kunnen schuiven met selecties over de 
wedstrijden. 
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6.  Mededelingen. 
* Op dinsdag 8 november informatiebijeenkomst, georganiseerd door de Regio in 
samenwerking met de KNHS en FNRS. Hier krijgen we meer duidelijkheid over 
samenwerking en ontwikkelingen. We kunnen onze zorg uiten. 
* Op de regiovergadering zijn diverse zaken aan de orde geweest. De regio's zijn in 
algemeenheid niet tevreden over elektronisch stemmen van de nieuwe voorzitter. Er 
waren 1.300 stemmen uitgebracht van de 9.000 leden. De leden van de regio zijn de 
individuele leden en de leden van de kring zijn de verenigingen. Nu wordt alleen de 
voorzitter gekozen en de voorzitter van recreatiesport. Een bestuurswisseling heeft 
plaatsgevonden. Judith Martens en Leo Hafmans zijn afgetreden. Nieuwe bestuursleden 
zijn Ad van de Noort en Ad Mulders. 
* De outdoor regiokampioenschappen 2017 worden gehouden op 29 en 30 juli. Nu zijn er 
nog twee aanmeldingen, waar is nu nog niet bekend. 
* Een aantal aandachtspunten vanuit het dressuurforum: Verbetering in juryopleiding, 
vorm bijscholing moet anders met kleine groepen en op een andere manier, 
vereenvoudiging van welke bitten zijn toegestaan, toezichthouder tijdens wedstrijden,  
6-talrijden stimuleren en kijken naar leeftijdscategorieën binnen de ponysport. 
* Deregulering: daar is wat ophef over ontstaan. Een commissie, bestaande uit 8 
personen, heeft een aantal voorstellen gedaan. Hierover is met de KNHS gesproken. De 
belangrijkste zaken: Voorstel verplichting rondom inschrijfgeld, men wil prijzengeld los 
laten, sportaanbieders verplichten om deelnemers te informeren over inschrijfgeld en 
prijzengeld. Huidige regel te laten vervallen dat prijzenschaal per 52 deelnemers verplicht 
is. Kring en regio krijgen coördinerende rol in plaats van bepalende rol bij verdelen 
wedstrijden. Bij loslaten van regels wordt alles commercieel, dit gaat ten koste van de 
verenigingen. Opgemerkt werd dat je je toch kunt onderscheiden als je niet de beste 
bodem hebt. 
* Aanpassing inzet federatievertegenwoordiger bij dressuur- en springwedstrijden. 
* Voorstel inschrijven wedstrijden via 1 systeem. 
* Voorstel uitslagverwerking binnen 24 uur. 
* Voorstel wijzigingen reglementen maar eens in de 4 jaar. Hier is veel kritiek op 
gekomen van fora. Je moet ieder jaar de mogelijkheid hebben om te veranderen. 
* Trainingen en bijscholing. Ook wordt binnen de regio gesproken over regionale 
trainingen op kringniveau. Niet alleen praktijk, maar ook theorie. 
* José van der Biezen, jeugdruiterbegeleidster van de kring, vertelt over Jeugd-en 
Ponyzaken. 1 x per jaar overleg met alle kringen in regioverband. Daar worden vooral 
ervaringen uitgewisseld. We zijn er voor allerlei vragen en begeleiding naar de afdelingen 
in de kring. Belangrijkste taken: bixie op wedstrijden. Pleiten ervoor dat op een concours 
ook bixie wordt verreden en ook losse bixiewedstrijden. Verder organiseren we het 
examen voor diplomarijden in kringverband. In het voorjaar willen we weer een examen 
organiseren. De voorbereidingen moeten de clubs zelf doen. Wie interesse heeft kan altijd 
contact opnemen voor zowel bixie als diplomarijden. 
 
7.   Rondvraag. 
Tijdens de winterselectie zijn alle wedstrijden wekelijks op een rij. Proberen om in het 
zomerseizoen meer spreiding aan te brengen. Dit is mede afhankelijk van de aanvraag 
van wedstrijden. Officieel mag je na 1-11 en 1-5 pas selecties houden. Binnen de regio 
moet daar op eenzelfde manier mee om worden gegaan. 
De kampioenen van het afgelopen jaar worden gehuldigd op de kringfinale, dit geeft iets 
extra aan. 
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Opgemerkt werd dat er veel commentaar is op de nieuwe dressuurproeven, vooral bij 
ponyruiters in de L. Dit kan men melden bij het dressuurforum. 
Vroeger had men theorieavonden door mensen die er verstand van hadden. Nu doet de 
KNHS zoiets niet. Dit moet je zelf regelen en zelf betalen. We moeten zorgen dat die 
kennis naar de jeugd gaat. 
Vanuit de regio zijn er beloftetrainingen, maar het zou leuk zijn als daar meerderen aan 
mee kunnen doen. Deze moeten breder, op kringniveau. De reisafstand is nu te groot. Nu 
voor een selecte groep. Er zijn een heleboel ruiters die daar veel van zouden kunnen 
leren. 
 
8. Sluiting. 
Ton van Overbeek bedankt iedereen voor de komst en sluit de vergadering. 
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