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Mededeling van het KNHS VV bestuur 

 

o Algemene ledenvergadering  

Op 17 maart j.l. waren 33 leden aanwezig bij de algemene ledenvergadering. Hierin 

kwam o.a. het disciplinereglement voltige aan de orde. 

 

De KNHS VV heeft namens de leden een verzoek indient bij de voltigecommissie om een 

aantal fouten te herstellen en de regel betreffende de inzet van de reserve in de klasse D 

& E aan te passen. Zodra wij hierover informatie hebben zullen wij deze bekend maken.  

Tot die tijd, dient er gevoltigeerd te worden volgens de tekst van het reglement. 

 

o Wedstrijdkalender 2010 

De wedstrijdkalender is inmiddels vastgesteld en is te vinden op voltige.nl. 

 

De wedstrijd in Nieuwe Wetering wordt verplaatst naar 13 & 14 november i.v.m. CVI in 

België. De finale van de Rijnlandcup zal dan plaats vinden. 

 

o Instuiven 

In het najaar zal een reguliere instuif op het KNHS Centrum plaats vinden voor alle 

klassen. De datum zal z.s.m. bekend worden gemaakt. 

 

Daarnaast is het mogelijk om als vereniging zelf een instuif te organiseren en hiervoor 

een financiële bijdrage aan te vragen bij de KNHS VV. Zie hiervoor de bijlage of kijk op 

voltige.nl onder instuiven. 

 

o Adres- en naamswijzigingen 

Geef wijzigingen in de contactgegevens van je vereniging door aan het secretariaat van 

de KNHS VV: joseoost@hotmail.com. 

 

Hipp-Oss 

Nieuw e-mail adres: luanbosman@ziggo.nl 

 

VV de Montferlandruiters 

Nieuw e-mail adres: j.ruesen@chello.nl  

 

o Talentenplan 

Inmiddels hebben de eerste talenten zich bij haar gemeld en krijgt een van hen al 

begeleiding vanuit VV Groenendaal. 

Het talentenplan probeert voltigeurs met talent te stimuleren en te ondersteunen door 

hen in contact te brengen met voltigeurs en verenigingen op internationaal niveau. Claire 

de Ridder is het aanspreekpunt. 

Wil je meer informatie of je aanmelden, neem dan contact op met Claire, e-mail 

adres:claire.voltige@gmail.com 

 

 

Mededelingen namens de Voltigecommissie & Topsportcommissie. 

Op dit moment zijn er geen mededelingen. 
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Opleidingen 

Op 15 april is er een bijscholing voor voltige juryleden, zij hebben inmiddels hiervoor een 

uitnodiging ontvangen. 

 

Drie personen hebben zich aangemeld voor de jury opleiding klasse E, D en 

basispaardrijden. Dit is te weinig voor een reguliere cursus, momenteel wordt er gekeken 

of een opleiding op maat geboden kan worden. 

 

 

CVI Ermelo 

De inschrijvingen lopen goed binnen en zelfs vanuit Amerika zullen er dit jaar 

enthousiaste deelnemers zijn op CVI Ermelo! Kijk voor het laatste nieuws op 

www.cviermelo.nl. 

De organisatie is nog opzoek naar vrijwilligers voor diverse functies, wil je mee helpen 

stuur dan een e-mail naar info@cviermelo.nl. 

http://www.cviermelo.nl/
mailto:info@cviermelo.nl

