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Notulen voorjaarledenvergadering KNHS Voltigevereniging  

d.d. 28 maart ‘07 

 

Aanwezig: 14 leden van de KNHS Voltigevereniging 

 

1)  Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

2) Ingekomen stukken en mededelingen 

De volgende personen hebben zich afgemeld: Mw. H. van Wingerden, Dhr. B. Striezenau, 

Mw. E. Hoving & mw. H. Engbersen. 

 

Dhr. Vaandrager kondigt aan dat er medio dit jaar zeer waarschijnlijk op regionaal niveau 

vanuit de KNHS Voltigevereniging de mogelijkheid zal worden geboden om begeleiding te 

ontvangen bij het trainen van de voltigepaarden. Dit is een voortvloeisel uit de instuif 

welke op 11 maart j.l. met medewerking van dhr. Bonhof is georganiseerd. Zowel 

deelnemers als dhr. Bonhof waren zeer enthousiast en positief over de wijze waarop deze 

dag met de paarden is gewerkt. Momenteel wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn 

om deze begeleiding te organiseren. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zal hierover 

een bericht naar alle secretariaten worden verzonden. 

 

3) Verslag najaarsledenvergadering KNHS Voltigevereniging d.d. 2 maart j.l. 

Pagina 4: Opmerking betreft het forum: Dhr. De Vries wil graag dat de formulering van 

dit punt wordt herzien. Zoals het nu verwoord staat lijkt het alsof de mening van mw. 

Heering, de mening van de gehele vergadering is. Dit is niet het geval. Dit zal worden 

aangepast door de notulist. 

 

4)  Jaarverslag 2006  

Er zijn geen op-/aanmerkingen. 

 

5) Jaarwerkplan 2007 

Het jaartal is verkeerd bij de Nationale Voltigedag, dit moet uiteraard 2007 zijn i.p.v. 

2006. 

 

6) Begroting 2007  

- Het kopje ontvangsten diversen is rente. 

- Dhr. De Vries vraagt waarvoor de 250,00 euro is begroot bij materiaal. Dit kan 

mogelijk gebruikt worden voor de aanschaf van een 2e voltigeton. Het bestuur heeft 

tot op heden nog geen aanbieding ontvangen van een vereniging die deze voor een 

gering bedrag wil vervaardigen. 

 

7) Wedstrijdkalender 2007  

Op de KNHS site ontbreekt de wedstrijd op 11 november te Lichtenvoorde. Deze gaat 

gewoon door. Het is gemeld bij de KNHS. 

 

8) Financieel verslag/verslag kascontrolecommissie/decharge penningmeester 

Mw. R. van Stralen, mw. S. van Stralen en dhr. De Vries hebben de kas gecontroleerd en 

goed bevonden. De voorzitter bedankt mw. Klein Willink.  

 

9) Benoeming kascontrolecommissie 

De kascommissie dient te worden vervangen, dhr. Scharenborg en mw. Roemaat zijn 

bereid om volgend jaar de kascontrole uit te voeren. 
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10) Vaststellen datum najaarsledenvergadering 2007 

Deze wordt vastgesteld op woensdag 10 oktober 2007 om 20.00 te Ermelo. 

 

11)  Rondvraag 

 Mw. C. Sneekes: in de najaarsledenvergadering is al gemeld dat mw. M. Sneekes nog 

geen uitnodiging heeft ontvangen om een her-examen van het aspirant 

voltigeleiderscursus te doen. Tot op heden heeft zij hiervoor nog geen uitnodiging 

voor gehad. Dhr. Langelaan zal contact opnemen met mw. M. Sneekes en de afdeling 

opleidingen. 

Mw. Van Klaveren reageert hierop, dat van de cursus in Wanroij ook 8 cursisten een 

her-examen moesten doen. Er is toen besproken dat mogelijkerwijs de her-examens 

van beide cursussen tegelijk tijdig zullen worden georganiseerd. 

 Dhr. Langelaan geeft aan dat hij zich teruggetrokken heeft als lid van de BOV. Als 

redenen geeft hij aan dat de samenwerking met de afdeling opleidingen en binnen de 

BOV niet goed verliep. De KNHS heeft besloten om de plannen om de voltige 

opleidingen anders in te richten met gebruik van zelfstudie en praktijkstages niet 

door te zetten. Tevens is definitief besloten de 2e fase cursus “oude stijl” niet te 

organiseren. Mensen met een aspirant-voltigeleidersdiploma of een 1e fase diploma 

zullen straks in het nieuwe systeem worden ingeschaald en instromen. 

Mw. Heering reageert kort de mededeling van dhr. Langelaan “zoals dhr. Langelaan 

de gang van zaken schets is slechts zijn kant van het verhaal”; ze vindt dit niet de 

plaats en gelegenheid hier verder inhoudelijk op in te gaan. Mw. Heering wil iedereen 

vragen om voor officiële mededelingen ten aanzien van de opleidingen goed de 

website van de KNHS en Paard & Sport in de gaten te houden. 

 Dhr. Langelaan heeft een groot gedeelte van het cursusmateriaal voor de nieuwe 

cursussen samengesteld. Dit is bij hem te verkrijgen voor een ieder die daarin 

geïnteresseerd is. 

 Mw. R. Van Stralen vraagt of het mogelijk is om na de Hippiade al kwalificatiepunten 

voor het daarop volgende Hippiade te behalen. Mw. Jansen reageert hierop namens 

de Voltigecommissie. In het kampioenschapreglement 2007 is dit aangepast, deze is 

inmiddels beschikbaar via de website van de KNHS. 

 Dhr. De Vries vraagt of het thema voor de volgende instuif al bekend is. Dit is nog 

niet het geval. Het bestuur heeft al wel een aantal ideeën maar deze moeten nog 

worden uitgewerkt. Uiteraard is het mogelijk om ideeën aan te dragen bij het 

bestuur. 

Mw. R. van Stralen vraagt of het mogelijk is om een instuif te wijden aan solo 

voltigeurs. Dit zal meegenomen worden. 

 

12)  Sluiting 

Om 20.35 sluit de voorzitter het officiële gedeelte van deze ledenvergadering.  

 

Aansluitend geeft dhr. Bonhof een gastlezing, waarbij hij terugkomt op de instuif 11 

maart j.l. 

 

 
 


