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Notulen najaarsledenvergadering KNHS Voltigevereniging  

d.d. 10 oktober 2007 

 

Aanwezig: 24 leden van de KNHS Voltigevereniging 

Afwezig (m.k.g.): Mw. Boelsma, Mw. Hoving, Mw. van der Molen, Mw. Rademakers, 

Mw. Brink, Mw. van den Hoorn, mw. Engbersen & mw. Slottje. 

 

1)  Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder worden 

welkom geheten dhr. Vaandrager en dhr. van den Berg, lid van het bestuur van de 

KNHS. 

 

2) Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

Mededelingen: 

- De voorzitter feliciteert alle hippiade kampioenen met het behalen van hun titels.  

- Veel voltigeleiders en juryleden hebben een brief van de FNRS ontvangen waarin hun 

medewerking wordt gevraagd om het voltigeren binnen de FNRS te ontwikkelen. De 

FNRS heeft hierover geen contact met de KNHS Voltigevereniging opgenomen. Wij 

vinden het een goed initiatief, echter de brief roept een aantal vragen op. Namens de 

voltigevereniging zal een brief naar de FNRS worden gestuurd waarin wij aangeven 

het initiatief te ondersteunen en verduidelijking vragen omtrent een aantal zaken in 

hun brief.  

Mw. van Wingerden merkt op dat het niet professioneel overkomt als vanuit meerdere 

organen binnen de KNHS contact wordt opgenomen met de FNRS en vraagt of vanuit 

de voltigecommissie reeds contacten zijn gelegd. Mw. Heering geeft aan dat er wel 

contact is geweest met de FNRS, maar niet specifiek aangaande deze brief.  

- De voorzitter wil alle verenigingen en wedstrijdorganisaties op de hoogte brengen van 

de regels omtrent het veiligheidscertificaat. Per 1 januari 2008 dienen alle indoor 

accommodaties, waarin bij de KNHS aangesloten verenigingen trainen en/of een 

wedstrijd organiseren, in het bezit te zijn van het veiligheidscertificaat. 

- Verleden jaar heeft de KNHS Voltigevereniging een voltige ton aangeschaft “Otto”. 

Deze ton heeft een grote promotie waarde voor de sport. Inmiddels heeft Otto al op 

diverse evenementen gestaan met als hoogtepunt de ZAPP sport spelen.  

Om optimaal gebruik te kunnen maken van Otto, heeft het bestuur besloten dat het 

mogelijk is om Otto te gebruiken voor demonstraties en tijdens wedstrijden. 

Verenigingen die hiervan gebruik willen maken dienen contact op te nemen met José 

Oost. Er zijn voor alsnog geen kosten verbonden aan het gebruik, wel dient de 

vereniging zelf Otto op te halen en weer terug te brengen naar zijn stal op het KNHS 

Centrum in Ermelo. 

 

3) Verslag voorjaarsledenvergadering KNHS Voltigevereniging d.d. 28 maart j.l. 

Er zijn geen op/aanmerkingen op de notulen van de voorjaarsledenvergadering d.d. 28 

maart 2007. 

 

4)  Bestuursverkiezing 

Mw. Nijhof, mw. Danvers en mw. Jans zijn aftredend en herkiesbaar. De vergadering 

heeft met algemene instemming mw. Nijhof, mw. Danvers en mw. Jans herkozen voor 

een termijn van 3 jaar. Mw. Nijhof volgt dhr. Vaandrager op als voorzitter. 

Tussentijds is dhr. Vaandrager afgetreden. Het bestuur stelt mw. Fokkema voor als 

kandidaat. Er zijn geen tegenkandidaten. Mw. Fokkema wordt door de vergadering 

gekozen als bestuurslid. 
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Dhr. Vaandrager heeft zich deze zomer wegens 

gezondheidsredenen teruggetrokken als bestuurslid en voorzitter van de 

voltigevereniging. Gelukkig is dhr. Vaandrager zover hersteld dat hij vanavond aanwezig 

kan zijn, zodat wij hem persoonlijk kunnen bedanken voor al zijn inspanningen voor de 

voltige- en paardensport. Mw. Nijhof overhandigt hem een briefopener met inscriptie en 

een vergrote foto van V.V. Groenendaal tijdens de Hippiade dit jaar. Namens de 

voltigeurs ontving hij uit handen van mw. Danvers een kunstwerk (uiteraard een paard). 

Tenslotte kreeg hij van dhr. van den Berg, namens het KNHS Bestuur, de 

zilveren erespeld als blijk van waardering voor zijn inzet voor de paardensport. 

Dhr. Vaandrager bedankt alle leden en het bestuur voor het gegeven vertrouwen en de 

prettige samenwerking in de afgelopen jaren. 

 

5) Afvaardiging ledenraad 

Het bestuur heeft mw. Klein Willink benaderd om dhr. Vaandrager op te volgen als lid 

van de KNHS ledenraad. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. 

Mw. Klein Willink wordt door de vergadering gekozen als lid van de KNHS ledenraad. 

 

6)  Begroting 2008 

De begroting wordt aan de leden uitgedeeld. Dhr. Chen vindt de bestuurskosten hoog en 

vraagt of deze nader gespecificeerd kunnen worden. Mw. Nijhof geeft aan dat ook het 

bestuur de kosten erg hoog vind. Het bestuur gaat de mogelijkheden om deze kosten te 

drukken onderzoeken. De vergadering gaat akkoord met de begroting. 

Er zal voor de Nationale voltigedag 2008 wel inschrijfgeld worden gevraagd.  

 

7) Vaststellen contributie voltigeleden 2008 

De hoogte van de contributie blijft gelijk aan de contributie in het afgelopen jaar € 8,- 

per lid.  

 

8) Jaarwerkplan 2008 

Mw. Sneekes vraagt wat het bestuur aan taken heeft (ook gezien de hoge 

bestuurskosten, zie punt 6). Dit wordt onder andere duidelijk in het jaarwerkplan, hierin 

staan de kernactiviteiten van de KNHS Voltigevereniging vermeld. 

 

9)  Evaluatie Nationale Voltigedag 2007 

- Mw. Sneekes geeft aan dat er weinig loswerkruimte was. Dit zal door de organisatie 

worden meegenomen. 

- Mw. van Wingerden meldt dat de muziek in de WA-hal niet voldeed. Dit is ook door 

het bestuur opgemerkt en wij zullen volgend jaar zorgen voor een goed werkende 

installatie. 

 

10) Evaluatie Hippiade 2007 

- Mw. Sneekes en mw. van Wingerden geven aan dat ook bij de Hippiade er niet veel 

inwerkruimte was. Dit kwam mede omdat het vooraf niet duidelijk was dat er in de 

wedstrijdhal niet meer losgewerkt mocht worden. 

- Verder zijn alle aanwezigen zeer positief over de Hippiade dit jaar, het werd vooral 

gewaardeerd dat er niet meer langs de tribunes werd gelopen tijdens de wedstrijd. 

- Het bestuur heeft zelf ook nog een aantal verbeterpunten doorgegeven aan de 

organisatie: paardenkeuring voorafgaand aan de wedstrijd, andere kwalificatie eis. 

- Dhr. de Vries vraagt waarom de heren solo als aparte klasse in het Hippiade 

reglement staat, terwijl dit in het discipline reglement geen aparte klasse is. Het zou 

naar zijn mening meer jongens stimuleren als zij aan een kampioenschap deel 

kunnen nemen.  

Mw. Nijhof geeft aan dat er in het verleden juist op verzoek van een aantal 

mannelijke solo’s is gekozen voor een aparte rubriek. Het punt zal worden 

doorgegeven aan de voltigecommissie. 
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- Mw. van Wingerden vindt de junioren solo klasse een gouden 

greep. Wel is het moeilijk om via de C door te stromen. Het is daarbij zeker niet 

motiverend dat deze klasse geen Hippiade rubriek is. Mw. Klein Willink reageert 

hierop en zegt, dat het voor alle disciplines geldt, dat de laagste klassen niet naar de 

Hippiade gaan. Ook dit punt zal meegenomen worden naar de voltigecommissie. 

 

11) Voltige instuif 18 november a.s. 

Thema voor de instuif is kür solo klasse junior, C & B. Er zijn nog enkele plaatsen 

beschikbaar.  

Uiteraard is het mogelijk om zelf thema’s voor een instuif aan te dragen. Meerdere 

aanwezige leden geven aan dat zij graag weer een instuif voor de teams willen. De 

bedoeling is dat deze in het voorjaar weer aan de beurt komen. 

Mw. Sneekes geeft aan dat zij het prettig zou vinden als er nog een mogelijkheid tot 

terugkoppeling is met de gasttrainer. Dit kan altijd geregeld worden via mw. Oost. 

Ook vraagt mw. Sneekes in hoeverre de plannen zijn ontwikkeld voor de training voor de 

paarden door dhr. Bonhof. Mw. Nijhof geeft aan dat dhr. Bonhof na zijn vakantie een 

plan zal schrijven waarin dit uiteen wordt gezet, dit zal dan zeer waarschijnlijk een 

samenwerking zijn met topsport. Zodra hierover meer bekend wordt, zullen wij dit 

uiteraard aan de leden kenbaar maken. 

 

Dhr. Langelaan geeft aan dat ook suggesties voor de instructeurs bijscholing tijdens de 

kerstvakantie van harte welkom zijn.  

 

12) Wedstrijdkalender 2008 

Op dit moment is mw. Chatwick samen met de KNHS bezig om te kijken of zij volgend 

jaar een CVI in Nederland kunnen organiseren. De datum is hiervoor onder voorbehoud 

25 t/m 27 april. Indien het CVI door gaat, zullen Lisse en Vlagtwedde ruilen van datum, 

om zo de deelnemers aan de Rijnlandcup enige rust te bieden. 

 

Dhr. Chen geeft een korte presentatie over de Rijnlandcup. Hierin wordt terug gekeken 

op de 1e editie en vooruit gekeken naar de komende. Zeer positief zijn de ervaringen van 

afgelopen jaar, wat er mede toe geleid heeft dat het evenement de komende 3 jaar een 

sponsor heeft weten te vinden. 

 

13)  Vaststellen datum voorjaarsledenvergadering 2008 

Deze wordt vastgesteld op dinsdag 11 maart 2008 om 20.00 te Ermelo. 

 

14)  Rondvraag 

- Mw. Smolders vraagt of het bekend is welke docenten de cursus in Lunteren gaan 

geven. Mw. Heering beantwoord deze vraag “dhr. Bonhof en mw. Jansen zullen het 

paard gedeelte geven, mw. Slottje en mw. van Klaveren het voltige deel.”  

Er zijn voldoende deelnemers om deze cursus te laten starten. Op 4 februari 2008 zal 

bij Ulrieke Thiel ook een cursus starten, deze wordt door haar organisatie 

gecoördineerd. Indien men daar wil deelnemen, dan contact opnemen met mw. Thiel. 

- Dhr. de Vries vraagt of de examendata z.s.m. bekend gemaakt kunnen worden, zodat 

de mensen die nog herexamen moeten doen, deze data vrij kunnen houden in hun 

agenda. Mw. Heering zal deze eind volgende week bekend maken. 

De data zijn 19 oktober bekend geworden en op voltige.nl gepubliceerd. 

- Vanuit de leden wordt gevraagd of het niet mogelijk is om de cursussen decentraal 

onder voorbehoud te organiseren? Hierdoor weten mensen beter waarvoor zij zich 

kunnen inschrijven en rekening houden met de data en lesdagen.  

Mw. Heering geeft aan dat alle vragen betreffende opleidingen het beste via de e-mail 

naar haar gestuurd kunnen worden. Graag in het onderwerp vermelden dat het 

voltige en opleidingen betreft. ( E-mail adres mw. Heering: heeringc@euronet.nl) 

 

mailto:heeringc@euronet.nl
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15)  Sluiting 

Om 22.20 uur sluit de voorzitter het officiële gedeelte van deze ledenvergadering. Mevr. 

C. Sneekes verzorgt aansluitend een presentatie over haar weg naar het EK in Kaposvar 

Hongarije dit jaar. 

 

 

 

 


