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Notulen voorjaarledenvergadering KNHS Voltigevereniging  

d.d. 11 maart ‘08 

 

Aanwezig: 23 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. E. Hoving, mw. H. Engbersen, mw. 

Chatwick, mw. Hendriks, mw. Brink, dhr. de Bruin, dhr. Chen, VV Cannenburg & VV 

Hipp-Oss. 

 

Namens het bestuur zijn er de volgende mededelingen: 

- Aangezien er nog veel zaken verbeterd kunnen worden zoals o.a. de 

voltigeopleidingen hebben wij als bestuur een gesprek aangevraagd met het bestuur 

van de KNHS. Helaas hebben wij nog geen datum. 

- In de voorjaarsledenvergadering van afgelopen jaar is besproken dat dhr. Bonhof 

mogelijk een training voor voltigepaarden zou opzetten in combinatie met de topsport 

en het Rabobank talentenplan. Dit is anders gelopen. 

Wij hebben hierover opnieuw een gesprek gehad met dhr. Bonhof en zijn samen met 

hem bezig om op andere wijze deze trainingen alsnog te organiseren. De 

verenigingen ontvangen hierover binnenkort bericht. 

- Dhr. Langelaan heeft een syllabus over voltige geschreven, deze is te vinden op de 

website www.voltigekennis.nl. 

 

3) Verslag najaarsledenvergadering KNHS Voltigevereniging d.d.10 oktober j.l. 

Pagina 3: de bijscholing is verzet naar het CVI in Ermelo dat wordt gehouden op 25 t/m 

27 april a.s. 

Hierbij worden de notulen goedgekeurd en bedankt de voorzitter de notulist. 

 

4) Jaarverslag 2007 

Er zijn geen op-/aanmerkingen. 

 

5) Financieel verslag/verslag kascontrolecommissie/decharge penningmeester 

De begroting is tijdens de najaarsledenvergadering uitgebreid aan bod gekomen, hierin 

vielen de bestuurskosten op. 

Wij hebben ons als bestuur beraad op de kosten en waar mogelijk bezuinigingen 

doorgevoerd. De kosten zijn gedaald ten opzichte van 2006. 

 

De kascommissie bestaande uit mw. Roemaat en dhr. Scharenborg hebben de controle 

uitgevoerd en akkoord bevonden. De voorzitter bedankt de kascommissie en verleent 

decharge aan de penningmeester. 

 

6) Benoeming kascontrolecommissie 

Mw. Roemaat en dhr. Scharenborg zijn beiden bereid om volgend jaar opnieuw de 

kascontrole uit te voeren. Mw. van Wingerden is reserve. 

 

7) Vaststellen datum najaarsledenvergadering 2008 

Deze wordt vastgesteld op dinsdag 28 oktober 2008 om 20.00 te Ermelo. 

 

8)  Rondvraag 

http://www.voltigekennis.nl/
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- Mw. van Wingerden geeft aan niks meer van de FNRS gehoord te hebben n.a.v. hun 

schrijven om mee te werken aan het opstarten van voltige binnen de FNRS. Het 

bestuur van de KNHS VV heeft hiervan ook niets meer vernomen. 

- Tevens geeft mw. van Wingerden aan afgelopen voorjaar door de topsport te zijn 

benaderd i.v.m. een junioren team ook hiervan heeft zij niks meer gehoord. Het is 

ons ook niet bekend wat hiermee gebeurd, dit ligt bij de Voltige Commissie en de 

sectie Topsport en zij hebben hierover naar ons geen mededelingen gedaan. 

- Mw. van Wingerden geeft aan dat zij het jammer vindt dat de klasse C solo niet op de 

Hippiade wordt uitgeschreven, hierover is tijdens een eerdere ledenvergadering ook 

al gesproken. Dit punt is toen doorgegeven aan de Voltige commissie. Mw. van 

Stralen sluit zich hierbij aan en vindt het jammer, omdat de klasse C voor sommige 

oud-junioren een tussen station is. 

- Mw. Hekert geeft aan dat zij met een aantal anderen bezig is om een 

voltigeleiderscursus niveau 2 in het Noorden te organiseren. Bedoeling is dat deze in 

het najaar start. Op dit moment hebben 13 zich gemeld. Ons advies is om een lijst 

met namen en adressen op te stellen en deze in 1 keer aan de KNHS te 

overhandigen. 

- Mw. van Wingerden vraagt of het mogelijk is om de kwalificatie eisen van de Hippiade 

eerder bekend te maken. Mw. Nijhof geeft aan dat dit mogelijk is, omdat deze door 

de ledenraad moeten worden goedgekeurd en dat gebeurd altijd tijdens hun eerste 

vergadering in het nieuwe jaar. 

- Dhr. Slottje vermeld dat tijdens het CVI 1* op Nederlandse paarden met een 

Nederlands paspoort gevoltigeerd kan worden, het paard hoeft niet in bezit te zijn 

van een FEI paspoort. Wel dienen de inentingen conform FEI norm te zijn uitgevoerd 

d.w.z. binnen het ½ jaar. Deze enting moet minimaal 14 dagen voor het CVI plaats 

hebben gevonden i.v.m. eventuele dopingcontrole. 

- Dhr. Slottje geeft aan dat tijdens het CVI op zaterdag 26 april ’s avonds de 

bijscholing zal plaatsvinden. 

 

9)  Sluiting 

Om 20.30 sluit de voorzitter het officiële gedeelte van deze ledenvergadering.  

 

Mw. Sneekes geeft een korte presentatie over het voltigekamp dat Voltigevereniging Den 

Helder dit najaar voor de 3e keer op rij organiseert. Voor meer informatie kan men kijken 

op de website van voltigevereniging Den Helder. 

 

Aansluitend geeft mw. van Duin een gastlezing. Mw. van Duin is werkzaam op de 

afdeling marketing en communicatie van de KNHS en geeft in deze lezing tips en 

informatie om voltigenieuws onder de aandacht van de media te brengen. 
 

 


