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Notulen najaarsledenvergadering KNHS Voltigevereniging  

d.d. 28 oktober 2008 

 

Aanwezig: 21 leden van de KNHS Voltigevereniging 

Afwezig (m.k.g.): Mw. Hoving, mw. Brink, mw. Engbersen, mw. Oostveen, mw. 

Rozenveld, mw. Roemaat, fam. Van Stralen, dhr. Striezenau, mw. Heering, fam. 

Nienhuis, mw. Klein Willink, dhr. De Bruin, dhr. Loffeld, mw. Kiela & V.V. 

Weespervechtruiters . 

 

1)  Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zij refereert kort aan de 

bijzondere evenementen en prestaties dit jaar zoals het CVI in Ermelo en het EK/WK te 

Brno. Dit zijn goede opstekers voor de toekomst. 

 

2) Ingekomen stukken en mededelingen 

Ingekomen stuk: 

Vanuit de Voltige Commissie hebben wij het document “Communicatiepunten Voltige” 

ontvangen, deze zal als bijlage bij de eerst volgende nieuwsbrief worden verzonden. 

Mw. Nijhof geeft de belangrijkste zaken aan: 

- Er is een voorstel gedaan naar de ledenraad voor het doorvoeren van een aantal 

reglementswijzigingen per 1 januari 2009. 

- Over een aantal andere aanpassingen van het reglement zal de komende tijd 

gesproken worden en mogelijk aangepast worden per 2010. 

- Het HC starten wordt nogmaals beschreven. 

- Mw. Heering heeft zich teruggetrokken als voorzitster van de KNHS Voltige 

Commissie. Wij hebben het verzoek gehad om kandidaten voor haar opvolging aan te 

dragen. Mw. Nijhof vraagt de aanwezigen om hierin mee te denken en eventuele 

belangstellenden aan ons bestuur te melden. Het is ons inziens belangrijk dat de 

voorzitter onafhankelijk is en er op geen enkele manier sprake kan zijn van 

belangenverstrengeling.  

 

Mededelingen: 

- Mw. Nijhof doet verslag van de gesprekken die het bestuur gevoerd heeft op 3 april 

en 12 juni j.l. met dhr. De Jong en dhr. Bierling. Hierin is onder andere aandacht 

geweest voor de opleidingen en de topsport. Dit waren goede gesprekken, waarin 

sprake was van een open sfeer en wederzijdse erkenning en herkenning van de 

aangegeven problemen en verbeterpunten. 

Dhr. Langelaan vraagt een toelichting; Mw. Nijhof geeft aan dat wij nu de KNHS de 

kans geven om te feedback te verwerken. O.a. het cursusmateriaal wordt aangepast. 

Hierbij benadrukt zij dat je mensen de kans moet geven om zich te verbeteren en dat 

er altijd weer nieuwe verbeterpunten komen. 

Dhr. Vermaat vraagt wat er bekend is over de herkansingen van de examens van dit 

voorjaar, er was aangegeven dat deze in het najaar zouden plaatsvinden. Mw. Nijhof 

zal dit navragen bij de afd. Opleidingen. 

 

 

3) Verslag voorjaarsledenvergadering KNHS Voltigevereniging d.d. 11 maart j.l. 

Er zijn geen op/aanmerkingen op de notulen van de voorjaarsledenvergadering d.d. 11 

maart 2008 en worden bij deze goedgekeurd, de voorzitter bedankt de notulist mw. Oost 

 

4)  Bestuursverkiezing 

Aangezien er geen tegenkandidaten zijn voorgedragen vraagt de voorzitter de 

vergadering om in te stemmen met de voorgedragen kandidaten. Bij acclamatie zijn mw. 

Fokkema en mw. Oost herkozen en dhr. Vermaat gekozen door de vergadering. De 
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voorzitter heet dhr. Vermaat van harte welkom in het bestuur en 

wenst mw. Fokkema en mw. Oost een prettig vervolg toe. 

 

5)  Jaarwerkplan 2009 

Wij hebben het voornemen om in het voorjaar van 2009 een workshop/instuif te 

organiseren voor het organiseren van voltigewedstrijden en omroep. 

Van dhr. Akkerman hebben wij het idee gekregen om een instuif voor mannen te 

organiseren, dit lijkt ons een prima initiatief wat waarschijnlijk gelijktijdig met de 

workshop organiseren zal plaatsvinden. Dit idee wordt door de aanwezigen enthousiast 

ontvangen. 

Daarnaast hebben wij de intentie om vooral voor de jonge basis voltigeurs een aantal 

regionale instuiven te organiseren. 

 

De paardtraining van dhr. Bonhof is inmiddels gestart met 9 combinaties. De 

trainingsdata zullen worden opgenomen in de nieuwsbrief, het bezoeken van een training 

is mogelijk. Als evaluatiepunt geeft mw. van Hoorn aan dat zij het jammer vond dat de 

combinaties die afgewezen waren geen argumentatie hierbij hebben ontvangen. Het 

bestuur beaamt dit en zal dit meenemen. 

Het is nog niet helemaal duidelijk in welke vorm de trainingen na februari 2009 

voortgezet kunnen worden, aangezien dhr. Bonhof dan met de vut gaat. Onze intentie is 

om de trainingen wel te continueren. 

 

6) Begroting 2009 

De begroting wordt aan de leden uitgedeeld. In de voorjaarsledenvergadering is nog een 

extra toelichting geweest op de bestuurskosten. Het bestuur heeft geprobeerd te 

bezuinigen door te carpoolen en op een goedkopere locatie te vergaderen. De 

vergadering gaat akkoord met de begroting.  

 

7) Vaststellen contributie voltigeleden 2009 

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

per lid.  

 

8)  Evaluatie Nationale Voltigedag 2008 

Wij hebben namens het bestuur de volgende evaluatiepunten al doorgegeven aan de 

KNHS: droogte van de bodem en de geluidsapparatuur in de Prins WA hal. 

De aanwezige leden hebben geen andere punten. 

 

9) Evaluatie Hippiade 2008 

Het was een goed georganiseerde dag. Evaluatiepunten zijn: het erg of te laat arriveren 

van de parkeerkaarten en het duidelijker aangeven van de parkeerplaatsen voor de 

voltige. De punten worden doorgegeven aan de Hippiade commissie. 

 

10) Voltige instuif 16 november a.s. 

Er zijn nog een paar plekken vrij, mw. van Hoorn vraagt of het mogelijk is om dan een 2e 

team van een vereniging in te schrijven, dat wordt beaamt. 

 

11) Wedstrijdkalender 2009 

De kalender is alweer aardig vol, in april zijn alle weekenden nog vrij. Op 16 mei is er 

een probleem zowel VV Hornedamme als VV de Wassenaarse Manege (ook 17 mei RLC) 

hebben dan een aanvraag ingediend. Diverse opties worden besproken, mw. Van 

Wingerden zal kijken of het mogelijk is om de wedstrijd te verplaatsten naar 18 april.  

De datum voor het EK is nog niet bekend en ook de data van de wedstrijden in België 

zijn nog niet vastgesteld door de Belgische bond. Het bestuur van de KNHS VV zet zich 

ervoor in dat winstpunten behaald in België ook mee gaan tellen. 

 



 

 

VOLTIGE VERENIGING 

 

 

 

Notulen KNHS Voltigevereniging najaarsledenvergadering 2008 3 

12)  Vaststellen datum voorjaarsledenvergadering 2009 

Deze wordt vastgesteld op woensdag 18 maart 2009 om 20.00 te Ermelo. 

 

13)  Rondvraag 

- Mw. Zomer geeft aan een aantal oud voltigeurs gesproken te hebben die het leuk 

zouden vinden om weer eens te voltigeren, zij vraagt of de voltigevereniging daar iets 

in kan doen. Hierop wordt geantwoord dat wij in eerste instantie het initiatief hiervoor 

bij de betreffende personen zelf neerleggen. 

- Mw. Zomer vraagt aan wie zij wijzigingen t.a.v. de gegeven op voltige.nl kan 

doorgeven. Via info@voltige.nl of José Oost. 

- Mw. van Hoorn vraagt hoe zij aan de gegevens van de juryleden kan komen. Mw. 

Oost zal met de nieuwsbrief ook de lijst met gegevens van juryleden doorsturen. 

- Mw. Oost geeft aan dat de KNHS een nieuw model vraagprogramma heeft opgesteld, 

ook deze zal met de nieuwsbrief worden verstuurd. Maak van dit document gebruik, 

dat voorkomt vertraging. 

- Mw. van Hoorn geeft aan dat zij nog regelmatig oude staten van de KNHS krijgt 

aangeleverd. Deze worden door de juryleden niet meer geaccepteerd. Het bestuur 

heeft dit al aangegeven bij de KNHS, maar het lukt helaas niet om alle oude 

exemplaren vernietigd te krijgen. 

- Mw. Zomer vraagt waarom sommige uitslagen van wedstrijden niet op voltige.nl 

staan. Dit komt omdat deze dan niet zijn doorgegeven. Ook dit kan via 

info@voltige.nl.  

- Mw. Van Wingerden vermeld dat er vanuit een aantal leden in het midden/zuiden van 

het land momenteel geprobeerd wordt een longeercursus door Elke Schelp-Lensing 

op te starten. Zodra hierover meer bekend is zal dit via de diverse middelen 

doorgegeven worden aan de leden. 

 

14)  Sluiting 

Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt zij de aanwezigen voor hun 

komst. Zij vraagt hen nog of er weer behoefte is aan het uitnodigen van een gastspreker 

aansluitend aan de vergaderingen. Dit is niet noodzakelijk, men vindt het ook prettig om 

enigszins op tijd thuis te zijn. De voorzitter wenst een ieder wel thuis. 
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