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Notulen voorjaarledenvergadering KNHS Voltigevereniging  

d.d. 18 maart ‘09 

 

Aanwezig:  13 leden van de KNHS Voltigevereniging 

 

1)  Opening 

De voorzitter opent de vergadering en is blij dat de aanwezigen er zijn. 

 

2)  Vaststellen agenda 

Mw. Nijhof geeft aan dat binnen het bestuur gesproken is over de mogelijkheid om het 

bestuur terug te brengen van 7 bestuursleden naar 5. Dit ten gevolge van de 

verminderde taken door de komst van de voltigecommissie. 

Dit punt zal worden behandeld als agendapunt 8. 

 

3) Ingekomen stukken en mededelingen 

De volgende personen hebben zich afgemeld:Mw. E. Hoving, mw. H. Engbersen, mw. 

Brink, mw. Boelsma, mw. Ruigrok, mw. Zomer, dhr. Striezenau, dhr. de Bruin & VV de 

Hondsrug. 

 

Namens het bestuur zijn er de volgende mededelingen: 

o Mw. Nijhof treedt tussentijds af, wegens persoonlijke omstandigheden. Deze 

vergadering zal de laatste zijn in functie van bestuurslid en voorzitter. In de 

najaarsledenvergaderig zal zij officieel aftreden. Het bestuur heeft dhr. Vermaat 

benoemt tot haar opvolger als voorzitter. 

o De atletencommissie heeft een nieuwe afgevaardigde namens de voltige in de 

persoon van Danielle van Waard. 

o In de voltigecommissie zal een 2e afgevaardigde namens de KNHS VV zitting nemen 

om de activiteiten beter op elkaar af te stemmen en het geluid van de leden sterker 

te kunnen vertegenwoordigen. Mw. Oost zal deze positie vervullen. 

o Claire de Ridder is de nieuwe vertegenwoordiger namens de kaderleden in de 

Topsportcommissie. 

o Rob de Bruin is door de FEI benoemt als kandidaat internationaal voltigejurylid. Ook 

mw. Danvers was door de KNHS voorgedragen bij de FEI, mogelijk wordt zij in maart 

benoemt tot kandidaat internationaal voltigejurylid. 

 

4) Notulen najaarsledenvergadering KNHS Voltigevereniging d.d.18 oktober j.l. 

Er zijn geen op/aanmerkingen bij de notulen. Hierbij worden de notulen goedgekeurd en 

bedankt de voorzitter de notulist. 

 

5) Jaarverslag 2008 

Er zijn geen op-/aanmerkingen. De voorzitter bedankt mw. Oost voor het verslag. 

 

6) Financieel verslag/verslag kascontrolecommissie/decharge penningmeester 

Het verslag wordt uitgedeeld aan de aanwezigen. Er zijn geen op/aanmerkingen. 

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. 

 

7) Benoeming kascontrolecommissie 

Mw. van Wingerden en mw. Sneekes worden bereid gevonden om volgend jaar in de 

kascommissie zitting te nemen. 
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8)  Extra agendapunt: Aantal bestuursleden. 

Momenteel bestaat het bestuur van de KNHS VV uit 7 bestuursleden. Het aantal taken is 

de afgelopen jaren afgenomen, waardoor wij van mening zijn dat deze ook door een 

bestuur bestaande uit 5 personen gedaan kunnen worden. 

Dit zou kunnen gebeuren door middel van natuurlijke afvloeiing (mw. Nijhof dit jaar en 

mw. Danvers volgend jaar). 

De leden moeten hiermee instemmen. 

Afgesproken wordt dat dit punt voor de najaarsledenvergadering wordt geagendeerd. 

Voor het komende jaar moet dan worden aangegeven welk bestuurslid geen stemrecht 

heeft. (bestuur bestaat altijd uit oneven aantal ivm stemmen).  

 

9) Vaststellen datum najaarsledenvergadering 2009 

Deze wordt vastgesteld op woensdag 4 november 2009 om 20.00 te Ermelo. 

 

10)  Rondvraag 

- Mw. van Wingerden geeft aan dat zij de trainingen van dhr. Bonhof zeer positief heeft 

ervaren en zou graag zien dat er een vervolg op komt, waarbij ook aandacht is voor 

het longeren tijdens het voltigeren. Mw. Nijhof geeft aan dat de huidige trainingen 

vanuit topsport zijn georganiseerd. Dhr. Bonhof brengt hiervan verslag uit aan de 

afdeling topsport. Wij wachten de uitkomst hiervan af, maar zullen ons inzetten voor 

een vervolg. 

- Mw. Klein Willink vraagt of al bekend is wie de voorzitter van de voltigecommissie 

wordt. Dat is nog niet bekend. 

- Mw. van Wingerden vraagt wat er nu gebeurd ten aanzien van talentenplan, in 

Lunteren is afgelopen jaar een selectie dag geweest. Mw. Nijhof geeft aan dat de 

KNHS geen talentenplan heeft op dit moment voor de voltige, zij willen eerst het 

reguliere kader en de begeleiding daarvan goed lopend hebben. 

Mw. van Wingerden stelt voor om regionaal een plan op te zetten om talenten en 

trainers te ondersteunen. Zodra je nu de voltigeleiderscursussen hebt doorlopen en 

geen voltigeur in het kader hebt zitten, krijg je geen ondersteuning en stimulans om 

je verder te ontwikkelen. Mw. Klein Willink reageert hierop dat je dit zelf ook kunt 

organiseren. Mw. Sneekes geeft aan dat dhr. Lensing een tonles voor het kader heeft 

verzorgd waarbij alle verplichte oefeningen zijn doorgenomen, dit was zeer leerzaam, 

mogelijk kan dat herhaald worden voor een grotere doelgroep. 

Het bestuur zal bovenstaande ideeën allemaal meenemen. In dit najaar zal gestart 

worden met regionale instuiven voor basisvoltigeurs, mogelijk kan dit uitgroeien naar 

een terugkerend geheel waarin trainingen voor trainers, voltigeurs en paarden kan 

plaatsvinden. 

- Mw. Ruessen van VV Montferlandruiters geeft aan het erg leuk om erbij te zijn en 

bedankt iedereen voor het warme welkom dat ze ontvangen heeft als nieuwe 

vereniging. 

 

 

11)  Sluiting 

Om 20.30 sluit de voorzitter deze ledenvergadering. Mw. Nijhof bedankt alle aanwezigen 

voor de samenwerking de afgelopen jaren. Ze heeft met plezier de diverse functies 

binnen de voltige uitgevoerd. Ze blijft actief als jurylid en we zullen haar geregeld nog 

tegenkomen op wedstrijden. Ze geeft hierbij het voorzitterstokje over aan dhr. Vermaat. 

 

 

 


