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Notulen najaarsledenvergadering KNHS Voltigevereniging  

d.d. 4 november 2009  

 

Aanwezig: 47 leden van de KNHS Voltigevereniging, Justine Wissink & Gert Naber 

(namens de KNHS) 

Afwezig (m.k.g.): mw. E. Hoving, mw. M. Klein Willink, mw. S. Rodriquez, mw. K. 

Rozeveld, dhr. R. Loffeld, de Weespervechtruiters, mw. R. van Stralen, mw. C. Sneekes, 

mw. H. Boelsma, dhr. R. de Bruin. 

 

1)  Opening 

Dhr. Vermaat opent de vergadering. Er zijn veel leden aanwezig. Hij hoopt dat we er een 

leuke avond van kunnen maken.  

 

2) Ingekomen stukken en mededelingen 

Een mededeling namens de voltigecommissie: dhr. Slottje zal binnenkort de hoogte van 

de rijhallen komen opmeten, waar het komende seizoen voltigewedstrijden zullen worden 

gehouden. Het is voorlopig alleen een inventariserend onderzoek, er zijn nog geen 

consequenties aan verbonden indien de hoogte niet volgens het reglement is. Dhr. 

Slottje zal contact opnemen met alle wedstrijdorganiserende verenigingen. 

 

3) Verslag voorjaarsledenvergadering KNHS Voltigevereniging d.d. 18 maart j.l. 

Er zijn geen op/aanmerkingen op de notulen van de voorjaarsledenvergadering d.d. 18 

maart 2009 en worden bij deze goedgekeurd, de voorzitter bedankt de notulist mw. 

Oost. 

Naar aanleiding van het verslag vertelt Claire de Ridder iets over het door haar 

uitgedachte talentenplan. Vanuit de KNHS is al meerdere malen getracht een 

talentenplan op te starten, dit is echter nooit goed van de grond gekomen, o.a. door 

ontbrekend budget. Claire heeft echter een idee bedacht dat goed haalbaar is, en gebruik 

maakt van de verenigingen, die nu in het kader zitten (en die ook allemaal al hebben 

toegezegd mee te willen werken). Het idee is opgezet voor talentvolle voltigeurs, die op 

dit moment niet verder kunnen komen in de sport, omdat er bij hun eigen vereniging 

geen goede mogelijkheden voor zijn (bv. geen goed paard). Talenten kunnen worden 

gespot, bv. op wedstrijden (door de jury), tijdens instuiven (door de trainers), of door 

hun eigen trainer. Er wordt dan doorverwezen naar Claire, die gaat kijken naar de beste 

mogelijkheid voor de betreffende voltigeur (o.a. afhankelijk van woonplaats en wensen). 

De voltigeur wordt dan in contact gebracht met één van de meewerkende verenigingen, 

en gaat daar de reguliere trainingen volgen (als aanvulling op het trainen bij de eigen 

verenigingen). In het ideale geval komt de eigen trainer van het talent ook mee, zodat 

deze ook kennis opdoet.  

Claire zal het idee verder uitwerken. 

 

4)  Bestuursverkiezing 

Mw. Fokkema en mw. Nijhof zijn tussentijds afgetreden.  

Aftredend en herkiesbaar zijn mw. Swanenburg en dhr. Vermaat. Beiden worden 

unaniem door de vergadering herkozen. 

Het bestuur stelt voor om het aantal bestuursleden terug te brengen naar 5 (voorstel 

was bijgevoegd bij agenda van de vergadering). De vergadering stemt ook hiermee in.  

Mw. Nijhof ontvangt een bloemetje als dank voor haar werkzaamheden in het bestuur. 

Tevens heeft zij als dank van het bestuur een etentje aangeboden gekregen. Zij bedankt 

iedereen voor de prettige samenwerking. 
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5)  Jaarwerkplan 2010 

Het jaarwerkplan was al toegestuurd met de agenda van de vergadering. Mw. Oost licht 

het plan toe. Er zullen wederom 2 voltige-instuiven worden georganiseerd. De voorjaars-

instuif zal het thema “paard” hebben. Hierbij zal aandacht worden besteed aan het goed 

rijden van een voltige-paard, maar ook het longeren en paardenmanagement. Vanuit de 

KNHS worden de trainingen van Wim Bonhof niet meer voortgezet, vandaar dat we met 

de instuif hieraan aandacht willen besteden. Voor de enthousiastelingen proberen we dan 

vervolgtrainingen op te zetten (deze laatste zullen dan wel op eigen kosten worden). 

In het najaar zal weer een “ouderwetse” instuif voor alle niveaus worden georganiseerd. 

Verder zijn leuke ideeën altijd welkom. 

Mw. Zomer vraagt of de serie oefeningen voor de plicht, die door Christoph Lensing al 

een keer zijn gedemonstreerd, nog een keer in een instuif kunnen worden behandeld. Dit 

idee zal worden meegenomen. 

Mw. Nienhuis vraagt hoe het zit met de regionale instuiven. Er is er één afgelast, 

vanwege te weinig aanmeldingen, en één vanwege ziekte van de trainers. De instuif in 

Odiliapeel zal op zondag 8 november doorgang vinden. Voor de instuif in Cornwerd komt 

een vervangende datum.  

Mw. van Hoorn vraagt of er ook regionale instuiven kunnen worden georganiseerd voor 

alle niveaus (niet alleen voor de klasse E & basis). Mw. Oost legt uit dat de instuiven voor 

de basis regionaal werden gehouden, vooral vanwege de leeftijd van de kinderen, zodat 

ze dan niet zo’n lange dag hebben. Voorlopig zullen de andere instuiven in Ermelo 

worden georganiseerd. 

 

6) Begroting 2010 

De begroting wordt aan de leden uitgedeeld. In vergelijking met de begroting voor 2009 

zijn de bestuurskosten wat lager begroot, o.a. vanwege het feit dat er vanaf nu 2 

bestuursleden minder zullen zijn. De bijdrage van de KNHS is ook wat lager begroot, 

omdat we begin 2009 een lager ledenaantal hadden dan begin 2008. Het is nog niet 

bekend of dit aantal inmiddels is bijgetrokken. De kosten voor de nationale voltigedag 

zijn iets hoger begroot, zodat volgend jaar voor een goede muziekinstallatie kan worden 

gezorgd.  

Vanuit de vergadering komt het voorstel om een ton-beugel te kopen voor de vereniging. 

Het bestuur zal deze suggestie meenemen. 

 

Naar aanleiding van de begroting komen een heleboel vragen/opmerkingen naar voren: 

 Leden werven is een probleem, want bijna alle verenigingen zijn beperkt in hun 

paarden en trainers, waardoor er bij veel verenigingen een wachtlijst is. Dhr. 

Striezenau vraagt zich af of het de moeite loont om meer actie te ondernemen om 

meer trainers te krijgen, bijvoorbeeld het publiceren van het cursusprogramma, 

vertellen hoe leuk het is om trainer te zijn, enz. De KNHS VV heeft hier de afgelopen 

jaren al heel veel energie ingestoken. Er is veel gecommuniceerd met de afdeling 

opleidingen, maar het blijft een lastige zaak om een goede cursus georganiseerd te 

krijgen. Feitelijk is dit ook meer een taak van de voltige-commissie. Zij zijn 

momenteel bezig met het aanpassen van de opleiding. 

 Mw. Zomer vertelt dat zij de cursus heeft gevolgd, dat de kwaliteit erg laag was, en 

dat er veel ideeën zijn geopperd vanuit de cursisten. Zij wilden graag om tafel met de 

afdeling Opleidingen, maar werden eigenlijk afgescheept met een 

evaluatieformuliertje.  

Mw. Nijhof vertelt dat de cursussen tegenwoordig moeten aansluiten aan de 

voorschriften van het NOC NSF, en dat daardoor ook weinig mogelijkheden zijn om de 

opleiding anders in te richten, bv. met opleiden in de praktijk.  

Mw. Zomer wil nog wel een keer met één van de andere cursisten samen een 

evaluatie van de cursus bij dhr. Loffeld neerleggen.  
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Justine Wissink van de KNHS zegt dat ze alle punten die zijn 

genoemd zal doorgeven aan de afdeling Opleidingen, en hun reactie weer zal 

doorgeven aan mw. Oost. 

 Mw. van Wingerden vraagt of er zicht is op hoeveel FNRS-maneges aan voltige doen. 

Mw. Oost geeft aan dat wij alleen de maneges kennen, die ook aan wedstrijden 

meedoen. Dat zijn er momenteel 5. 

 Mw. van Hoorn vraagt of er gemeentelijke subsidies zijn voor het volgen van een 

instructeurs-opleiding. Het schijnt zo te zijn dat sommige gemeentes daar subsidie 

voor geven en anderen niet. Helaas is daar weinig aan te veranderen. Vanuit de 

vergadering komen wel suggesties hoe je de opleiding zou kunnen financieren, bv. 

“varkentjes wassen” (zie www.steun.nl), Grote Clubactie. Ook zou je de opleiding 

vanuit de vereniging kunnen betalen, maar dan wel als eis stellen dat de persoon die 

de cursus volgt daarna ook minimaal een x aantal jaar blijft lesgeven bij de 

vereniging (zo niet, dan geld terugbetalen).  

 Mw. Chatwick vindt dat de bestuurskosten zo hoog lijken. Zij vraagt zich af hoe dat 

komt. Deze vraag is een aantal jaar terug ook al een keer ter sprake gekomen. De 

grootste kostenpost voor het bestuur zijn de reiskosten van het bestuur naar de 

vergaderingen toe. We proberen het laatste jaar al te bezuinigen door niet meer op 

het KNHS-centrum te vergaderen, maar in Bilthoven (lagere vergaderkosten). 

 

7) Vaststellen contributie voltigeleden 2010 

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

per lid.  

 

8)  Evaluatie Nationale Voltigedag 2009 

Inmiddels zijn er al wat evaluatie-punten binnen gekomen, en het bestuur heeft zelf ook 

wat punten. Samengevat:  

- De geluidsinstallatie deed het weer niet goed, ondanks dat er afspraken over waren 

gemaakt met de KNHS. Volgend jaar zullen we zelf voor een installatie zorgen 

- De geplande startlijst liep niet geheel volgens de juiste tijd. Het was allemaal iets te 

krap ingepland. Volgend jaar zullen we ruimer inplannen. 

- Doordat sommige verenigingen met erg veel teams en solo’s starten, en omdat er in 

2 ringen wordt gewerkt, kwam het soms voor dat mensen in de problemen kwamen, 

omdat ze tegelijkertijd in 2 ringen aanwezig moesten zijn. Uiteraard proberen we als 

organisatie om alles goed in te plannen, maar we willen ook aan de deelnemers 

vragen om te beseffen dat het soms niet mogelijk is om alles passend te krijgen, en 

dus te zorgen voor een eventuele reserve-longeur.  

 

9) Wedstrijdkalender 2010 

Deze zal gepubliceerd worden op www.voltige.nl.  

M.b.t. het CVI Ermelo meldt dhr. Slottje dat het nog niet definitief zeker is dat deze 

doorgaat. De KNHS wil dit keer niet meer één van haar medewerkers hiervoor vrijmaken, 

althans niet kostenloos. Binnenkort zal worden besloten of het CVI doorgang kan vinden. 

Als het doorgaat, dan zal dit zijn van 23-25 april 2010.  

 

10)  Voorstel om de algemene ledenvergadering eenmaal per jaar te houden 

Vanwege de meestal erg lage opkomst op de ledenvergadering, stelt het bestuur voor om 

nog maar één maal per jaar te gaan vergaderen, namelijk in het voorjaar (voorstel 

ontvangen bij de agenda van de vergadering). Om dit te doen, is toestemming van de 

leden nodig.  

Dhr. Slottje meldt dat hij wel vóór is, maar dat zich wel een technisch probleem zou 

kunnen voordoen. De contributie wordt namelijk vastgesteld door de ledenvergadering. 

Dit kan dan pas in het voorjaar, maar dat is nadat de KNHS de contributie heeft 

vastgesteld. Theoretisch zou zich de situatie kunnen voordoen dat je dan wordt 

geconfronteerd met een verhoging, en er niets meer tegen kunt doen.  

http://www.steun.nl/
http://www.voltige.nl/
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Mw. Ruigrok vraagt hoe je de wedstrijdkalender moet vaststellen, 

als je niet meer in het najaar vergadert. Dit is geen probleem, aangezien dat nu ook al 

vrijwel helemaal via e-mail contact gaat. De meeste problemen zijn al uit de kalender 

gehaald vóór de vergadering. 

Alle leden stemmen in met het voorstel om terug te gaan naar één maal per jaar 

vergaderen. 

 

11)  Vaststellen datum voorjaarsledenvergadering 2010 

Deze wordt vastgesteld op woensdag 10 maart 2010 om 20.00 te Ermelo. 

 

12)  Rondvraag 

- Mw. van Wingerden zou het leuk vinden als er weer een jury-bijeenkomst zou worden 

georganiseerd. Mw. Oost heeft deze vraag bij dhr. Loffeld neergelegd. Hij heeft 

gemeld bezig te zijn met de organisatie van een jury-bijscholing in het voorjaar. 

- Mw. van Wingerden vraagt of de eisen voor deelname aan de hippiade 2010 al 

bekend zijn. Dhr. Naber meldt dat dit zal worden overlegd in een vergadering, die 

over 2 weken zal worden gehouden. Overigens worden geen grote wijzigingen 

verwacht. 

- Mw. van Wingerden roept alle wedstrijdorganiserende verenigingen op om ook de 

klasse duo uit te schrijven. 

- Mw. de Ridder oppert dat het misschien leuk/nuttig zou zijn om iets voor trainers te 

organiseren over paard-vriendelijk voltigeren. Zij is nogal geschrokken van sommige 

beelden, en vindt dit geen reclame voor de sport.  Dit idee zal worden meegenomen. 

 

13)  Sluiting 

Dhr. Vermaat sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst. 

 

 

Aansluitend hield mw. Wissink van de KNHS een presentatie. Zij meldde hierin o.a. dat 

per 1 januari de ledenadministratie en wedstrijdregistratie samen zullen gaan per 

discipline. Voor de voltige gaat Reina Kok (0577-408223) dit doen. 

 

Cynthia Danvers lichtte kort de wijzigingen van het wedstrijdreglement 2010 toe. Zodra 

deze officieel door de ledenraad zijn goedgekeurd, zullen deze gepubliceerd worden.  

 

Na deze presentaties konden alle leden genieten van een hapje en drankje, en vooral van 

de filmpjes/foto’s die door veel verenigingen waren ingestuurd.  

 


