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Notulen voorjaarledenvergadering KNHS Voltigevereniging  

d.d. 17 maart ‘10 

 

Aanwezig:  33 leden van de KNHS Voltigevereniging 

 

1)  Opening 

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

 

2)  Vaststellen agenda 

Er zijn geen toe te voegen agenda punten. 

 

3) Ingekomen stukken en mededelingen 

De volgende personen hebben zich afgemeld:Mw. Hollman, Mw. Jansen, Mw. Oostveen, 

dhr. Scharenborg, Mw. E. Hoving, mw. H. Engbersen, mw. Boelsma, dhr. Striezenau, Mw. 

Klein Willink, dhr. de Bruin, VV Hipp-Oss, VV Lichtenvoorde, VV de Hondsrug & Mw. 

Wissink (KNHS) 

 

Dhr. Loffeld is aanwezig namens de Voltigecommissie heeft hij een aantal mededelingen: 

o Reglementen: Er staan nogal wat fouten in het nieuw gepubliceerde reglement. De 

vraag is om fouten door te geven aan dhr. Loffeld, hij zal deze verzamelen en met de 

KNHS in overleg gaan om hiervoor nog een inlegvel ter correctie/aanvulling te laten 

opnemen. Belangrijke punten zijn o.a.: 

- Tijd voor verplichte oefeningen klasse A/B/C en junioren teams moet zijn 7 

minuten. 

- Moeilijkheidsgraden zijn gelijk aan de termen van de FEI (E,M,D,R). 

- De klasse basis solo en duo is maximaal t/m 12 jaar. 

Er ontstaat vervolgens een discussie over de verandering van de reglementen t.a.v. 

de inzet van de reserve in de klasse E & D. Dhr. Loffeld licht toe dat deze wijziging 

heeft plaats gevonden omdat er nu voltigeurs in de kür werden ingezet die niet de 

verplichte oefeningen beheersen en dat ongewenst is en voor gevaarlijke situaties 

kan zorgen. Omdat deze wijziging niet is aangekondigd staan veel verenigingen nu 

voor een probleem. 

Voorgesteld wordt vanuit de leden om voor de klasse E en D de mogelijkheid te 

creëren dat of met 6 of 7 personen gestart kan worden. Indien er met 7 personen 

gestart wordt, dienen zij alle 7 de verplichte oefeningen te laten zien en met 6 

personen de kür te doen. Als er met 6 personen gestart wordt doen zij allen de 

verplichte oefeningen en kür. 

Vanuit de KNHS VV zal dit worden ingediend bij de voltigecommissie en zij zullen dit 

meenemen naar de KNHS. Als het als “fout” betiteld kan worden is er een kans dat de 

regel gewijzigd kan worden. Zo niet dan moet het als wijziging worden behandeld en 

het daarbij behorende traject binnen de KNHS. 

 

Mw. Swanenburg stelt voor om alvast eens na te denken over de klasse 

basispaardrijden, mogelijk kun je gewoon volstaan met de klasse indeling stap/galop 

en daarin vrijlaten met hoeveel teamleden er gestart wordt (2 t/m 7 in de verplichte 

oefeningen). Dit idee kan mee genomen worden in de volgende ronde van 

reglementswijzigingen. 

o Er is een opvolger voor Jessica Venhorst gestart: Djilan Boelen, zij is het 

aanspreekpunt binnen de KNHS voor de niet Olympische disciplines, waaronder dus 

ook voltige. 

o 15 april is er een bijscholing voor de juryleden voltige. 

o De norm voor junioren solo’s voor deelname aan het EK is door de KNHS gesteld op 

een 7.3. Dit vindt de TC te hoog en zij hebben verzocht om aanpassing hiervan. 
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Mw. C. Sneekes vraagt of er ook een kwalificatienorm bekend is voor de senioren duo’s. 

Deze rubriek wordt op het EK ook uitgeschreven.  

Dhr. Loffeld geeft aan dat mw. Sneekes hiervoor een verzoek kan richten aan de TC. 

 

 

4) Notulen najaarsledenvergadering KNHS Voltigevereniging d.d. 4 november j.l. 

- Mw. Van Hoorn vraagt hoe het kan dat we 1x per jaar mogen vergaderen terwijl juist 

in de model statuten staat dat het 2x per jaar dient te gebeuren. Dhr. Vermaat geeft 

aan dat het mag worden gewijzigd als het in een ledenvergadering is voorgelegd aan 

de leden en met meerderheid van de stemmen wordt goedgekeurd. 

- Dhr. Akkerman vraagt of er juist wel belangstelling voor 2x per jaar. De voorzitter 

geeft aan dat juist hiertoe is besloten omdat het aantal aanwezige leden erg laag lag. 

- Mw. G. Nienhuis vraagt of de FNRS leden ook worden uitgenodigd. Mw. Oost geeft 

aan dat zij hiervan via de KNHS geen contactgegevens krijgt en dus ook niet kan 

uitnodigen. Mw. Oost en mw. Swanenburg zullen dit nogmaals opvragen bij de KNHS. 

- Mw. C. Sneekes geeft aan dat zij FNRS leden niet meer krijgt afgemeld, dit is een 

bekend probleem. De KNHS moet dit oplossen. 

- Mw. Van Waard vraagt of er een evaluatie van het CVI plaats vindt i.v.m. de 

financiën, n.a.v. het sponseringverzoek dat gedaan is aan de KNHS VV. Mw. Chatwick 

antwoord namens de CVI commissie; de CVI commissie heeft pas laat van de KNHS 

gehoord dat zij niet meer financieel garant wilden staan voor het CVI en gaf ook geen 

informatie vrij, zoals een begroting etc. Hierdoor heeft de CVI commissie zijn 

werkwijze moeten aanpassen en in allerijl op zoek moeten gaan naar financiële 

middelen om het CVI doorgang te laten vinden. 

Dhr. Loffeld geeft aan dat hij het dapper vindt hoe de CVI commissie met de situatie 

is omgegaan en zich heeft ingezet voor continuering van het CVI.  

De notulen worden goedgekeurd en bedankt de voorzitter de notulist. 

 

5) Jaarverslag 2009 

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

Dhr. De Vries vraagt hoe het zit met het talentenplan dat tijdens de vorige vergadering 

door mw. De Ridder is gepresenteerd. Dit bevindt zich nog in een opstart fase. Het blijkt 

onduidelijk of dit nu onder de vlag van de KNHS VV of de topsport wordt gedaan. Dit 

wordt uitgezocht. 

Dit najaar hebben we geëxperimenteerd met regionale trainingen, dat was geen groot 

succes. Het bestuur bekijkt nog wat zij hiermee in de toekomst gaan doen. 

 

6) Financieel verslag/verslag kascontrolecommissie/decharge penningmeester 

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

De kascommissie bestaande uit mw. C. Sneekes en mw. Van Wingerden 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 nogmaals 

zitting te nemen in de kascommissie. Mw. Chatwick is reserve. 

 

 

8)  Begroting & vaststellen contributie 2011 

Deze is in de najaarsledenvergadering al goedgekeurd. Er hebben echter 2 wijzigingen 

plaats gevonden; sponsoring aan het CVI en een extra financieringsmogelijkheid voor het 

organiseren van een instuif. Mw. Oost ligt dit toe, zie bijlage. 

De contributie voor voltigeleden voor 2011 blijft onveranderd. 

De begroting wordt goedgekeurd.  
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9) Voorstel t.a.v. aantal agendapunten van de najaarsledenvergadering 

Dhr. Vermaat ligt dit toe, door de verandering van het aantal vergaderingen zullen deze 

items in het vervolg op deze wijze worden behandeld. 

De begroting voor het lopende jaar zal in de ALV worden besproken. De begroting voor 

2011 zal dus in de eerst volgende ALV worden besproken. 

 

10)  Bestuursverkiezing 

Mw. Danvers en mw. Jans zijn beiden volgend jaar aftredend en niet herkiesbaar omdat 

zij dan hun maximale termijn hebben bereikt als bestuurslid. Inmiddels hebben zich al 3 

geïnteresseerden gemeld. Belangstellenden kunnen zich melden bij de voorzitter. In het 

najaar zal het bestuur de betreffende personen benaderen en iedereen informeren over 

de procedure. 

 

11)  Instuiven 

Komend najaar is er een instuif voor alle doelgroepen op het KNHS Centrum in Ermelo. 

Tevens bieden wij de mogelijkheid aan om financiële ondersteuning te bieden wanneer 

een vereniging zelf een instuif wil organiseren, zie bijlage. 

De KNHS heeft aangegeven graag weer een voltigekamp/weekend te willen organiseren 

in Ermelo, de KNHS VV gaat hierover met hun in gesprek. Belangrijk is dat deze past bij 

andere kampen die al worden georganiseerd. 

Dhr. De Vries meldt dat het voltigekamp in Den Helder dit jaar plaats vindt op 15 & 16 

oktober. 

 

Mw. G. Nienhuis geeft al lange tijd geen bijscholing voor trainers meer gehad te hebben, 

het klopt dat deze de afgelopen paar jaar niet zijn geweest. Wij zetten ons ervoor in, dat 

komend najaar deze wel weer komt. 

 

12) Vaststellen datum algemene ledenvergadering 2011 

Deze wordt vastgesteld op woensdag 9 maart 2011 om 20.00 uur te Ermelo. 

 

13)  Rondvraag 

- Mw. Sneekes vraagt hoe de reglementswijzingen nu aan de leden worden gemeld, 

eerder gebeurde dit vaak in de najaarsledenvergadering. Mw. Oost stelt voor op dit 

op te nemen in de lager kader bijscholing die elk najaar hoort plaats te vinden en via 

de nieuwsbrief van de KNHS VV en voltige.nl. 

- Mw. Zomer: komt er nog een vervolg op de training van Wim Bonhof, afgelopen 

instuif was zeer geslaagd. Dhr. Bonhof heeft zelf aangegeven niet echt een 

meerwaarde te zien, hij adviseert om een goede ruiter in de buurt te benaderen om 

jou en je paard te begeleiden. Hij wil daarbij wel helpen om tot een goede “match” te 

komen. Als de KNHS VV weer veel belangstellenden horen voor een dergelijke 

training, dan zullen we proberen dat te organiseren. 

 

 

14)  Sluiting 

Om 21.30 sluit de voorzitter deze ledenvergadering. Hij bedankt alle aanwezigen voor 

hun komst. 

 

 

 


