
 
 
 

 

1 
 

Notulen algemene ledenvergadering KNHS Voltigevereniging 

9 maart 2011 te Ermelo. 

Aanwezig: 28 leden.  

Namens de KNHS aanwezig: Mw. Justine Wissink, en dhr. Max Bentum 

 

1. Opening 

Jan Vermaat heet alle aanwezigen van harte welkom, zowel leden als vertegenwoordigers 

van de KNHS. De bestuursleden José Oost en Meta Jans kunnen helaas niet aanwezig zijn 

vanavond. 

 

2. Vaststellen agenda 

Jan Vermaat stelt voor om na punt 10 een korte pauze in te lassen, omdat er een 

stemming zal plaatsvinden. De stemmen kunnen dan worden geteld.  

Dhr. Langelaan vraagt of het onderwerp Opleidingen voorafgaand aan de verkiezingen 

voor de ledenraad kan worden besproken. Dhr. Vermaat geeft aan dat iedere kandidaat 5 

minuten spreektijd krijgt voorafgaande aan de verkiezingen.  

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Voor de vergadering hebben zich afgemeld: Mw. Brink, VV De Hondsrug, Mw. Hoving, Mw. 

Klein Willink, Mw. Hamminga, Mw. Van Stralen, VV Baboeschka, Hipp-Oss, VV 

Wassenaarse Manege, Mw. A. Nienhuis, Mw. Boelsma, Mw. Ruigrok, Mw. Engbersen, Mw. 

Roemaat, dhr. De Bruin. 

Geen ingekomen stukken.  

Jan Vermaat kondigt aan dat Ronald Loffeld het idee had geopperd om iemand in de 

schijnwerpers te zetten, die zich inzet voor de promotie van de voltigesport. Vanaf 

volgend jaar kunnen mensen genomineerd worden. Voor dit jaar was daarvoor geen tijd 

meer. Maar Ronald had ook een voorstel voor een geschikte kandidaat. Koen Akkerman 

krijgt een onderscheiding voor zijn tomeloze inzet op het gebied van de mannen-

emancipatie binnen de voltige. Koen organiseert niet alleen sinds 2 jaar een “mannendag”, 

maar heeft nu ook een website opgezet en sponsoren geregeld.  

 

4. Notulen ledenvergadering 2010 

Zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

5. Jaarverslag 2010 

Geen opmerkingen 

 

6. Financieel verslag 2010/verslag kascontrolecommissie 

Het financieel verslag wordt toegelicht. Ondanks een verwacht verlies in 2010, is er een 

klein positief resultaat behaald. Dit werd mede veroorzaakt door hogere ledenaantallen 

dan verwacht, het nog niet plaatsvinden van door verenigingen zelf georganiseerde 

instuiven en lagere bestuurskosten.  

De kascontrole-commissie (mw. Van Wingerden, mw. Sneekes) doet verslag van de 

controle. Het overzicht is akkoord bevonden. 

De voorzitter verleent decharge aan de penningmeester. 

 

7. Benoeming kascontrole-commissie 2012 

Jan Vaandrager en Cynthia Danvers worden bereid gevonden om volgend jaar de 

kascontrole uit te voeren. 

 

8. Begroting 2011 en vaststelling contributie 2012 

De begroting voor 2011 wordt toegelicht. De begroting is ongeveer gelijk aan de begroting 

van 2010. Er is een post opgenomen voor sponsoring van het CVI, onder voorbehoud dat 

dit wordt goedgekeurd door de leden (agendapunt 9). Diana van Klaveren vraagt waarom 

de kosten voor de voltigedag hoger zijn dan in 2010. Antwoord: dit jaar wordt het een 
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nationaal voltigeweekend, dus meer kosten. Jos Slottje merkt op dat wordt rekening 

gehouden met een verlies van ca. 3000 Euro. Zou de contributie in 2012 dan niet moeten 

worden opgehoogd?  De bestuursleden geven aan dat ze dit voorlopig niet willen doen, 

omdat er een reserve van 10.000 Euro aanwezig is. Dus een stukje interen op het 

vermogen kan wel. Leo Langelaan suggereert om, in geval van nood, het inschrijfgeld voor 

de nationale voltigedag wat te verhogen. 

De begroting wordt goedgekeurd door de leden. 

 

9. Sponsoring CVI Ermelo 

De KNHS VV heeft van de organisatie van het CVI Ermelo weer het verzoek gekregen het 

CVI te sponsoren. De KNHS VV wil wel weer 1000 Euro sponsoren. Uiteraard willen we 

daarvoor weer de toestemming van de leden vragen. Argumenten om te sponsoren zijn: 

het is belangrijk om een CVI in Nederland te houden, het is goed voor de uitstraling van 

Nederland als voltige-land, het is leuk om naar te gaan kijken. Dhr. Langelaan vraagt of 

dit bedrag een substantiële bijdrage is of een symbolisch bedrag. Dhr. Vermaat geeft aan 

dat het VV bestuur helaas geen inzage heeft in de begroting van het CVI. Jos Slottje meldt 

dat de begroting va het CVI ca. 30.000 Euro bedraagt.  

Bij stemming stemmen alle leden vóór een bijdrage van 1000 Euro aan het CVI door de 

KNHS VV. 

 

10. Bestuursverkiezingen 

De bestuursleden Meta Jans en Cynthia Danvers hebben beide 3 periodes van 3 jaar in het 

bestuur erop zitten en zijn daarom aftredend en niet herkiesbaar. Omdat de KNHS VV nu 

9 jaar bestaat, is dit de eerste keer dat bestuursleden het bestuur verlaten om deze 

reden. Het bestuur stelt Monique Mafait en Daniëlle van Waard voor als opvolgers van 

Meta en Cynthia. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De aanwezige leden zijn 

het er unaniem over eens om Monique en Daniëlle te laten plaatsnemen in het bestuur. 

Jan Vermaat biedt Cynthia een bos bloemen aan als dank voor haar jarenlange 

bestuurswerkzaamheden. Ook Sieneke Nijhof , die vorig jaar voortijdig afscheid nam van 

het bestuur vanwege gezondheidsredenen krijgt een bos bloemen. Dhr. Max Bentum van 

de KNHS overhandigt aan Cynthia en Sieneke de gouden KNHS speld. Zij hebben zich 

beide jarenlang op verschillende manieren ingezet ten behoeve van de voltigesport. Ook 

Meta Jans zal de gouden KNHS speld ontvangen. 

 

Ledenraad: 

Marijke Klein Willink is aftredend en niet herkiesbaar als vertegenwoordiger van de KNHS 

VV in de ledenraad. Het bestuur draagt Meta Jans voor. Er hebben zich 3 tegenkandidaten 

gemeld, namelijk Leo Langelaan, Ronald van Cronenburg en Jan Vaandrager. 

Jan Vermaat licht nog even kort toe wat de ledenraad doet: van alle disciplines zit een 

vertegenwoordiger in de ledenraad. De KNHS legt verantwoording af aan de ledenraad. Dit 

gaat met name om reglementaire zaken, maar ook bv. de beslissing over het bouwen van 

een nieuwe hal, enz. Leo Langelaan merkt op dat hij in het verleden niet veel heeft 

gemerkt van een vertegenwoordiger in de ledenraad, en vraagt of daar nu verandering in 

gaat komen. Cynthia Danvers antwoordt dat er voor de voltige komen niet heel veel 

punten aan de orde komen in de ledenraad.  

Na stemming blijkt dat  Ronald van Cronenburg de meeste stemmen heeft ontvangen. Hij 

zal de nieuwe vertegenwoordiger van de KNHS VV in de ledenraad worden. 

 

11. Beleidsplan 

Een speciaal daarvoor samengestelde commissie heeft een beleidsplan opgesteld waarin 

wordt samengevat waar de KNHS VV zich de komende jaren op wil richten. Dit beleidsplan 

is ook via email rondgestuurd aan de leden. Jan Vermaat geeft een toelichting op het plan. 

Voor de inhoud van het plan wordt u verwezen naar de bijlage. 

Opmerkingen/vragen vanuit de leden: 

 Heleen van Wingerden mist in de driehoek longeur-paard-voltigeur de trainer, omdat 

het niet altijd zo is dat trainer en longeur dezelfde persoon zijn. Diana van Klaveren 
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antwoordt dat longeur-paard-voltigeur de eenheid is die samen presteren tijdens een 

wedstrijd. De trainer is feitelijk inwisselbaar. Veel voltigeurs trainen bij meerdere 

trainers. 

 Maureen Hekert vraagt of de genoemde begeleiding door een dierenarts alleen geldt 

voor de kaderleden. Diana van Klaveren antwoordt dat dit mogelijk ook deel kan gaan 

uitmaken van regionale trainingen of instuiven.  

 Ronald Loffeld suggereert dat misschien ook regioconsulenten voor voltige kunnen 

worden aangesteld, zoals ook al gedaan wordt in andere disciplines. 

 Bram Striezenau denkt dat gebruik kan worden gemaakt van de Kennisbank op de 

KNHS website (te vinden via www.knhs.nl in de oranje menubalk rechtsboven). 

 Ronald Loffeld vraagt wat wordt bedoeld met “modulair” op blz 10. Hij ziet dat zelf als 

het apart kunnen afsluiten van modules, en kunnen instromen als je iets al hebt 

afgesloten, of als je een andere instructeurs-opleiding hebt gedaan. Diana van 

Klaveren geeft aan dat je hierbij ook moet denken aan bv. een splitsing in fase 3 van 

longeren/paard en voltige-training, net als het allround en springen bij de “gewone” 

instructeurs-opleiding.  

Ronald zou graag een iets meer uitgewerkt plan zien. 

 Leo Langelaan vraagt wat wordt bedoeld met “eenheid in lesmateriaal”. Jan Vermaat 

geeft aan dat hiermee wordt bedoeld dat hetzelfde lesmateriaal wordt gebruikt voor 

voltige-opleidingen bij de KNHS en FNRS (en eventuele anderen). 

 Dhr. Zelvelder geeft aan dat de cursussen nogal duur zijn. De drempel om een cursus 

te volgen is daarmee erg hoog. Omdat er nogal wat particuliere paarden worden 

gebruikt in de voltige, is hij bang dat daardoor op den duur minder paarden ter 

beschikking komen, omdat eigenaren hun paard alleen willen laten longeren door een 

gediplomeerde longeur. 

 Heleen van Wingerden heeft een suggestie om het aantal leden te verhogen: elke 

vereniging heeft wel leden, die wél voltigeren, maar niet aan wedstrijden deelnemen, 

en daarom ook geen lid zijn. Zorg dat die ook lid worden. 

 Bram Striezenau suggereert om het lidmaatschap van de KNHS gewoon in het 

“normale” voltige-lidmaatschap van je vereniging te incorporeren.  

 Monique Mafait vraagt zich af hoe het verzekeringstechnisch zit, als voltigeurs geen lid 

zijn. Daarop geeft dhr. Bentum van de KNHS aan dat het verplicht is dat alle 

verenigingen al hun leden aanmelden bij de sportbond (dit geldt ook voor andere 

sporten). 

Jan Vermaat legt uit wat de bedoeling is met het beleidsplan: verschillende onderdelen 

gaan uitgewerkt worden door daarvoor aan te wijzen commissies, want het 5-tallige 

bestuur kan natuurlijk niet alles zelf doen. De leden worden opgeroepen om zich aan te 

melden voor een commissie als zij denken een zinvolle inbreng te kunnen leveren, en ook 

tijd en zin hebben om zich hieraan te wijden. 

Sieneke Nijhof complimenteert de commissie die het plan heeft opgesteld. 

De leden gaan akkoord met het voorgestelde beleidsplan. 

 

12. Opleidingen 

Jan Vermaat geeft aan dat in de huidige situatie een instructeurs-opleiding kostendekkend 

is bij 12 deelnemers. Er worden vaste bedragen gehanteerd voor de vergoeding van de 

accommodatie, cursusleider, enz. Het voorstel is om te proberen deze kosten lager te 

laten worden en daarmee de cursusprijs lager (tot op heden wordt de cursusprijs bepaald 

door de KNHS). Vragen aan de leden zijn nu: “Is er animo voor een niveau 3 cursus?” en 

“Wat zijn acceptabele cursuskosten?” 

Er is zeker belangstelling voor een niveau 3 cursus, afhankelijk van locatie en prijs.  

Carola Sneekes vraagt of het “oude” fase 2 diploma voldoende is om in te stromen in een 

niveau 3 cursus. Diana van Klaveren geeft aan dat dit voor de eerstvolgende niveau 3 

cursus wel geldt. Wellicht moet men een instroom-toets doen, of aantonen dat men les 

heeft gegeven in de afgelopen jaren. In de toekomst is een niveau 2 diploma nodig voor 

instroom in niveau 3, en zal ook worden geëist dat het behalen van het niveau 2 diploma 

niet langer dan een aantal jaar geleden is bij instroom in niveau 3. 

http://www.knhs.nl/
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Leo Langelaan geeft aan dat je eerst moet nagaan wat je eigenlijk wilt aanbieden in een 

niveau 2 of 3 cursus. Hij vindt het vreemd dat je met een niveau 2 cursus eigenlijk alleen 

les mag geven op de ton. 

Heleen van Wingerden vertelt dat op AOC’s (Agrarische Opleidings Centra) ook ORUN-

cursussen worden aangeboden. Ze suggereert om ook te proberen voltige op deze 

opleidingen aan te bieden.  

Wat betreft de cursuskosten vindt men in het algemeen 1300 Euro écht teveel. Dit kunnen 

verenigingen niet betalen. Verder vindt men dat de kosten moeten afhangen van de 

kwaliteit van de cursus. Als voltige-instructeur verdien je minder dan als dressuur/spring-

instructeur, dus het is niet eerlijk dat de cursus-kosten dan even hoog zijn. 

Dhr. Zelvelder wil graag weten wat de bevoegdheden zijn van instructeurs met de diverse 

diploma’s. Hij geeft aan dat zijn vereniging 600 Euro over zou hebben om iemand de kans 

te geven een cursus te volgen. 

 

13. Datum volgende vergadering: woensdag 14 maart 2012 

 

14. Rondvraag 

 Heleen van Wingerden weet niet precies wíe ze moet complimenteren, maar het valt 

haar op dat er in bijna elke PaardenSport wel iets over voltige staat. 

  Heleen van Wingerden heeft gehoord dat alle bakhoogtes zouden worden opgemeten 

van de accomodaties waar wedstrijden worden georganiseerd, maar zij heeft niemand 

gezien. Jos Slottje vertelt dat hij zelf contact heeft opgenomen met de 

accommodatiebeheerder en inmiddels overal gemeten heeft. Heleen wil dan graag 

weten wat de hoogte is, want zij moet dit invullen in het vraagprogramma. 

 Kors van der Torren leest in de nieuwe folder iets over Bixie en diploma-voltigeren. Hij 

wil graag weten waar je de diploma’s kunt bestellen. Dat zou moeten kunnen op 

www.bixiekids.nl (noot van de notulist: hier staat inderdaad niks nuttigs op). 

 Ronald van Cronenburg heeft de nieuwe vorm van TC en VV nog niet terug kunnen 

vinden op internet. Hij vraagt of er al beschrijvingen zijn over hoe dat eruit komt te 

zien. Dhr. Bentum antwoordt dat er nog geen beschrijving beschikbaar is. De 

ledenraad heeft toestemming gegeven om de plannen uit te werken. Er wordt 

geprobeerd om het in mei in de ledenraad aan de orde te laten komen, maar het kan 

ook september worden. Voor voltige zal er niet zoveel veranderen als in andere 

disciplines.  

 Jantina Verwayen vraagt of er nog meer PR materiaal beschikbaar is, afgezien van de 

folder. Ze vraagt of er misschien video’s zijn, met wat basis instructie. Deze zijn in 

Nederland niet verkrijgbaar. Er schijnt wel een leuke Duitse video te bestaan (Voltigier 

Spiele). 

 Leo Langelaan vermeldt dat hij een poster heeft gemaakt, die is te downloaden op 

www.voltigekennis.nl. 

 Heleen van Wingerden vraagt of de kwalificatie-eisen voor de hippiade al bekend zijn. 

Deze staan in het hippiade-reglement, te vinden op de site van de KNHS (en zijn 

inmiddels ook op voltige.nl gezet). 

 Carola Sneekes ziet in P+S steeds verhalen terugkomen over het trainersplatform. Ze 

vraagt of het een idee is om zoiets ook voor de voltige te doen. Ronald Loffeld 

antwoordt dat er contact is gezocht met het trainersplatform. Dit gaat uit van het 

RABO-talentenplan, en helaas valt voltige daar niet onder. Ronald probeert of er een 

mogelijkheid bestaat om informeel mee te mogen doen. 

 

15. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur. 

http://www.bixiekids.nl/
http://www.voltigekennis.nl/

