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Notulen algemene ledenvergadering KNHS Voltigevereniging 

14 maart 2012 te Ermelo. 

Aanwezig: 39 leden.  

Namens de KNHS aanwezig: Lisanne Kooiker (afdeling sportontwikkeling) & Irene Wannet 

(Onderwijskundige afdeling opleidingen). 

 

1. Opening 

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

van de KNHS.  

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld zoals deze is verzonden naar alle leden.  

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Voor de vergadering hebben zich afgemeld: Mw. C. Danvers, Dhr. R. van Cronenburg, 

Dhr. R. Loffeld, Hipp-Oss, mw. J. Roemaat, Mw. M. van der Molen en TOP. 

Er zijn geen ingekomen stukken.  

 

4. Notulen ledenvergadering 2011 

Zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

5. Financieel verslag 2011/verslag kascontrolecommissie 

Het financieel verslag wordt uitgedeeld en toegelicht. We hebben meer leden en daardoor 

ook meer inkomsten gekregen, het nationaal voltigeweekend heeft vrij veel gekost 

doordat het een 2 daags evenement is geworden. 

De kascontrole-commissie (mw. Van Wingerden, dhr. J. Vaandrager) doet verslag van de 

controle. Het overzicht is akkoord bevonden met complimenten voor de kwaliteit van de 

financiële administratie. 

De voorzitter verleent decharge aan de penningmeester. 

 

6. Benoeming kascontrole-commissie 2012 

Doreth Chatwick en Meta Jans worden bereid gevonden om volgend jaar de kascontrole uit 

te voeren. 

 

7. Begroting 2012 en vaststelling contributie 2013 

De begroting voor 2012 wordt toegelicht. Deze is vergelijkbaar met 2011.  

Ook dit jaar hebben we een verzoek voor sponsoring van het CVI Ermelo ontvangen. Het 

voorstel van het bestuur is om dit jaar 500 euro te sponseren, dit staat gelijk aan het 

percentage leden dat deel zal nemen aan dit evenement.  

Hierop ontstaat een discussie, diverse leden zijn van mening dat het CVI van belangrijke 

waarde is voor de voltigesport en vinden een sponsoring van 1000 euro op zijn plaats. Een 

aantal andere leden benadrukken dat 1000 euro wel een groot deel van het budget is en 

veel leden daarvan niet kunnen profiteren. Na het horen van alle argumenten vind een 

stemming plaats. Een ruime meerderheid van de aanwezige leden stemt voor een 

sponsoring van 1000 euro. Hierbij opgemerkt dat dit geen structurele bijdrage is, maar 

jaarlijks opnieuw bekeken zal worden. 

De begroting wordt goedgekeurd door de leden. 

 

8. Bestuursverkiezingen 

Jan Vermaat en José Oost zijn beide aftredend en herkiesbaar, er hebben zich geen 

tegenkandidaten gemeld. Beiden worden met applaus opnieuw door de leden gekozen 

voor een volgende bestuurstermijn. 

 

9. Jaarverslag 2011 

Dit wordt doorgenomen, er zijn geen opmerkingen en wordt goedgekeurd. 
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10. Jaarwerkplan 2012 

Twee belangrijke onderwerpen uit het jaarwerkplan worden door een presentatie 

toegelicht; 

- Opleidingen: Irene Wannet geeft toelichting op de veranderingen binnen de KNHS 

opleidingen. Jan Vermaat geeft aan dat deze aansluiten aan de inhoud van het 

Beleidsplan van de KNHS VV. Voor het inrichten van de opleidingen is  door de KNHS 

VV de opleidingscommissie voltige samengesteld, deze bestaat uit: Jan Vermaat, Diana 

van Klaveren, Heddy Boelsma, Sandra Jansen, Heleen van Wingerden en Irene 

Wannet. Momenteel is deze commissie aan de slag om de inhoud van de opleidingen 

vast te stellen. Vanuit de leden wordt aangegeven dat vooral de kennis over 

lichamelijke ontwikkeling van voltigeurs en turntechnische aspecten nu te weinig in het 

cursusmateriaal aanwezig zijn, dit zal door de commissie worden meegenomen. Ook 

het kostenplaatje wordt besproken, dit is een belangrijk aandachtspunt voor de 

commissie. 

- Regiotrainingen: Danielle van Waard geeft een presentatie over de plannen voor het 

opzetten van regionale trainingen (zie voltige.nl). Voor het organiseren van de 

regiotrainingen is door de KNHS VV een commissie samengesteld, deze bestaat uit: 

Jan Vermaat, Diana van Klaveren, José Oost en Danielle van Waard. 

Vanuit de leden wordt enthousiast, maar ook kritisch gereageerd o.a. over de 

frequentie, reistijd en kosten.  

Het bestuur zal een brief maken die verenigingen door kunnen mailen naar hun leden 

met info over de trainingen. 

Het jaarwerkplan wordt goedgekeurd. 

 

11. Uitreiking “in de Schijnwerper” 

Door de leden zijn 3 personen genomineerd: Inga Wolframm (sponsor talentenplan 

herenvoltige en Van Hall Larenstein cup), Patty Hulsbergen (VV St Hubertus, bijdrage bij 

CVI ermelo en Hippiade) en José Oost (organiseren voltige-instuiven en nationaal voltige 

weekend, bijdrage CVI en Hippiade, jurylid en secretariaat KNHS VV). 

José Oost wordt verkozen en ontvangt van Jan Vermaat het certificaat. 

 

12. Datum volgende vergadering: woensdag 20 maart 2013 

 

13. Rondvraag 

 Mw. Jans vraagt of het mogelijk is om bij de organisatie van de volgende bijscholing 

rekening te houden met carnaval.  

 Mw. Jong heeft een manegebedrijf en wil graag gaan voltigeren, zij wilde zich hiervoor 

aansluiten bij de ponyclub, maar dit werd door de KNHS afgewezen. Dit is vreemd 

aangezien het beleid van de KNHS juist gericht is op fusie van kleine verenigingen. 

Lisanne Kooiker zal dit samen met mw. verder oppakken. 

 Dhr. Rooijmans geeft aan dat hij vond dat er weinig op de KNHS site heeft gestaan 

over de Hippiade voltige, hij heeft hierover ook contact gehad met de KNHS. Wij zullen 

dit in de gaten houden, maar uiteindelijk is dit aan de KNHS. 

 L. Jongenburger vraagt of je niet met 3 solo’s en een basisteam zou mogen starten, nu 

mag dat niet volgens het reglement. We nemen dit mee voor 2013. 

 Mw. Katerstede geeft aan dat zij het stalgeld op het KNHS Centrum tijdens 

evenementen erg hoog vind, wij sluiten ons daarbij aan, maar kunnen dit niet 

veranderen. 

 Mw. Fokkema meldt dat 4 augustus een voltigewedstrijd georganiseerd zal worden in 

Cornwerd, dit in aanvulling op de al bestaande wedstrijdkalender. 

 Mw. van Wingerden meldt dat de wedstrijd op 12 mei te Hornedamme niet doorgaat, 

gelijktijdig wordt een CVI georganiseerd en zijn verwacht daardoor weinig deelnemers. 

 Mw. Jans vraagt of het mogelijk is dat de beoordelingsstaten in “Word” op de site 

kunnen komen, dan kunnen de gevraagde gegevens worden ingetyped en gemaild 

naar de wedstrijdorganisatie. Lisanne Kooiker zal dit oppakken. 
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 Dhr. Rooijmans geeft aan dat zij het mechanische paard in productie gaan nemen en 

het te koop is voor 6100,-. 

 

14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur. Hij bedankt alle aanwezigen voor hun 

inbreng en aanwezigheid en wenst een ieder wel thuis. 

 

Aansluitend werd door Jan Burgers (paardenverzekeraar.nl) een presentatie gegeven over 

de belangrijkste zaken bij verzekeringen. Hij heeft nog geen duidelijkheid over de 

voltigeverzekeringen, hij is hiermee bezig en hoopt deze week concretere antwoorden te 

hebben. (een korte samenvatting van deze presentatie volgt nog). 


