
 

 
 
 

 

 

KNHS Voltigevereniging -www.voltige.nl- knhsvv@voltige.nl 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering woensdag 19 maart 2014 

 

Aanwezig: het bestuur van de KNHS VV bestaande uit: 

Jan Vermaat, Anita de Keijzer, Nienke de Wolff, José Oost, Manon Swanenburg  

 

Namens de KNHS aanwezig: Lisanne Kooiker en Xander Noë 

 

Aanwezige leden: De Nieuwe Heuvel; Sandra Jansen, Peggy Geerdinck, Nicole Zelvelder, 

Michiel Zelvelder, Den Helder; Rianne Sneevliet, Flevoruiters; Lieneke Jongenburger, 

Nicky Heijboer, De Molen; Maggie van Kershaver, Simone Zomer, Doreth Chatwick; 

Hornedamme; Heleen van Wingerden, Kasteelruiters; Bartha Veggelers, Kors van der 

Torren, De Opsprong; Dhr. Merkx, St. Hubertus; Diana van Klaveren, Rob Wilschut, Patty 

Hulsbergen, Oortveldruiters; Juul Grootenboer, Jantiene Verwayen, Anette Katerstede, 

Zonnehoeve; Monique Mafait, Rianne Prins, Roy Rogers; Cynthia Danvers, Sofie van der 

Laan, De Wittegheit; Meta Jans, Leo Rooijmans, Any Dale; Bram Striezenau. 

 

Locatie: Foyer KNHS-centrum te Ermelo 

 

Aanvang: 20.00u 

 

1) Opening 

Jan Vermaat opent om 20.10u de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het 

bijzonder Lisanne Kooiker en Xander Noë die namens de KNHS aanwezig zijn. 

 

2) Vaststellen agenda 

De agenda is zonder wijzigingen akkoord. 

 

3) Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn ingekomen stukken voor de vergadering, er zijn wel afmeldingen van de volgende 

leden/verenigingen: VV Eemsrakkers, VV TOP, VV Hipp-Oss, Montferlandruiters, Elske 

Hoving, Koen Akkerman, Hellen Engbersen, Danielle van Waard, Lisette Peeters, Carola 

Sneekes, Marjo Sneekes, Esther Sneekes, Ronald Loffeld, Swaen Brink en Joyce 

Roemaat. 

 

Leo Rooijmans laat weten dat De Wittegeheit op 23 maart een voltigedemonstratie zal 

geven op Indoor Brabant. 

 

Jan wil graag even terugblikken op het afgelopen voltigejaar. Carola Sneekes heeft een 

podiumplaats behaald in de wereldbekerwedstrijden voltige. Claire de Ridder heeft 

deelgenomen aan het EK voltige. Dat zijn mooie prestaties om op terug te kijken. Ook 

hebben we weer een leuke wedstrijd neer kunnen zetten op Jumping Amsterdam die 

goed bezocht is. Ook de demo op Indoor Brabant is een goede promotie van de sport. 

Vorig jaar heeft er ook een promotiestand voor voltige in het strodorp gestaan. Verder 

hebben we dit jaar voor het eerst deelgenomen aan het CVI in Qatar en hebben er mooie 

foto’s in Paard & Sport gestaan, zelfs een mooie poster. Voor 2015 zijn er plannen om 

het WK voor junioren naar Nederland te halen. Dat zal het eerst WK voor junioren zijn, 

want tot nu toe zijn dat alleen EK’s geweest. 

 

4) Notulen algemene ledenvergadering d.d. 20 maart 2013 

Iedereen heeft de notulen bij de uitnodiging van de vergadering ontvangen.  

Heleen van Wingerden vraagt hoe het met de paardtrainingen staat. Jan verwijst naar 

punt 10 op de agenda, het beleidsplan. 
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Bram Striezenau heeft een vraag over punt 8 van de notulen. Er is € 1000,00 uitgegeven 

voor het CVI, maar is die tweede € 1000,00 die als garantstelling is toegezegd ook 

uitgegeven? Het antwoord van het bestuur is dat dit niet is gebeurd. Bram vraagt of er 

inzage is geweest in de financiële stukken van het CVI, want dat was de afspraak. Het 

bestuur heeft hier wel om gevraagd, maar de stukken nog niet ter inzage gekregen. 

Heleen heeft een vraag over punt 13 in de notulen. Hoe staat het met de actie rondom 

het 1000ste lid? Daarmee is nog niets gedaan, omdat dat 1000ste lid dit jaar niet is 

gehaald. Momenteel hebben we 872 leden. 

 

De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

5) Financieel verslag/verslag kascontrolecommissie/decharge 

penningmeester 

Manon licht het financieel jaarverslag toe. Er is weinig verschil ten opzichte van vorig jaar 

en we hebben ons aardig aan de begroting kunnen houden. We hebben nog steeds een 

positief saldo. 

Manon vraagt of er nog vragen over het financieel jaarverslag zijn. Er zijn geen vragen.  

 

De kascontrolecommissie heeft bestaan uit Monique Mafait en Meta Jans. Zij hebben de 

kas in orde bevonden en verlenen de penningmeester op grond daarvan decharge. 

 

6) Benoeming kascontrolecommissie 

 Monique Mafait blijft nog een jaar in de kascontrolecommissie. Meta gaat de commissie 

verlaten en wordt vervangen door Rianne Sneevliet. Meta vraagt of er een reservelid 

voor de kascontrolecommissie wordt benoemd. Het bestuur geeft aan dit niet te zullen 

doen. Manon licht toe dat de controle altijd een half uur voor de ALV gedaan wordt. 

 

7) Begroting en vaststellen contributie voltigeleden 2015 

Manon geeft een toelichting op de begroting. 

De trainingen en instuiven worden samengevoegd in een pot. Onder promotie vallen 

eventuele concoursen, een CVI, etc. Het CVI is wel opgenomen in de begroting, maar het 

is nog niet uitgegeven. Zo lang wij geen informatie van de organisatie krijgen, zullen wij 

ook geen geld uitkeren. Mocht de vraag om een bijdrage komen, dan zorgt het niet voor 

een verrassing. Bovendien is dit bedrag niet structureel. Meta Jans geeft aan dat het 

bestuur echt moet aandringen op inzage van de stukken alvorens er geld wordt 

uitgekeerd. 

Bram Striezenau en de dhr. Merkx geven aan dat er niet over een bijdrage aan het CVI 

gestemd kan worden omdat dit niet op de begroting staat. Bram stelt voor om wanneer 

het zo ver is, een schriftelijke stemming via de e-mail te houden. Manon geeft aan dat 

een stemming via de e-mail erg omslachtig is en dat we wel over de begroting kunnen 

stemmen, waar het CVI in vermeld wordt. Michiel Zelvelder vraagt zich af hoe je een 

schriftelijke stemming goed wilt aftekenen. 

Bram vraagt ook hoe het zit met de kosten van de accommodatie, want ook daar is naar 

gevraagd. Ook hier heeft het bestuur geen duidelijkheid over ontvangen. 

Heleen van Wingerden vraagt nogmaals of het CVI inderdaad €1000,00 heeft gekregen 

en geen €2000,00. Het bestuur bevestigd dit. Er is wel weer een aanvraag gedaan voor 

een bedrag van € 1000,00, maar zonder inzage van de financiële stukken zullen wij deze 

aanvraag niet honoreren. De aanwezige leden gaan hier mee akkoord. 

Leo Rooijmans geeft aan dat Deurne een duurdere locatie was voor het CVI dan het 

KNHS-centrum, dus naar zijn mening zou de organisatie goedkoper uit moeten kunnen 

zijn. 

 



 

 
 
 

 

 

KNHS Voltigevereniging -www.voltige.nl- knhsvv@voltige.nl 

 

 

Peggy Geerdinck geeft aan dat zij wel in de organisatie van het CVI zit, maar dat Jos 

Slottje over de financiën gaat. Helaas is hij niet persoonlijk aanwezig. Peggy vraagt of de 

financiële stukken voor iedereen inzichtelijk moeten zijn, of alleen voor het bestuur. Het 

bestuur antwoord dat alleen zij de stukken zullen inzien en daar verder geen 

mededelingen over naar buiten doen. 

Heleen van Wingerden merkt op dat het inmiddels een gewoonte lijkt te worden dat het 

CVI jaarlijks € 1000,00 krijgt vanuit de KNHS VV. Zij vraagt of de inzage in de stukken 

alleen voor de extra bijdrage is, of voor iedere bijdrage. Het bestuur laat weten dat voor 

iedere financiële ondersteuning inzage in de stukken een voorwaarde is. 

Michiel Zelvelder stelt voor dat er nu gestemd wordt over de begroting en dat het 

bestuur beslist over de toekenning van het geld wanneer de gevraagde stukken binnen 

zijn. Deze weg leidt tot een kortere besluitvorming. 

Diana van Klaveren geeft aan dat het bestuur niet voor iedere individuele uitgave 

toestemming aan de leden hoeft te vragen wanneer de begroting akkoord is. 

Diana vraagt hoe het kan dat we minder leden hebben, maar meer geld van de KNHS 

krijgen. Jan legt uit dat de KNHS een nieuwe formule hanteert die in ons geval gunstig 

uitpakt. 

De begroting wordt ter stemming gebracht en unaniem goedgekeurd. 

 

De contributie blijft voor 2015 ongewijzigd op basis van de huidige situatie. 

 

8) Bestuursverkiezing 

José Oost en Manon Swanenburg zijn aftredend en niet herkiesbaar. José heeft de volle 9 

jaar in het bestuur zitting gehad en moet conform de statuten het bestuur verlaten. 

Manon heeft zich 6 jaar ingezet voor de KNHS VV. Er zijn geen tegenkandidaten 

voorgesteld. Het bestuur draagt daarom Michiel Zelvelder en Lieneke Jongenburger voor 

als nieuwe bestuursleden. Zij hebben zich schriftelijk al voorgesteld bij de uitnodiging 

voor de vergadering. Jan vraagt of er iemand bezwaar tegen heeft om door middel van 

hand opsteken te stemmen. Er zijn geen bezwaren en Michiel en Lieneke worden 

unaniem gekozen. José en Manon ontvangen een bos bloemen van Jan. José heeft voor 

haar lange staat van dienst ook een gouden KNHS-speld verdiend, maar omdat deze 

door een bestuurslid van de KNHS moet worden uitgereikt, zal dit op een later tijdstip 

alsnog gaan gebeuren. 

 

9) Jaarverslag 2013 

Het jaarverslag is met de uitnodiging mee gestuurd. Op het beleidsplan komen we bij 

punt 10 terug. Er zijn geen vragen of opmerkingen over het jaarverslag. 

 

10) Beleidsplan en jaarwerkplan 2014 

Jan toont nog even een keer de organisatiestructuur met het voltigeforum, de technische 

commissie en de KNHS VV. Deze structuur is voortgekomen uit het VINO-onderzoek met 

als doel om dichter bij de paardensporter te komen staan. De discipline voltige is de 

eerste die volgens de nieuwe structuur is ingedeeld. Xander laat weten dat in juni de fora 

voor de andere disciplines ook zijn benoemd. 

José gaat het forum namens de KNHS VV verlaten. Een ander bestuurslid zal haar plaats 

in gaan nemen, want de afspraak is er dat er twee bestuursleden in het forum 

plaatsnemen. Wie José gaat opvolgen moeten we nog bespreken. 

De Technische Commissie gaat een onafhankelijke voorzitter krijgen en niet dus niet 

meer de technisch directeur van de KNHS. 
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Er gaat nog een bondsatletencommissie opgericht worden en die krijgt ook een plaats in 

de ledenraad. Door de structuurwijziging binnen de KNHS zijn er nieuwe statuten 

opgesteld. Mogelijk zullen ook wij als KNHS VV onze statuten hier op moeten aanpassen. 

Michiel Zelvelder vraagt of het klopt dat dan de concept statuten voor 1 augustus klaar 

moeten zijn. Xander antwoordt dat dit afhankelijk is van de datum van de ALV. De KNHS 

betaald de notariskosten. 

Heleen van Wingerden zegt dat wij geen najaarsvergadering hebben. Jan geeft aan dat 

we zullen zien hoe het loopt en dat er een passende oplossing gevonden zal worden. 

Leo Rooijmans vraagt of de organisatiestructuur ook op de website gepubliceerd wordt. 

José antwoordt dat het bijgevoegd zal worden bij het beleidsplan wanneer dit klaar is. 

Het huidige beleidsplan liep tot 2014 en moest dus vernieuwd worden. Jan Vermaat, 

Nienke de Wolff, Anita de Keijzer en Heddy Boelsma hebben namens de KNHS VV een 

workshop van drie avonden gevolgd, genaamd “besturen met een visie”. In deze 

workshop is de basis gelegd voor een nieuw beleidsplan. Nienke geeft een toelichting op 

het beleidsplan. We moesten een stip op de horizon formuleren, ons doel. Onze stip op 

de horizon is: Eenheid en samenwerking in voltigerend Nederland met een hoger niveau 

en grotere deelname aan de sport. We hebben een begin gemaakt door 4 beleidsthema’s 

op te stellen. Deze moeten we nog nader gaan uitwerken. 

De thema’s zijn: 

1. Paardvriendelijk voltigeren, opleiding voltigepaarden, management van paarden 

houden en behouden van voltigepaarden. 

2. De handen ineenslaan met de diverse hippische organisaties, zoals de FNRS en de 

FPG (samenwerking) 

3. Een goede opleidingsstructuur en –inhoud neerzetten (moet leiden tot een hoger 

niveau van de sport) 

4. Promotie van de sport (moet leiden tot meer deelname) 

 

Een onderdeel van de workshop was het uitvoeren van een SWOT-analyse; wat zijn onze 

sterke en zwakke punten? Waar liggen kansen en wat zijn bedreigingen? 

Nienke presenteert onze uitkomst van de analyse en vraagt om feedback van de 

aanwezige leden. 

De sportiviteit en saamhorigheid zijn sterke factoren van de sport. Een zwakte wordt 

gevormd door geschikte paarden, trainers en juryleden, in niveau en aantal. 

Er liggen kansen bij de samenwerking met de FNRS en in de groei van het aantal solisten 

in de sport. Een bedreiging blijven we zien in geschikte paarden, maar ook de 

belangstelling voor het volgen van opleidingen en de terugloop van het aantal teams. 

 

Bram Striezenau vraagt of er inmiddels een niveau 3 opleiding voor voltige-instructeurs 

is. Xander laat weten dat deze nog niet is uitgeschreven. 

De Oortveldruiters ondersteunen onze punten van de SWOT-analyse en vullen dit nog 

aan met het feit dat voltige veel op vrijwilligers moet draaien. Dit is zowel een sterk als 

een zwak punt voor de sport. Daarnaast geven de Oortveldruiters als tip om eens te 

kijken naar subsidiemogelijkheden voor de sport. Met name provincies en gemeentes 

hebben nog wel wat subsidiepotjes voor sport. 

Bram geeft aan dat de verzekering van de sport ook wel een bedreiging is. De sport heeft 

het imago van blessuregevoeligheid en is daardoor soms moeilijk te verzekeren. Bram 

stelt voor om eens te kijken of er vanuit de KNHS een eenheid in de verzekering is te 

krijgen. 

Jantiene Verwayen ziet een kans in het inzetten van talenten voor instuiven, startende 

verenigingen, etc. Zij kunnen een voorbeeld zijn en ook feedback geven. Met name 

jonge, startende verenigingen kunnen wel wat hulp gebruiken. Manon geeft aan dat je 

altijd vrij bent om zelf iemand uit te nodigen voor bijvoorbeeld een gasttraining.  
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Er is in het verleden wel een talentenplan geweest, maar dit is doodgebloed door een 

gebrek aan belangstelling We nemen het punt mee. 

 

 

Leo Rooijmans geeft aan dat zij samenwerken met het Helicon. Vanuit school komen 

leerlingen bij hun voltigeren. De vereniging heeft zelf het initiatief genomen om contact 

te zoeken met het Helicon. Ook is De Wittgeheit bezig om bij Jumping Indoor Maastricht 

binnen te komen met voltige. Daarnaast liggen er volgens Leo ook kansen over de grens, 

Duitsland is soms dichterbij om op wedstrijd te gaan en het concurrentieniveau is hoger. 

Vanuit de Oortveldruiters komt het voorstel om ook eens naar reguliere maneges te 

kijken. Zij kunnen voltige heel goed gebruiken als opstap naar het paardrijden en daaruit 

zou ook een wedstrijdgericht groepje kunnen voortvloeien. 

Sandra Jansen geeft aan dat zij dit meer ziet als een taak voor de FNRS. Anita laat weten 

dat wij met de FNRS in gesprek zijn over dit punt. 

Bram laat weten dat binnen zijn bedrijf eerst wordt gevoltigeerd wanneer de reguliere 

rijlessen vol zitten. Op deze manier hou je toch je klanten vast en soms blijven ze bij 

voltige hangen. Daarnaast adviseert Bram om ook turnen in de gaten te houden en 

vooral ook buiten de paardensport te blijven kijken. 

Leo Rooijmans haakt hier op in door te zeggen dat De Wittegheit samenwerkt met een 

turnvereniging, waar zij vier keer per jaar trainen. Soms heeft dit een wisselwerking naar 

voltige. 

Jan geeft aan dat het beleidsplan verder wordt uitgewerkt. Bram vraagt op welke termijn 

het beleidsplan klaar moet zijn. Jan antwoordt dat er voor de zomervakantie een goed 

concept moet liggen. 

Xander Noë geeft wat meer uitleg over de stand van zaken met betrekking tot de 

opleidingen. Voor de kwalificaties van de opleidingen is aansluiting gezocht bij het 

NOC*NSF. De opleidingen worden nu gegeven volgens een modulaire structuur, er is een 

basisopleiding voor beginners en recreanten en een wedstrijdopleiding voor de sporters. 

Hoe meer mensen er binnen de sport actief zijn en hoe beter de trainers, des te meer 

aandacht zal er zijn voor de sport. 

Xander geeft aan dat een goed opgeleid kader geld kost en dat dit voor een kleine 

discipline als de voltige een probleem vormt, omdat zich dat niet terug verdient in het 

loon. Als oplossing komt er een cursus voor instructieondersteuning. Deze cursus geeft 

geen instructeursdiploma, maar leidt wel op tot een goede begeleider (niveau 2). Er is 

nog geen exacte vorm voor deze cursus. Voor voltige moet de kolom van 

instructeursopleidingen nog worden uitgeschreven. 

Michiel Zelvelder geeft aan dat er nog steeds een probleem is met het vinden van 

volwaardige instructie, omdat instructeurs van niveau 2 niet zelfstandig mogen lesgeven 

en dit dus niet te verzekeren valt. 

Xander legt uit dat de Stichting Veilige Paardensport een niveau 2 diploma erkent en op 

basis daarvan kan men met een dergelijk diploma zelfstandig en verzekerd lesgeven. Het 

kan wel per verzekeringsmaatschappij verschillen of zij dit al dan niet willen verzekeren. 

José benadrukt nogmaals dat iedereen met een niveau 2 diploma van voor 2012 

zelfstandig mag lesgeven. Dit lost voor de toekomst het probleem aan hoger opgeleide 

instructeurs niet op, maar voor nu is het gebrek aan instructeurs die zelfstandig mogen 

lesgeven eerst wel opgelost. Er zal een extra cursus komen om kennis op te doen, 

zonder dat men meteen door moet stromen naar niveau 3. 

Peggy Geerdinck vraagt waarom niveau 3 niet gewoon toegankelijker gemaakt kan 

worden. Xander geeft aan dat een opleiding betaalbaar moet blijven en dat dit moeilijk is 

voor een kleine discipline. 

Xander laat weten dat er op woensdag 2 april om 17.00u een seminar voltige zal zijn. De 

kosten hiervoor bedragen € 25,00. Er is kritiek op het tijdstip en de kosten. Xander ligt 

toe dat door vroeg te beginnen ook kinderen het seminar kunnen volgen.   
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Voor werkende mensen is dit echter erg ongelukkig. Daarnaast gaan ouders niet zomaar 

€ 25,00 neerleggen voor een seminar. Xander geeft aan dat het niet verplicht is om naar 

het seminar te gaan, maar dat je op een gegeven moment wel ook zelf ergens in moet 

willen investeren. De KNHS probeert in ieder geval iets te organiseren. 

 

Xander komt terug op het verhaal over de opleidingen. Doordat niveau 3 modulair is, kun 

je makkelijker van de ene naar de andere discipline switchen en hoef je niet steeds door 

deels overlappende stof heen. 

Bij 6 deelnemers gaat niveau 3 van start voor voltige. Niveau 2 is als opleiding weg bij de 

KNHS en wordt alleen nog via scholen aangeboden bij paardenhouderij. Diana vult aan 

dat niveau 2 opleidt om t/m de klasse D les te geven en niveau 3 t/m de klasse A. 

Xander geeft aan dat men met niveau 2 nooit zelfstandig kan lesgeven, maar met niveau 

3 wel, dat is een brede opleiding. Er moet geïnvesteerd worden in kwaliteit.  

Bram vraagt wat precies de inhoud is van niveau 3. Xander vertelt dat je de eindtermen 

voor de opleiding kunt downloaden van de website van de KNHS, maar dat de exacte 

inhoud van de cursus nog niet is vormgegeven. Dit doet de KNHS ook niet op voorhand, 

maar pas als de cursus is uitgeschreven. Bram stelt voor om de inhoud wel vooraf 

duidelijk te hebben en inzichtelijk te maken. Dat vergroot de kansen op deelnemers 

aanzienlijk. Alleen onder de aandacht brengen dat er een opleiding bestaat is niet 

voldoende. 

Jan geeft aan dat we deze punten mee zullen nemen. 

 

Het bestuur heeft een subsidiereglement opgesteld en wil dat graag aan de ALV ter 

goedkeuring voorleggen. Anita geeft een toelichting op het reglement. 

De mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het organiseren van bijvoorbeeld een 

instuif was er al en blijft onveranderd bestaan. Nieuw daarentegen is dat 

wedstrijdorganisaties ook een subsidie aan kunnen vragen, echter zal dit alleen in de 

vorm van garantiesubsidie zijn. Dat wil zeggen dat het alleen uitgekeerd wordt als er 

onverhoopt buiten de schuld van de organisatie een verlies is opgetreden. Het 

subsidiereglement omschrijft heel nauwkeurig hoe je alles aan kunt vragen. Heleen laat 

weten dat een wedstrijd organiseren zonder inkomsten van de kantine te hebben, altijd 

geld kost. Anita geeft aan dat dit dan juist een mooi middel is om onverhoopt ontstane 

gaten op te vangen. Hopelijk stimuleert het mensen om wedstrijden te organiseren. 

Ook de subsidie voor het CVI is in dit reglement opgevangen. Zij kunnen € 750,00 

organisatiesubsidie per jaar aanvragen. Uiteraard laat het reglement altijd ruimte voor 

uitzonderingen. Er zijn geen vragen over de toelichting. 

We gaan dit jaar kijken hoe en of het in de praktijk werkt met het subsidiereglement. Het 

kan altijd in een ALV weer worden aangepast. Het subsidiereglement zal na de ALV 

gemaild worden en op de website worden geplaatst. 

 

11) Uitreinking “In de schijnwerper” 

Het bestuur heeft besloten om Claire de Ridder en Esther Sneekes op basis van hun 

wedstrijdprestaties in de schijnwerper te plaatsen. Helaas zijn beide dames niet 

persoonlijk aanwezig, maar het bestuur zal nog contact met ze opnemen. 

 

12) Vaststellen datum ledenvergadering 2015 

De ledenvergadering zal in 2015 plaatsvinden op woensdag 18 maart. 

 

13) Rondvraag 

Manon laat weten dat er een sessie van vier turntrainingen gegeven zal worden in 

Almere. Deze training wordt verzorgd door de turntrainster die ook het kader traint. Er is 

plaats voor maximaal 20 deelnemers en de kosten bedragen € 15,00 voor de vier 

trainingen samen. De KNHS VV legt de rest bij. Je moet vooraf betalen en de 
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inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Pas wanneer er betaald is, 

staat je inschrijving vast. Degenen die aanwezig zijn op deze ALV krijgen de eerste kans 

om in te schrijven. Er gaat nog een e-mail met alle informatie de deur uit. 

José laat weten dat het niet is gelukt om de regiotrainingen goed van de grond te 

krijgen. Daarom komen we nu met een ander initiatief, namelijk regionaal trainingen 

aanbieden, georganiseerd vanuit de KNHS VV.  

Nu hebben we turnen genomen, omdat er voor paardtrainingen vooralsnog helaas te 

weinig belangstelling is. Mondeling is er wel veel toegezegd, maar vervolgens meldt 

niemand zich. We zullen de paardtraining op de halfjaarlijkse instuiven meer ruimte 

geven. Monique Mafait vraagt hoeveel concrete aanmeldingen er waren. Nienke antwoord 

dat er zich slechts 3 belangstellenden hebben gemeld en dat is echt te weinig om het 

betaalbaar te maken. 

Vanuit de Oortveldruiters komt de mededeling dat er erg laat berichtgeving over de 

instuif is. José geeft aan dat je bij vragen ook zelf het bestuur mag benaderen. Anita licht 

toe dat er door de overdracht van taken binnen het bestuur voor sommige dingen even 

iets meer tijd nodig was. Maar de planning komt er aan. 

Peggy vraagt of het globale programma voor het Nationaal Voltigeweekend al bekend is. 

Anita laat weten dat de teams op zaterdag zullen starten en de solo’s op zondag. 

Vanuit de Oortveldruiters komt het voorstel om educatieve voltigefilmpjes te maken. 

Patty van Hulsbergen laat weten dat Carola Sneekes dit al heeft gedaan en de filmpjes 

zijn te raadplegen via facebook. Op de facebookpagina van de KNHS VV kun je een link 

vinden.  

Anette Katerstede laat weten dat de Oortveldruiters dit jaar helaas geen eigen wedstrijd 

hebben kunnen organiseren, maar dat zij over een eigen hal beschikken van 30x60 

meter en dat deze kosteloos beschikbaar gesteld wordt aan andere voltigeverenigingen 

voor voltigeactiviteiten. 

 

14) Sluiting 

Jan sluit om 22.00u de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid.  

Het woord is nu aan Mathijs Theelen die wat zal gaan vertellen over rhinopneumonie en 

West Nile fever. 

 

 


