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Aanwezig:  
Bestuur KNHS VV: Jan Vermaat, Nienke de Wolff (Notulist), 
Michiel Zelvelder & Lieneke Jongenburger. 
 
KNHS: Lisanne Kooiker 
 
Leden: De Burght: Heddy Boelsma. De Nieuwe Heuvel: Sandra Jansen. TOP 
Hardenberg: Esmee Bierling, Maureen Hekert. De Wittegheit: Leo Rooijmans, 
Meta Jans. Den Helder: Dustin Wilschut. St. Hubertus: Diana van Klaveren. 
Waardruiters: Swaen Brink. Dutch Vaulting Show Team: Koen Akkerman. 
Groenendaal: Manon Swanenburg. Zonnehoeve: Rianne Prins. Roy Rogers: Sofie 
vd Laan, Cynthia Danvers. Hornedamme: Heleen van Wingerden. De Molen: 
Doreth Chatwick. Manege Voorst: M. Langelaan. Any Dale:¨ Bram Striezenau. 
Flevoruiters: Nicky Heijboer. Lichtenvoorde: Joyce Roemaat, Regina de Graaf, 
Josien Wesselink. Hipp-Oss: Noor Vrolijk, Jip Schoenmakers. Wassenaarse 
manege: Bianca Groenewegen, Adri Brans. Kasteelruiters: Kors vd Torren. 
Baboeschka: Ine Elzenga, Marja Hoogenboom. Oortveldruiters: Jantiene 
Verwayen, Juul Grootenboer.  
 
Locatie: Foyer KNHS-Centrum in Ermelo 
Aanvang: 20:00uur 
 
1. Opening 

Jan opent de vergadering om 20:05 
2. Vaststellen agenda 

Agenda goedgekeurd, geen toevoegingen 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 

14 afmeldingen. 32 aanwezig + 4 bestuur. 
Afmeldingen: José Oost, Hellen Engbersen, Esther vd Sluis, Marijke Klein-
Willink, Ronald Loffeld, Jasmijn de Ritter, Elske Hoving, Rianne Sneevliet, 
Nicole en Maaike Zelvelder, Inga Wolframm, Patty Hulsbergen, Anita de 
Keizer, Albert vd Hem en Ginette Lutijn. 
 
Belonen van vrijwilligerswerk, hoe zit dat fiscaal? 
Theo van der Meulen, KNHS Financieel verantwoordelijke, geeft een uitleg 
hoe er binnen de KNHS inzet beloond wordt. Vaak wordt dit niet goed 
geregeld bij verenigingen, daardoor is er kans op een hoge naheffing van de 
fiscus. De laatste wijzigingen hieromtrent gaan, landelijk, 1 april 2015 in.  
De KNHS kan alleen adviseren aan wedstrijdorganisatoren, de 
verantwoordelijkheid voor het uitvoeren ligt bij de wedstrijdorganisatoren 
zelf. 



 
 

Notulen algemene ledenvergadering 18 maart 2015  Notulen algemene ledenvergadering 18 maart 2015  

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

2 

De KNHS zelf heeft 700 vrijwilligers. Er wordt dan een 
afspraak tussen de KNHS en individu gemaakt; 
a. Tegemoetkoming in onkosten, werkelijke kosten 
Declareren van bijv. reiskosten(€0,28 per km.), kosten voor maaltijden, 
overnachtingen e.d. 
b. Tegemoetkoming op uurbasis. 
Niet meer dan €4,50 per uur( vanaf 23 jaar), maximaal €150 per maand en 
maximaal €1500 per jaar. 
De KNHS is bezig om deze limieten te verruimen, het simpeler maken 
hiervan. Het maandlimiet willen zij er af, i.v.m. seizoensgebonden disciplines. 
 
Voor verenigingen is het van belang om vrijwilligers op óf manier a. of manier 
b. te belonen. Indien iemand geen vrijwilliger is, maar structureel lesgeeft 
bijvoorbeeld, moet deze in loondienst.  
 
Michiel Zelvelder geeft aan dat zij via VAR verklaring werken. Theo zegt dat 
als iemand bijv. 2-3 uur per week lesgeeft, een VAR verklaring voldoet. 
Op de KNHS site staat een uitgebreidere uitleg over de vergoedingen en de 
fiscus. 
 
Online inschrijven 
Lisanne Kooiker van de KNHS afdeling Sportontwikkeling, met voltige in haar 
portefeuille, geeft uitleg over het digitaal inschrijven. De wedstrijd Lisse op 18 
en 19 april doet een pilot met online inschrijven.  Online inschrijven wordt al 
gebruikt bij andere disciplines, en ook voor CVI’s wordt het al gebruikt. 
 
Wedstrijd organisatie moet online inschrijven instellen, mochten ze dit willen, 
dit kan via het vraagprogramma van de KNHS. In mijn KNHS ga je naar ‘mijn 
wedstrijden’ , hier zie je de wedstrijden met de bijbehorende 
vraagprogramma’s.  
 
Het online inschrijven voor deelnemers werkt als volgt:  
Ga naar ‘Mijn KNHS’, zoek de wedstrijd op, selecteer de rubriek ( bijv. solo 
klasse A). 
Voer eerst de longeur in! Daarna pas de voltigeur. Vervolgens zoek je het 
paard op, indien je het paard niet kan vinden, kan je contact opnemen met de 
servicedesk van de KNHS. Het veld ‘opmerkingen’  wordt voor duo’s en teams 
gebruikt  voor het invullen van de teamnaam. 
 
Cynthia Danvers geeft aan dat 3* solo en 3* team inschrijvingen niet goed 
werken. Lisanne gaat dit navragen bij de afdeling topsport. 
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Heleen van Wingerden vraagt, of je de aanmelding kan 
wijzigen, Lisanne geeft aan dat dit wel kan. 
Op de website komt nog een uitleg over het online inschrijven! 
 
Manon Swanenburg vraagt of er per vereniging maar 1 secretariaat 
aangemeld kan worden op mijnKNHS.nl. Via contactpersoon toevoegen 
kunnen meerdere personen vraagprogramma’s beheren. 
 

4. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 19 maart 2014 
Een paar kleine opmerkingen: 
Leo Rooijmans: de naam van vereniging de Wittegheit staat er vaak verkeerd 
in. 
Bram Striezenau vraagt of er volgende keer paginanummers bij kunnen. 
Koen Akkermans vraagt of de notulen dit keer wat eerder kunnen worden 
verzonden. Nienke de Wolff geeft aan dat de leden de notulen vóór eind april 
’15 ontvangen. 
 
Rectificatie van artikel 13, laatste zin; ‘Anette Katerstede’ moet zijn ‘Jantine 
Verwayen’ 
 

5. Financieel verslag 2014/verslag kascontrolecommissie/decharge 
penningmeester 
Toelichting op het financiële verslag door Michiel Zelvelder: 
Er is meer afdracht vanuit de KNHS gekomen door een nieuwe structuur van 
de KNHS, basisafdracht versus afdracht per lid. Voor ons als KNHS VV komt 
dat gunstig uit. 
 
Afgelopen jaar waren de bestuurskosten hoger, door extra bijeenkomsten 
vanuit de KNHS en de langere reisafstanden van de bestuursleden. Het 
bestuur gaat kijken naar mogelijkheden om de bestuurskosten te beperken, 
bijvoorbeeld door een aangepaste  reiskosten vergoeding. 
 
De begroting voor 2015 is gelijk aan die van 2014. 
 
Manon Swanenburg vraagt of het aantal leden is gedaald, Michiel geeft aan 
dat dit redelijk gelijk is gebleven, maar hij heeft nog geen overzicht van de 
KNHS ontvangen. 
Koen Akkerman: “waar bestaat promotie uit?” dit bestaat uit de subsidie 
regeling voor verschillende activiteiten, mogelijk ook CVI/WK. 
Bram Striezenau: “Het vakje aanschaf is leeg?” Michiel geeft aan dat de 
bedragen hiervoor zodanig laag zijn, dat ze niet begroot hoeven worden. 
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Doreth Chatwick vraagt of er geen geld voor CVI gegeven 
wordt; Michiel geeft aan dat dit kan, als het volgens 
regelement gaat (subsidieregeling). 
 
De volledige kascommissie is afwezig, Manon is gevraagd als vervanger voor 
Monique Marfait. Monique had thuis alles gecontroleerd. Manon heeft kas 
gecontroleerd d.m.v. steekproef. Zij heeft de kas in orde bevonden en 
verleent de penningmeester, op grond daarvan, decharge.  
 

6. Benoeming nieuwe kascontrole commissie 
Voor 2015 bestaat de kascontrole commissie uit: Meta Jans en Leo 
Rooijmans. 
Manon Swanenburg geeft aan dat zij reserve wil zijn. 
 

7. Bestuursverkiezing 
Jan Vermaat is reglementair aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen 
tegenkandidaten, en geen tegenstemmen. Jan Vermaat zal weer een termijn 
van drie jaar voorzitterschap in gaan. 
 
Anita de Keizer is tussentijds aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur heeft 
Rianne Sneevliet voorgedragen. Er waren geen tegenkandidaten en geen 
tegenstemmen. Rianne Sneevliet is benoemd tot secretaris van de KNHS VV. 
 

8. Jaarverslag 2014 
Het volledige jaarverslag wordt nog via de mail verzonden aan alle leden, 
door Jan Vermaat. 
 
Een korte toelichting wordt vast gegeven:  
In 2014 hadden we 31 verenigingen en ongeveer 800 leden. Er zijn 16 
wedstrijden georganiseerd waarvan er 7 een TT uitgeschreven hebben. Het 
bestuur heeft het Nationaal Voltige Weekend georganiseerd, er zijn vijf 
nieuwsbrieven verzonden en er zijn twee KNHS VV trainingsdagen geweest. 
 

9. Voltigeforum 
Volgens de definitieve nieuwe structuur, is er nog plaats voor een nieuw lid in 
het Voltigeforum. Jantiene Verwayen heeft zich als kandidaat gemeld. 
Zij stelt zichzelf kort voor: Sinds 5 jaar is Jantine bezig met de voltigesport bij 
de Oortveldruiters. Zij heeft samen met twee anderen van de vereniging, de 
opleiding gevolgd. Met z’n drieën zijn zij bij de Oortveldruiters actief bij de tak 
voltige. Jantiene ziet nog veel kansen om te behalen in de breedtesport, en 
dat prikkelt haar. 
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Er waren geen tegenkandidaten en geen tegenstemmen. 
Jantiene Verwayen is benoemd tot lid van het Voltigeforum. 
 
Dustin Wilschut geeft een presentatie met de terugblik 2014 en vooruitblik 
van 2015 van het forum.  
Deze presentatie wordt naar alle leden verstuurd. 
 
Jan Vermaat vraagt of er mensen willen deelnemen in de 
opleidingscommissie. Koen Akkerman en Maaike Langelaan melden zich. 
De daadwerkelijke samenstelling van de opleidingscommissie wordt na de 
verwerking  van alle aanmeldingen nog bekend gemaakt door het forum. 
 

10.  Beleidsplan 
Jan Vermaat geeft een toelichting op het beleidsplan: 
- Het forum en de KNHS VV werken samen, zij hebben dezelfde doelen 
- Het beleidsplan wordt gepubliceerd op Facebook en op voltige.nl 
- Opleidingen wordt door het forum opgepakt, en zal d.m.v. van een 

opleidingscommissie uitgewerkt worden. 
- De opleidingscommissie zal bestaan uit 2 forumleden en 5 mensen uit ‘het 

veld’ 
- Het wijzigen van de voltigereglementen wordt door het forum opgepakt en 

zal d.m.v. een reglementscommissie uitgewerkt worden. De nieuwe 
regelementen zullen in 2016 ingaan. 

- De regelementscommissie zal ook bestaan uit 2 forumleden en 5 mensen 
uit ‘het veld’. 

- Rectificatie in beleidsplan: Niveau 2 bestaat niet meer. 
- Aan het eind van 2018 zijn alle niveaus opleidingen uitgewerkt. 
- De samenwerking tussen de KNHS en de FNRS gaat beter 

 
Jan Vermaat vraagt naar mensen die zitting willen nemen in de 
reglementscommissie.  

 
Bram Striezenau geeft aan om als bestuur eens te gaan nadenken over een 
longeerwedstrijd, in Duitsland bestaat dat al. 
 
Er wordt geopperd om een CVI* uit te schrijven op het nationaal voltige 
weekend. Cynthia Danvers geeft aan dat de afdracht aan de FEI voor een CVI 
hoog is, maar als er een CVI wordt georganiseerd, zoals afgelopen jaren in 
Ermelo, kan de subsidie vanuit de KNHS VV wellicht daar heen. 
Heleen van Wingerden geeft aan dat het CVI* uitsluitend voor Nederlandse 
kinderen georganiseerd wordt. 
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11. Nieuwe statuten KNHS VV 
Als gevolg van de nieuwe structuur wijzigen ook de Statuten 
van de landelijke KNHS verenigingen en dus ook van de KNHS VV 
De modelstatuten zijn gemaakt door de KNHS. Indien er geen, of weinig, 
dingen in gewijzigd worden, zal de KNHS de kosten voor de notaris op haar 
nemen.  
 
Belangrijkste wijziging: vanaf nu vinden er twee algemene 
ledenvergaderingen per jaar plaats. Één in het voorjaar en één in het najaar. 
 
Het bestuur geeft aan, de ALV’s te willen combineren met een trainingdag, 
om de opkomst te verhogen. 
 
Cynthia Danvers geeft als optie, om voorafgaand aan de ALV bijvoorbeeld een 
‘verenigings battle’ te houden 
 
De statuten zijn akkoord bevonden, en zullen naar de notaris gaan. 
 

12. Uitreiking “in de schijnwerper” 
Deze gaat naar vereniging de Eenhoorn, zij zullen hun prijs zo spoedig 
mogelijk ontvangen. 
 
Er was maar één inzending, Maureen Hekert geeft aan dat zij niet wist dat dit 
er was, net als anderen in de zaal, het bestuur gaat dit in vervolg beter 
communiceren. 
 

13. Vaststellen datum ledenvergadering najaar 2015 
De datum voor de najaarsvergadering is 15 november 2015 
 

14. Rondvraag 
Michiel Zelvelder: Het standenoverzicht van 2014 klopt niet bij iedereen, ook 
valt op dat de lijst niet altijd is bijgewerkt. Lisanne geeft aan dat dit zelf 
doorgegeven moet worden aan de afdeling wedstrijdregistratie. 
Jantiene Verwayen: de nieuwsbrief is leuk, maar gaat vaak over de hogere 
klasse en minder over de lagere. Lieneke geeft aan dat leden zelf stukken 
kunnen insturen voor de nieuwsbrief! 
 

15. Sluiting 
Om 22.35 sluit Jan Vermaat de vergadering. 
 
 

 


