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Notulen algemene ledenvergadering 16 maart 2016 
 
Aanwezig 
Bestuur: Nienke de Wolff – Rianne Sneevliet (notulist) – Michiel Zelvelder – Lieneke 
Jongenburger – Madelon Voogd 
KNHS: Mw. Lisanne Kooiker 
Leden: (8 leden) Jantiene Verwaayen (Oortveldruiters), Heleen van Wingerden (Hornedamme), 
Manon Swanenburg en Anne-Marieke (Groenendaal), José Oost (Ravenruiters), Meta Jans en Leo 
Rooijmans (De Wittegheit), Maaike Langelaan (Manege Voorst) 
 
Afgemeld 
Erwin Rotteveel (VV St. Hubertus). Daniëlle de Waard. Fleur Medema (VV De Eemsrakkers). Anita de 
Keijzer-Nienhuis. Elske Hoving. Matty Irasquin-Ubbink (VV De Montferlandruiters). Hellen Engbersen 
(VV t’ Prinsepaard). VV De Flevoruiters. Adri Brans en Jan Vermaat (VV De Wassenaarse Manege). 
Marloes van de Akker en Familie Theunissen (VV De Wittegheit). Heddy Boelsma (FNRS De Burght). 
Diana van Klaveren. Juul Grotenboer( Oortveldruiters). Bram Striezenau (VV Any Dale). Maureen 
Hekert (VV TOP). Joyce Roemaat (VV Lichtenvoorde). Esther van der Sluis (PSV Kennemerland). 
 
Locatie: Foyer Hippisch Centrum, Ermelo 
Aanvang: 20.00 uur 
 

1. Opening 
Mw. Nienke de Wolff opent de vergadering om 20.07 en heet de aanwezige leden welkom en 
bedankt ze voor hun aanwezigheid. 
 

2. Vaststellen agenda 
Er zijn geen opmerkingen of wijzigingen in de agenda. 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen. 
 

4. Notulen algemene ledenvergadering 29 november 2015 
Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen over de notulen en Mw. Rianne Sneevliet wordt 
bedankt voor haar werk. 
 

5. Financieel verslag/verslag kascontrole commissie/decharge penningmeester 
Dhr. Michiel Zelvelder geeft tekst en uitleg over het verslag van 2015. 
  
Het Nationaal Voltigeweekend heeft de KNHS VV geld gekost. Dat is jaarlijks zo, maar wordt 
ieder jaar meer. Aankomende wedstrijd kan en wordt het inschrijfgeld verhoogd, het bestuur 
hoopt dan op een sluitende begroting te komen. 
 
De trainingsdag van afgelopen november heeft de KNHS VV veel geld gekost. Het bestuur 
wilde een goed programma bieden om zo veel aanmeldingen te krijgen. Dat doel is behaald, 
maar er mag geconcludeerd worden dat er een bijdrage van de deelnemers gevraagd moet 
worden. De trainingsdag heeft wel een grote opkomst gehad en was zelfs zo groot dat er een 
reservelijst was. Bij volgende trainingsdagen zal rekening gehouden worden met het aantal 
inschrijvingen en wordt zo veel mogelijk voorkomen dat voltigeurs teleurgesteld moeten 
worden. 
De volgende trainingsdagen zullen niet langer gratis zijn voor onze leden. Er wordt 
inschrijfgeld gevraagd en het blijk dat dit geen probleem is voor de deelnemers. Zo is de
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trainingsdag van 6 maart op nul uitgekomen. We hopen dit door te kunnen zetten in het najaar. 
 
De kascontrolecommissie, bestaande uit Mw. Meta Jans en Dhr. Leo Rooijmans, heeft voor de 
vergadering al hun vragen kunnen stellen aan de penningmeester en die zijn positief beantwoord.  
 
Mw. Nienke de Wolff vraagt of de kascontrolecommissie decharge wil verlenen. Dhr. Leo Rooijmans 
en Mw. Meta Jans verlenen decharge.  
 

6. Benoeming kascontrole 
Mw. Meta Jans en Mw. Heleen van Wingerden bieden zich vrijwillig aan om volgend jaar de 
kas controle te doen). De aanwezige leden keuren dit goed. Dhr. Leo Rooijmans zal reserve 
zijn. 
 

7. Jaarverslag 2015 
Mw. Nienke de Wolff geeft tekst en uitleg over het afgelopen jaar. De trainingsdagen en het 
Nationaal Voltigeweekend zijn zeer succesvol geweest. Er is een begin gemaakt met het 
verbeteren van onze communicatie met de leden. Een geheel nieuwe website en nieuwe e-
mail adressen om het bestuur te benaderen. Maar ook een nieuw e-mail systeem waar leden 
zich zelf kunnen aan- en afmelden. Dit is volgens de wet privacy verplicht. 
Ook is er een nieuw contributiesysteem vanuit de KNHS samengesteld, waar de KNHS VV 
over heeft kunnen meepraten. De samenwerking met KNHS en FNRS is verder uitgewerkt en 
het diciplinereglement is geheel herschreven. 
 
Mw. José Oost geeft aan een aantal zaken te missen op het jaarverslag en vindt het erg 
summier. Zij mist een kop en een staart en een verbinding met de plannen die gemaakt zijn in 
het begin van het jaar. Ze vind ook dat het bestuur zichzelf tekort doen, omdat zij veel meer 
doen dan alleen het geen zojuist is gepresenteerd. 
 
Het bestuur is blij met de feedback van Mw. José Oost en gaat daar zeker mee aan de slag.  
 

8. Jaarwerkplan 2016 
Mw. Nienke de Wolff presenteert het jaarwerkplan, dat samen met het Voltigeforum is 
opgesteld en wordt uitgevoerd. 
 
Opnieuw wordt er in 2016 ingezet op het stimuleren van de wedstrijddeelname door teams. 
Hierbij valt te denken aan het meer betrekken van FNRS groepen aan trainingsdagen en 
wedstrijden. 
 
De nieuwsbrieven worden vanuit de KNHS VV met een vast regelmaat verzonden. Dit zal 
gedaan worden vanuit het nieuwe systeem dat begin maart in gebruik is genomen. 
 
Alle communicatiekanalen worden door de KNHS VV verder geoptimaliseerd. De website is 
een eerste start, maar zal verder gevuld worden met een databank en mogelijk ook meer 
(video)beeldmateriaal. En ook (na)scholingen zullen optimaal gecommuniceerd worden om de 
opkomst zo groot mogelijk te krijgen. 
 
En opnieuw wordt er veel aandacht besteed aan de optimalisering van de samenwerking met 
de verschillende organen (KNHS – FNRS – Turnwereld etc.) 
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Vanuit de aanwezige leden zijn er geen vragen over het jaarwerkplan 2016. 
 

9. Verslag 2015 van het Voltigeforum 
Mw. Jantiene Verwaaijen en Mw. Heleen van Wingerden presenteren het verslag 2015. 
 
Wat is er in 2015 gedaan? 
Zoals bekend, zijn er in 2015 nieuwe reglementen opgesteld. Hier is een commissie voor 
opgesteld die mee hebben geholpen aan het vormgeven van het nieuwe reglement. Door de 
veranderingen in het reglement, is ook het handboek volledig herschreven en is er voor de 
overgang van 2015 naar 2016 een overgangsregeling opgesteld, zodat iedereen in de juiste 
klasse aan start komt. 
Het reglement is definitief gemaakt, kleine aanpassingen worden meegenomen voor komend 
jaar. Indien er hele grote storende fouten in staan, zal het forum zich beraadden en het 
tussentijds aan laten passen. 
De instructeursopleiding voor zowel basis- als wedstrijdsport instructeurs is van start gegaan, 
veel instructiedagen zijn ook bijscholingsdagen zodat dit gecombineerd kan worden, de 
kosten laag blijven en zowel de huidige als de toekomstige instructeurs zoveel mogelijk 
dezelfde kennis hebben. 
 
Wat staat er in 2016 op het programma? 
De opleiding voor instructeurs loopt. In 2016 zal er gestart worden met een opleiding tot 
jurylid. Deze opleiding leidt op tot het jureren van de klasse BB, B en L. In 2017 wordt de 
volledige opleiding aangeboden.  
Uiteraard zal er in 2016 toezicht zijn op het nieuwe reglement en wordt dat gemonitord.  
Eventuele aanpassingen zullen opgespaard worden op? direct doorgevoerd worden, dit is 
afhankelijk van de inpakt van het hiaat in het reglement. 
In 2016 zal er geprobeerd worden door middel van ‘voltige-start-sets’ nieuwe groepen en 
verenigingen te kunnen laten starten. Er wordt hiermee samengewerkt met de KNHS en 
FNRS. De sets kunnen gehuurd worden en uiteindelijk gekocht of terug gegeven worden. 
Belangrijk is hierin dat groepen de juiste begeleiding krijgen als zij starten met voltige. Daarbij 
is vooral het paard en de omgang hiermee belangrijk. Passende spullen zijn hierbij essentieel. 

 
Het centrale e-mail adres van het Voltige forum is: Forumvoltige@knhs.nl. Hier kunnen alle 
vragen naar verzonden worden.  
 

10. Voltigeforumbenoeming 
Met het aftreden van Dhr. Jan Vermaat in november 2015 is er een plek beschikbaar 
gekomen voor een nieuw forumlid. Het bestuur stelt Mw Lieneke Jongenburger voor om aan 
te schuiven bij het Voltigeforum als lid. Er zijn geen tegenstemmen en daarmee wordt zij 
benoemd tot forumlid. 
 

11. Vaststellen datum ledenvergadering najaar 2016 
Zonder tegenbericht zal de volgende Algemene Ledenvergadering zijn op zondag 27 
november 2016. Deze dag zal gelijktijdig zijn met de trainingsdag. 
 

12. Rondvraag 
Dhr. Leo Rooijmans geeft aan dat de KNHS is vanaf 1 januari een WA-verzekering? heeft. Hij 
geeft daarbij aan dat het niet helemaal duidelijk is wat er nu anders is. Mw. Nienke de Wolff 
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geeft aan dat het gaat om een extra pakket bovenop je eigen WA-verzekering en dat het niet 
in de plaats is van een persoonlijke verzekering. Het bestuur was al op de hoogte van deze 
mogelijke verwarring en is bezig met het schrijven van een bericht om naar alle leden te 
sturen. 
 
Mw. José Oost vraagt wat er met de nieuwsbrieven gaat gebeuren en hoe vaak ze deze kan 
verwachten. Mw. Rianne Sneevliet geeft aan dat zij iedere twee tot drie weken een kleine 
nieuwsbrief zullen versturen met het mailingssysteem. Dit werkt eenvoudiger en zorgt voor 
een (hopelijk) beter contact. Daarnaast zal iedere twee maanden een grotere nieuwsbrief, in 
PDF verzonden worden. Hierin kan meer achtergrond gegeven worden en is er de 
mogelijkheid om bijvoorbeeld officials een platform te geven als zij bepaalde zaken 
signaleren. Zoals het erg vlot werken in de plicht bij lagere teams en de bodemgesteldheid. 
 
Mw. Manon Swanenburg wil graag weten hoe het rekenprogramma tijdens wedstrijden 
verloopt. Over vier weken organiseert zij haar eigen wedstrijd en wil graag dat de dag zo goed 
mogelijk verloopt. Ze wil het programma vooraf vast testen Dhr. Michiel Zelvelder geeft uitleg 
over het programma dat er nu ligt. Er zijn nog een aantal zaken die niet optimaal verlopen, 
maar hij heeft er vertrouwen in dat het qua solisten en pas de deux wel moet lukken. De 
teams zijn nog niet wedstrijd-ondervond lijk getest. Mw. Manon Swanenburg dringt er op aan 
dat zij graag wil helpen met het testen, zodat er nu al problemen gevonden worden en 
opgelost zijn voordat de teamwedstrijden van start gaan.  
 
Mw. José Oost vindt dat (onervaren) wedstrijdorganisaties goed begeleid moeten worden de 
komende tijd. Mw. Nienke de Wolff geeft aan dat dit ook zal gebeuren. Zij en Mw. Meta Jans 
zullen bij de wedstrijd in Vragender aanwezig zijn.  
 
Mw. Heleen van Wingerden vraagt wanneer de begroting van 2016 gepresenteerd wordt. Dhr. 
Michiel Zelvelder geeft aan dit tijdens de Algemene Ledenvergadering in november 
gepresenteerd is en hij daar ook goedkeuring ontvangen heeft van de aanwezige leden. De 
begroting wordt niet langer in het voorjaar gepresenteerd.  
 
Mw. Jantiene Verwaaijen wil graag weten hoe de FNRS verder wordt betrokken? Mw. Nienke 
de Wolff geeft toelichting. Het bestuur zal proberen ze vaker te benaderen voor bijvoorbeeld 
trainingsdagen en wedstrijden. En uiteindelijk zal er iemand vanuit de FNRS in het forum 
plaatsnemen. Er is nog geen concreet plan hoe we dat willen doen, maar daar zijn we op dit 
moment mee in ontwikkeling.  
 
Mw. Maaike Langelaan verteld dat het niet lukte om een startlicentie aan te vragen bij de 
KNHS voor haar teams en solisten. Ook via de servicesdesk was dit als FNRS manege niet 
direct mogelijk. Zij zou hierover terug gebeld worden, maar heeft nog niets van de KNHS 
terug gehoord. Mw. Lisanne Kooiker pakt dit verder op. 

 
13. Sluiting 

Mw. Nienke de Wolff sluit de vergadering om 21.25 uur.  
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