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Notulen algemene ledenvergadering 29 november 2015 
 
Aanwezig 
Bestuur: Jan Vermaat – Nienke de Wolff – Rianne Sneevliet (notulist) – Michiel 
Zelvelder – Lieneke Jongenburger 
 
KNHS: Dhr. M. Bentum  - Vice-voorzitter KNHS bestuur en Dhr. T. van de Meulen – Financieel 
directeur KNHS 
 
Leden: (55 leden zijn aanwezig) Heleen van Wingerden, Amy Verhagen, Daphne van den Hil, Nynke 
Schippers, Ronja Jong, Elsa van de Broek (Hornedamme). Patty Hulsbergen, Feline Jurgens (St. 
Hubertus). Bartha Veggers (Hoefslag). Heleen Brans, Adri Brans (Wassenaar). Madelon Voogd, 
Anne-Fleur van Lagen (Kennemerland). Bram Striezenau (Any Dale). Meta Jans, Leo Rooijmans, 
Angelique Theunissen, Sanne Theunissen, Pieter Theunissen, Ingrid Lammers (De Wittegheit). 
Wendy Engel, Sheila Sentveld (De Eenhoorn). Irene Huisman, Nicky Heijboer (Flevoruiters). Marleen 
van de Brink, Nikki Profittlich (De Opsprong). Ine Elzenga (Baboeschka). Jantiene Verwaaien, Juul 
Grotenboer (Oortveldruiters). Dominique, Wvetlana Haaring, Hester Beun, Anouk Bangamu, Kirsten 
Renses, Lotte Geelhoed, Suzanne van Heugten, Anne-Marieke Gombert, Amber Driesen, Rianne 
Prins, Puck Snoek, Joske van Koelen, Manon Swanenburg (Groenendaal). Marissa Kroon, Janita 
Steenbergen, Mirjan Steenbergen, Cathrin Kiela (Hunnebedruiters). Hansje Welten-Habets (D’n Hoef). 
Hellen Engbersen (‘t Prinsenpaard). Joyce Roemaat (Lichtenvoorde). Matty Irausquin 
(Montferlandruiters). Nicole Zelvelder (De Nieuwe Heuvel). Laila Boelsma (De Burght). 
 
Afgemeld 
Esther Sneekes, Carola Sneekes, Marjo Sneekes (Den Helder). Heddy Boelsma (De Burght). Claire 
de Ridder (Roy Rogers). Koen Akkerman, Diede Pierik (De Eemsrakkers). Diana van Klaveren (St. 
Hubertus). Maaike Langelaan (Manege Voorst). José Oost (De Ravenruiters). Marijke Klein-Willink 
(Diepenheim). Anne-Belle van der Sluis, Zus-Anne van der Sluis, Esther van de Sluis (Kennemerland) 
 
Locatie: Foyer Hippisch Centrum, Ermelo 
Aanvang: 12.30 uur 
 

1. Opening 
De vergadering wordt door Dhr. Jan Vermaat geopend om 12.30 uur en heet hierbij alle 
aanwezige leden welkom. Nog niet eerder was de ledenvergadering gelijktijdig met een 
trainingsdag. Het is leuk om te zien dat er zo veel, ook jongere leden aanwezig zijn tijdens 
deze vergadering. Er staat veel op het programma en Dhr. Vermaat stelt voor om te starten 
met de nieuwe website van de KNHS VV. 
 

2. Nieuwe website & e-mail adressen bestuur 
Mw. Nienke de Wolff laat de nieuwe site zien en verteld dat dit de plek wordt waar vanuit de 
Voltigevereniging alle informatie te vinden zal zijn. De wedstrijdkalender, trainingsdagen, 
algemene informatie etc. Hiermee willen we een begin maken met het verduidelijken van waar 
je als voltigeur, trainster, longeur moet zijn. Naast de nieuwe site zijn er verschillende e-mail 
adressen voor het bestuur aangemaakt, zodat je ook weet wie je gaat bereiken. Het algemene 
adres (info@knhsvv.nl) zal binnenkomen bij de secretaris. Daarnaast zijn er twee adressen 
gekozen voor de voorzitter en penningsmeester (voorzitter@knhsvv.nl en 
penningmeester@knhsvv.nl). Voor de verschillende evenementen die georganiseerd worden 
zal gebruik gemaakt worden van een algemeen adres, waar alle bestuursleden bij kunnen 
(evenementen@knhsvv.nl) 
 
Mw. Manon Swanenburg merkt op dat www.voltige.nl dan niet meer relevant zal zijn en zal in 
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overleg met Mw. José Oost waarschijnlijk de site offline halen. Nienke stelt 
voor dit nog even buiten de vergadering om te bespreken en verder af te 
stemmen. 
 

3. Aftreden voorzitter Dhr. Jan Vermaat 
Dhr. Jan Vermaat bedankt alle aanwezigen voor het vertrouwen van de afgelopen zes jaar dat 
hij actief is geweest als bestuurslid. Helaas moet hij zijn functie vanwege 
gezondheidsklachten neer leggen. Maar hij verteld ook dat hij niet uit de voltigewereld zal 
verdwijnen. 
 
Uit handen van Mw. Nienke de Wolff, voorzitter Voltigeforum en voorzitter ad interim van de 
Voltigevereniging ontvangt Dhr. Vermaat een cadeau om samen met zijn vrouw van te 
genieten.  
 
Hierna neemt bestuurslid van de KNHS Dhr. M. Bentum het over en bedankt Dhr. Vermaat 
uitvoerend. Uit handen van Dhr. Bentum ontvangt Dhr. Vermaat een mooi boek. Daarnaast 
ontvangt Dhr. Vermaat ook een Gouden KNHS Speld. Het KNHS-bestuur heeft besloten dat 
dit een juiste erkenning was voor de inzet die Dhr. Vermaat geleverd heeft aan de 
voltigesport. 
 

4. Bestuursverkiezing 
Het bestuur stelt Mw. Nienke de Wolff voor als nieuwe voorzitter van de vereniging. Er zijn 
geen leden aanwezig die hier tegen zijn en hiermee wordt Mw. De Wolff gekozen tot voorzitter 
van de KNHS Voltigevereniging. 
Hiermee komt er een plek vrij binnen het bestuur voor een bestuurslid. Mw. Madelon Voogd is 
door het bestuur voorgesteld voor deze functie. Ook Mw. Voogd heeft geen tegenstemmen en 
wordt gekozen als bestuurslid. 
 
Omdat er veel organisatorische taken zijn voor het bestuur hebben zij besloten hiervoor 
verschillende commissies op te richten. Mw. De Wolff en Dhr. Vermaat vragen de aanwezige 
leden zich hiervoor op te geven. Zo kan er geholpen worden bij de organisatie van het 
Nationaal Voltigeweekend en bij de organisatie van de twee trainingsdagen. Opgeven is 
mogelijk via voorzitter@knhsvv.nl  
 

5. Jaarwerkplan 2016 
Mw. de Wolff presenteert kort het jaarwerkplan. Er zijn vijf speerpunten waar in 2016 de focus 
op zal komen te liggen. 

a. Opleidingen instructeurs: In 2015 is deze opleiding inmiddels gestart. In 2016 zal 
de eerste groep nieuwe instructeurs gediplomeerd zijn. De opleiding zal verder 
geoptimaliseerd worden en mogelijk wordt er, bij voldoende deelname een nieuwe 
opleiding gestart. 

b. Opleidingen juryleden: Na de start van een opleiding voor instructaurs zal hier in 
2016 een begin mee gemaakt worden. Er zijn extra juryleden nodig om de sport te 
kunnen uitbreiden en verbeteren. 

c. Bijscholingen en korte opleidingen voor hulpouders: Bij veel verenigingen 
worden de teams ondersteund door de ouders. Deze hebben behoefte aan meer 
kennis om dit zo goed mogelijk te doen.  

d. Startpakket voltigeverenigingen: Vanuit het forum is er de mens om startende 
verenigingen te ondersteunen. Hierbij kan gedacht worden aan een goed passende 
voltigebeugel en pad. In 2016 zal er verder gekeken worden om dit te realiseren. 
Voltigeverenigingen kunnen dan voor een vast bedrag per maand de middelen huren 
en/of op termijn overnemen. 
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e. Communicatie: Duidelijkheid geven over waar onze leden moeten zijn 
met hun vragen. Wat doet het Forum, het bestuur en wat hoort bij de 
KNHS. En dit alles vanuit een centrale plek, de nieuwe website van de 
KNHS VV. 
 

6. Begroting 2016 
De begroting voor 2016 wordt door penningmeester Dhr. Michiel Zelvelder gepresenteerd. 
Door het anders inrichten van de trainingsdag met meer trainers buiten onze sport zullen wij in 
2016 genoodzaakt zijn een kleine vergoeding te vragen. Hierdoor kunnen wij een kwalitatief 
betere training aanbieden. Dit is het enige dat anders zal zijn ten opzichte van andere jaren. 
 
Dhr. Leo Rooijmans vraagt waar de inkomsten staan die de vereniging ontvangt van de 
startkaarten die in 2016 door leden ‘gekocht’ moeten worden en een deel terugvloeit naar de 
vereniging. Dhr. Zelvelder legt uit dat dit geld niet voor de vereniging is, maar direct ter 
beschikking staat voor de teams in Nederland. Dit is dan ook de reden dat het niet op de 
begroting staat. 
 

7. Nieuwe reglementen 2016 
Deze zijn vanmorgen tijdens de lezingen doorgenomen. Op dit moment wordt de laatste hand 
hieraan gelegd en ze zullen begin 2016 online komen te staan. Juryleden worden hierna 
bijgeschoold. Omdat er nieuwe oefeningen in de verschillende klassen komen, is er besloten 
deze wel eerder te publiceren. Zo kunnen wedstrijdsporters op tijd starten met het trainen van 
de juiste oefeningen. 
 

8. Contributiestructuur 
Afvaardiging van de KNHS, Dhr. T. van de Meulen geeft uitleg over de nieuwe 
contributiestructuur. Hierbij worden verschillende vragen vanuit de leden door hem 
beantwoord. 
 
Mw. De Wolff geeft hierbij uitleg over de kick-back die de vereniging ontvangt en direct zal 
teruggaan naar de verschillende teams in Nederland. Hier is een verdeelsleutel bedacht. 
Zodra deze voorzien is van bijhorende regels wordt hij gepubliceerd op de website. 
 

9. W.V.T.T.K. 
Dhr. Bram Striezenhouw merkt op dat hij het jammer vond dat hij zich niet meer kon opgeven 
voor de trainingsdag met zijn team. Hij ontving de e-mail met uitnodiging pas twee dagen na 
het versturen door de organisatie. Het bestuur zal kijken hoe het mogelijk wordt om iedereen 
gelijke kansen te geven om mee te doen.  
 

10. De vergadering wordt om 14.40 door Mw. de Wolff gesloten en zij bedankt alle 
aanwezigen voor hun komst. 

 
De volgende Algemene Ledenvergadering  zal plaatsvinden op woensdag 16 maart 2016, in de 
foyer van het Hippisch Centrum. 
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