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Mendistrict Noord 
www.mendistictnoord.nl 
 
 

Notulen algemene najaarsvergadering 2017  
 

 
Dinsdag 7 november 2017 om 20.00 uur  
 
in “Het Witte Huis” te Donkerbroek. 
 
 
1) Opening 

Voorzitter heet 45 personen welkom. 
 
2) Vaststelling definitieve agenda. 

Geen aanvullingen. 
 

3) Mededelingen 
Afmelding van: Alie Boekelo 
Voor de klankbordgroep wordt een nieuwe kandidaat gezocht, deze kunnen zich bij het 
secretariaat aanmelden. 
 

4) Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken voor de vergadering 
 

5) Notulen voorjaarsvergadering dd. 30 maart 2017 (Zie website Mendistrict Noord) 
Bij punt 11 kloppen de datums niet, deze zullen worden aangepast. 
Verder zijn er geen opmerkingen 
 

http://www.mendistictnoord.nl/
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6) Begroting 2018 

 
 
Vragen n.a.v. begroting: 
- Vergaderkosten van het bestuur zijn wel hoog.  

Antw. Zijn het afgelopen jaar diverse overleggen geweest met de diverse commissie 
waardoor een stijging in de kosten. 

- Waarom wordt er € 300,- gereserveerd voor de Strijd der Districten? 
Antw. Dit is een gezamenlijke bijdrage die met de districten is afgesproken om elk 
jaar hierin bij te dragen.  

- Waarom dit jaar niet in Ermelo? 
Antw. KNHS had geen datum beschikbaar. 

- Promotiemateriaal is dit niet te laag begroot. 
Antw. Dit is een inschatting en zou voldoende moeten zijn. 

- Waarom is er dit jaar geen men clinic meegenomen? 
Antw. Er zijn geen onderwerpen aangedragen, daar om niets mee genomen, zit 
eventueel nog wel ruimte hier en daar. 

 
Na het beantwoorden van de vragen heeft de meerderheid de begroting goed gekeurd. 

 
7) Benoeming nieuwe bestuursleden 

Tijdens de voorjaarsvergadering was er nog geen nieuwe kandidaat voor de ontstaande 
functie binnen het bestuur. Nadien is Fenny Klunder bereid gevonden om deze functie in 
te vullen. De vertrouwenscommissie heeft de voordracht na een kennismaking gesprek 
goedgekeurd. De vergadering gaat akkoord met de benoeming. 
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8) Huldiging NL-kampioenen 
Hippiade dressuur 2016 
Petra Hoeksema 1Po kl. B/L, Koen de Wit 1Po kl. M, Marjet Westerhof 1Pa kl. B, 
Koerina Dijkstra 1Pa kl. L, Mariëlle Benthem 1Pa kl. M, Harry Streutker 2Pa   
Hippiade vaardigheid 2016 
Alie Boekelo 1Po Sulky, Rosalie Rooze 1Pa kl. L, Henri ten Hoeve 2Po kl. M/Z/ZZ 
SWM 2017 
Arjan Brouwer 4Po kl. L/M 
Para's  Equestrian 
Francisca Den Elzen  
    

Pauze 
 

9) Kampioenschappen 2018 
   3 februari 2018  Strijd der districten  
 17 februari 2018 Indoorkampioenschappen Vaardigheid, Sint Nicolaasga 
24 februari 2018  Noordercup Burgum (finale) 
10 maart 2018  Indoorkampioenschappen Dressuur pony’s, Sonnega  
17 maart 2018  Indoorkampioenschappen Dressuur paarden, Sonnega 
 

10) Evaluatie SWM 
- De voorzitter geeft in hoofdlijnen de evaluatie van de veranderingen SWM 2017 

weer. De feedback betrof onder andere de volgende punten: 
o De SWM klasse L is wellicht iets te eenvoudig geworden; 
o De differentiatie tussen de verschillende klassen is te groot, waardoor de 

tussenliggende stappen als groot ervaren worden (zowel van L naar M als van 
M naar Z); 

o Geef de deelnemers klasse Z eenmalig de mogelijkheid om terug te gaan naar 
het M; 

o Maak het voor organisaties mogelijk om bij kleine rubrieken ook de klasse L 
met de klasse M in handicap te laten verrijden; 

o De wens om nieuwe KNHS-dressuurproeven te krijgen die weer iets meer 
uitdaging bieden dan de huidige KNHS-dressuurproeven. 

Vragen n.a.v. de feedback: 
 G. Woudenberg: SWM-marathon in de klasse L zijn er poorten weggelaten 

had de routen niet aangepast kunnen worden. Antw. Dit zal mee genomen 
worden in de verdere evaluatie. 

 F. Wijts: Tijden van vaardigheid staan wel erg scherp. Antw. Hierin heeft de 
parcoursbouwer ook een stem en zou ruimer kunnen meten.  

 J. Oosterveld: De pony’s in de klasse 3 SWM gaan niet naar het 
kampioenschap daar ze nu tegen de professionals moeten reiden en daar 
niets meer te zoeken hebben. Antw. Dit zal het komend jaar worden bekeken 
of dit klopt. 

 R. Lamein: niveau in de klasse Z 4 sp. Pony’s is zo niet haalbaar daar er nu 
gereden moet worden tegen menners die hun brood er mee verdienen. 
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 F. Wijts: Verschil op de kampioenschappen is nu te groot. Het Z-
kampioenschap was niet kampioenschap waardig daar het nu een onderdeel 
was van een reguliere wedstrijd. 

 H. Nijwening: het is jammer dat bij terugplaatsing van Z -> M alleen maar kan 
met verliespunten. 

 A. Coppoolse: Deze geluiden zullen ook mee genomen worden naar het 
menforum. 

 E. Snoek: Verslagen van het menforum staan niet meer ok de website van het 
district. Antw. Deze zullen er z.s.m. weer opgezet worden. 

 
- Aan de hand van een PowerPoint gaf Paul Versluis uitleg over het concept nieuwe 

SWM-dressuurproeven welke ingaan op 1 april 2018. Zie bijlage. 
 

11) Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 
12) Sluiting 

De voorzitter sluit om 22:20 uur de vergadering en wenst eenieder een sportief 
indoorseizoen toe. 
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Bijlage: Concept dressuurproeven SWM 2018 
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