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Mendistrict Noord 
www.mendistictnoord.nl 
 
 

Notulen algemene najaarsvergadering  
 

Dinsdag 6 november 2018 om 20.00 uur  

“Het Witte Huis” te Donkerbroek. 
 

1) Opening  
Voorzitter Ito Werkman heet 50 personen welkom. 
 

2) Vaststellen definitieve agenda 
 Geen aanvullingen – agenda vastgesteld. 
 

3) Mededelingen 
- Afmeldingen – Ankie Werkman, Ingmar Veneman, Henri ten Hoeve, Max Zwaneveld, Alie 

Boekelo en Chantal Westerhof. 
- Harry MKTL, oftewel: Met Kennisgeving Te Laat. 
- Terugkoppeling Menforum: ten aanzien van de kampioenschappen  Samengesteld – 

Mennen kiezen tussen FEI proef en Z proef is niet handig -> wordt in volgende Menforum 
besproken. Daarnaast is de gedachte om van klasse M een verblijfsklasse te maken en 
nogmaals de kans te geven voor terugplaatsing van Z naar M.  
Wat verder nog speelt is de verhoging van de contributie van 21,75 naar 25 euro – 
kosten voor de startkaart blijft hetzelfde. Als er iets besloten is dan wordt dat via de site 
gecommuniceerd. 
 Vanuit de zaal wordt aangegeven dat de  kans voor mensen om zich te ontwikkelen 

aandacht moet hebben en dat betekent doorstroming. 
 

4) Ingekomen stukken 
- Rekenkamer maakt doorstart. Vraag of er mensen binnen ons district zijn die deel willen 

nemen aan de rekenkamer – aanmelden kan via de website. 
- Cijfers KNHS -> er wordt een korte toelichting gegeven op de cijfers om zo een beeld te 

schetsen hoe de mensport in Mendistrict Noord  er voor staat t.o.v. de rest van het land.  
 

5) Notulen voorjaarsvergadering 22 maart 2018 (Zie website Mendistrict Noord) 
Coby v. Peterstraten: bij de  rondvraag is aangegeven dat de meerspannen Z bij SMW  in een 
baan van 40 x 100 rijden. Coby vraag wat het KNHS standpunt hierin is. KNHS standpunt is:   
- meerspannen Z rijden altijd 40 x 100 
- meerspannen klassen L en M rijden in 40 x 80 
- enkelspannen alle klassen rijden in 40 x 80 
Hierbij zijn de notulen behandeld en goedgekeurd. 
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6) Bestuursverkiezing  
Het bestuur stel voor om Carolien Fischer te benoemen als secretaris. In de 
voorjaarsvergadering is zij voorlopig aangesteld en heeft het 1e half jaar meegedraaid. 
Door handopsteking benoemd en welkom geheten in bestuur door applaus. 
 

7) Begroting 2019 
De penningmeester Tinus Daling geeft een toelichting op de begroting:  
- Baten is een vaste berekening die de KNHS hanteert, deze post is hetzelfde als 2018 

terwijl het ledenaantal naar beneden is gegaan – dit wordt nog verrekend ( 2017 
werkelijke baten en 2018 nog af te rekenen). 

- Voorstel van het bestuur is om de bijdrage aan verenigingen naar beneden bij te stellen 
ten aanzien van de districtskampioenschappen en de bijdrage aan training en onderricht 
van de leden te verhogen. De vergadering geeft aan dat van dit signaal geen positieve 
stimulans uitgaat naar de organiserende verenigingen. Verenigingen hebben een beperkt 
budget en met de bijdrage van de menners kun je geen kampioenschap rond zetten. 
M.b.t. SMW wordt aangegeven dat de kosten per start ca. EUR 85,00 zijn en dit geld is 
moeilijk op te brengen door de organiserende verenigingen. Vanuit de zaal wordt 
aangegeven dat de kampioenschappen vaardigheid en dressuur financieel wel uit 
kunnen, maar dat bij de organisatie van een SMW altijd geld bij moet.  

- Besloten wordt om de bijdrage vanuit het Mendistrict voor 2019 hetzelfde te houden als 
voor 2018. De begroting 2019 wordt dan ook vastgesteld met aanpassing dat de bijdrage 
aan de kampioenschappen niet gekort wordt. Het Mendistrict zal proberen sponsoren 
aan te dragen om zo extra financiën te genereren voor onderricht. 

- Het Mendistrict zorgt, naast de bijdrage, ook voor de kampioenschapslinten.  
- Het Mendistrict zal aangeven wat de voorwaarden zijn die gesteld worden aan het 

organiseren van een kampioenschap.  Verenigingen zullen aan moeten geven wat voor 
het extra geld  – boven een reguliere wedstrijd – wordt gedaan, zoals: 

o  Geld besteed aan juryleden van ver weg 
o Extra herinnering 
o Tijdwaarneming 

- Bijdrage zou voor indoor ook nog over twee verenigingen verdeeld moeten kunnen 
worden bij splitsing van het kampioenschap. 
 

8)  Presentatie kledinglijn Mendistrict Noord 
Het Mendistrict heeft kleding uitgezocht, bestaande uit een donkergrijs met felblauwe 
bodywarmer of jack van een goede kwaliteit (merk Engelbert Strauss). Hierop is het logo van 
het Mendistrict in full colour bedrukt. Het logo is door Hindriëtta Lamein ontworpen.  
De kleding is zowel in dames- als in herenuitvoering en de prijzen zijn: 
Bodywarmer softshell  EUR 60,00 
Jack softshell  EUR 75,00 
De kleding is te bestellen via de website en wordt in principe 2 maal per jaar uitgeleverd. 
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9) Huldiging Kampioenen 
De kampioenen van  het seizoen 2018 worden gehuldigd en krijgen een bodywarmer 
uitgereikt van de nieuwe kledinglijn van het Mendistrict Noord.  
 

Jacques Poppen WK para 
NK dressuur enkelspan paard M 

Francisca den Elzen WK para 
NK dressuur enkelspn pony ZZ 

Larissa Jansma NK SMW enkelspan pony L 
Roelf Lamein NK SMW vierspan pony’s M 
Harry Streutker NK dresuur tweespan paarden alle klassen in 

Handicap 
Alie Boekelo NK vaardigheid enkelspan pony sulky alle 

klassen in handicap 
Hindrietta Lamein NK vaardigheid dubbelspan pony’s L 
Henri ten Hoeve NK vaardigheid dubbelspan pony’s M/Z/ZZ 
Wim ter Hedde NK vaardigheid enkelspan paard L 

 

Naast de individuele kampioenen, is bij het WIK paramennen het teamgoud gewonnen. 
Prachtig dat dit team volledig bestaat uit menners uit het noorden: Jacques Poppen, 
Francisca den Elzen en Ingmar Veneman. 
 

10) Evaluatie Noordelijke kampioenschappen 
Naar aanleiding van de kampioenschappen in Gasselternijveen heeft het bestuur veel mails 
en telefoontjes gekregen over de organisatie.  Ondanks het feit dat het bestuur wel 
betrokken is geweest bij de organisatie van de wedstrijd en de voorbereidingen goed 
verliepen, bleek er op de dag zelf een aantal zaken niet goed te lopen. Helaas kon dit 
onvoldoende worden bijgestuurd.  
Het bestuur heeft samen met de klankbordcommissie gesproken en verbeterpunten op een 
rij gezet. Een van de verbeterpunten is dat twee bestuursleden, die niet meedoen aan de 
wedstrijd, zowel bij de voorbereiding als tijdens de dag zelf bij de organisatie worden 
betrokken. 

 Vanuit de vergadering wordt aangevuld: 
- In de vaardigheid rij je geen 4 combinaties per 10 minuten weg en het is wenselijk om 2 

vaardigheidsringen te hebben indien er 8 dressuurringen zijn. 
- Dit jaar, maar ook vorig jaar, was zowel vaardigheid als rekenkamer een aandachtspunt 

(Borger en Gasselternijveen). 
- Het is aan te bevelen om vanuit het district een vraagprogramma aan te leveren. 
- In Gasseltenijveen werd gebruik gemaakt van zowel digitaal als papieren systeem voor 

juryleden, dit werd niet als meerwaarde ervaren maar juist als belastend. 
- Het Mendistrict heeft een standaard draaiboek voor kampioenschappen en stelt deze 

beschikbaar voor de organiserende vereniging. 
- Naar Hippiade toe zou het goed zijn om juryleden vanuit noord en andere districten te 

wisselen, waardoor je geen teleurstelling krijgt op Hippiade met lage punten.  Afspraak is 
bij kampioenschappen dat de hoofdjury vanuit een ander district komt. Gezien de 
(reis)kosten is het niet realistisch om alle juryleden van buiten het district te halen.  
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11) Mendistrict Noord naar hoger niveau 
De Hatrocup wordt jaarlijks uitgereikt op de Hippiade aan het Mendistrict dat de meeste 
kampioenen voorbrengt. Dit jaar (en ook vorige jaar) had het Mendistrict Noord op een paar 
puntjes na de Hatrocup in handen. Vanuit Mendistict Noord willen we een impuls geven aan 
het niveau van de menners en willen we koersen op het winnen van de Hatrocup in 2019. 
Vanuit het mendisctrict zullen we een actief programma aanbieden, bestaande uit Training, 
begeleiding en lezingen. 

Programma Mendistrict Noord 2018/2019 

1. Lezingen, o.a. LiquiHorse, Door het oog van de jury (Jacques Poppen heeft suggestie). 

2. Trainingen, van 3 onderdelen eens per maand op centrale locatie. Hierbij wordt de training 
in augustus gereserveerd voor de mensen die naar de Hippiade worden uitgezonden. 

3. Cursus (Hoofd) hindernisrechter - > cursus wordt door Oene Bosma gegeven. Er zijn twee 
mogelijkheden: hoofdhindernisrechter (lid van KNHS verplicht) of hindernisrechter. 

Als je hoofd hindernisrechter bent moet je ook vergoeding krijgen. Het is niet verplicht om 
hindernisrechters in te zetten, maar wordt wel geadviseerd. 

4. Training voor geselecteerden Strijd der Districten op zaterdag 26 januari in Bronneger. De 
hindernissen van de finale zijn dan beschikbaar en zullen worden nagebouwd. 

5. Jeugdmendag – helaas is de jeugdmendag dit jaar niet doorgegaan ivm te weinig 
deelname. Dit was met name door de datumkeuze – voor dit jaar is de jeugddag gepland 
op 6 april in Bronneger – voor jeugd van 8 t/m 20 jaar. Training van 3 onderdelen.   

 Verzoek vanuit vergadering om dit ook voor senioren in april te organiseren. 
Eventueel toevoegen op 6 april als er minder deelname is. 

De lezingen en trainingen moeten wel kostendekkend zijn, dus wordt er een bijdrage 
gevraagd van de deelnemende leden. De plannen voor cursussen en trainingen worden 
goed ontvangen door de leden.  
 

12) Noordercup 

De wedstrijden van de Noordcup staan al op facebook en de website. Vinkega is toegevoegd 
omdat Bronneger geannuleerd is 

Strijd der Districten – de selectie van de deelnemers voor de Strijd der Districten is tijdens de 
wedstrijd in Zuidbroek.  

13) Kampioenschappen en locatie 

Zuidwolde heeft aangegeven het Noordelijk Kampioenschap SMW op 25 en 25 mei te willen 
organiseren. De vergadering geeft aan dat deze organisatie een bak aan ervaring heeft en er 
is  geen bezwaar vanuit de vergadering om het op deze datum te organiseren. 

Aanleveren outdoor data graag voor 9 december aan Fenny -> vanuit KNHS wordt nu 
gewerkt met een importbestand – KNHS wil dit in januari verwerken. 

De data voor de indoorwedstrijden zullen waarschijnlijk al in de zomer door moeten worden 
geven. 

Paul Versluis spreekt namens heel veel mensen uit het land de waardering uit voor een heel 
mooi kampioenschap in Gaasterland. In Ermelo is hier ook zeer positief over gesproken. 
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14) Rondvraag 

- Waarom worden er geen Bixie menwedstrijden in het noorden georganiseerd? Verschillende 
verenigingen hebben het op de agenda gehad, maar te weinig deelname. Bij Vlagtwedde wel 
bixie-wedstrijden. Tip: bellen met de vereniging en gewoon vragen of je bixie mag rijden. 
KNHS maakt het niet makkelijk om een bixie te organiseren met een andere ringmaat en 
pionnen en aparte juryleden. Arjen Copoolse geeft aan dat het landelijk een uitdaging is de 
bixie te organiseren.  

- Jacques Poppen geeft aan een bokaal ter beschikking te willen stellen om de deelname aan 
de SMW wedstrijden in het noorden te stimuleren. Het bestuur zal dit samen met Jacques 
vorm geven. 

- Alex Oosterveld: De laatste jaren moet er op een groot aantal wedstrijden  35-40 euro per 
pony worden betaald voor stalling op de wagen. Prijsverschil tussen verenigingen van stalling 
verschilt enorm en is eigenlijk buitensporig. 

- Frans Wijts: dit jaar wel heel veel kampioenschappen en versnipperd. 
- Astrid: weinig vaardigheidswedstrijden – is daar belangstelling voor? Anders zouden we nog 

wat kunnen proberen ruim 12 mensen steken hand op! Je mag op een wedstrijddag twee 
vaardigheidsproeven uitschrijven.  

- Roelf Lamein: er staat nog een bestuursvacature open voor de menvereniging Nienoord. 
Daarnaast zijn er mensen nodig die mee willen helpen met opbouwen en voorbereiden van 
de SMW Leek: Leek is nog de enige SMW wedstrijd in Groningen. 

- Er zijn meer dan 16 impulswedstrijden en heel weinig SMW wedstrijden in het Noorden. 
Oene Bosma  geeft aan dat impuls  een agendapunt is bij het menformum – in Friesland veel 
impuls onder de vlag van de KNHS en we hebben daar een voet binnen. Als er meer eisen 
worden gesteld dan ben je de controle kwijt. Delfzijl is gestopt ivm te weinig deelnemers. 
Leek zit in stijgende lijn qua deelnemers, ook veel deelnemers uit oost (Putten en 
omstreken). 

- Harry Streutker: voor deelname aan wedstrijden is de stallingsmogelijkheid bepalend.   
- Harry Streutker:  bij winnen Hippiade krijg je een prachtige (halve)  deken, maar daarna ligt ie 

op zolder -> liever statiedeken die je kunt gebruiken. 
- Janna Moorlag: kampioenslinten zijn griezelig duur  en in Engeland kun je fantastische linten 

kopen die nog niet de helft kosten. Yvette Zoet importeert deze linten. Janna inventariseert 
en stuurt info naar Fenny/Carolien. 

 
15) Sluiting 

Ito dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 
 
 
Bijlage: presentatie  

 
 
 
 


