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Mendistrict Noord
www.mendistictnoord.nl

Notulen algemene voorjaarsvergadering

Donderdag 21 maart 2018 in het Dorpshuis ‘Oan é Feart’ te Donkerbroek.

1) Opening

Ito welkom een ieder welkom op deze nieuwe locatie. In het bijzonder hartelijk welkom voor
Els Kramer – Fokkens KNHS regio consulent recreatie.

2) Vaststellen definitieve agenda

De agenda wordt vastgesteld. Wel een kleine verschuiving: voor de pauze alle reguliere
vergaderpunten en na de pauze de presentatie van Els Kramer over recreatie in de regio.

3) Mededelingen

· Afmeldingen van: Annechien Pol, Max Zwaneveld (Menvereniging de
Kraaienmenners) en Oene Bosma.

· Op initiatief van Jacques Poppen geeft Mendistrict Noord een stimuleringsprijs voor
de Samengestelde Wedstrijden in het Noorden. Van de 4 wedstrijden in het noorden
moeten minimaal 3 gereden worden - 3 resultaten tellen mee voor de eindklassering.
Per rubriek (inschatten 9 tot 12 rubrieken) is er een prijs, bestaande uit een lint
(beschikbaar gesteld door Jacques) en een geldbedrag. Prijs is zowel voor menners
uit Noord als andere districten en is met name bedoeld om de samengestelde
wedstrijden in het Noorden te promoten. Via de site Mendistrict Noord zullen we
aandacht aan besteden.

· Cursus hoofdhindernisrechter is door 21 deelnemers gevolgd. Na afloop hebben alle
deelnemers de cursus met een geslaagde toets afgesloten en zijn er 17 als
Hoofdhindernisrechter in het KNHS bestand opgenomen.

· Voor de Jeugdmendag op 6 april a.s. zijn ruim 20 aanmeldingen. De dag wordt
gehouden bij PMO in Steenwijk.

4) Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

5) Notulen Najaarsvergadering

Geen opmerkingen n.a.v. de notulen. Ito bedank Carolien voor het maken van de notulen.



2019 03 21 Besprekingsverslag Voorjaarsvergadering Mendistrict Noord 2019  Pagina 2 van 4

6) Financieel

Tinus geeft een toelichting op het financiële verslag van 2018.  Er is een nadelig saldo dat
met name komt door de extra stimulans die het Mendistrict Noord heeft gemeend te
moeten geven aan instructie, aandacht voor de Nederlandse kampioenen en het zichtbaar
maken van het Mendistrict. Daarnaast probeert het bestuur te bezuinigen, o.a. door het
veranderen van de vergaderlocatie en doordat het bestuur nu vergadert op een locatie waar
geen huur en koffie hoeft te worden betaald.
Vanuit de zaal wordt aangegeven dat de bodywarmers voor de kampioenen een leuk idee
was, maar dat iedereen zijn eigen teamkleding heeft.

7) Verslag kascommissie

De kascommissie, bestaande uit Harry Streutker en Hans Nijwening hebben voorafgaand aan
de vergadering de kas gecontroleerd. De kascommissie is akkoord met de gevoerde
boekhouding en verleent decharge aan de penningmeester.

8) Benoeming nieuw lid kascommissie

Harry Streutker is na 2 jaar aftredend en Frans Wijts, als reserve, wordt benoemd als nieuw
kaslid. Simone Ebbekink stelt zich beschikbaar als reserve lid kascommissie, waarvoor dank!

9) Programma 2019

Ito geeft een toelichting op het programma van Mendistrict Noord voor 2019:
· Lezing 28 maart – voorbereiding SMW – theorie (Ito) – management (Tjidde) –

Training (Paul).
· Trainingsdagen worden maandelijks georganiseerd in afwisselend Annen (Han

Gankema) en Gaasterland. Bij Gankema zijn vaste hindernissen (heuveltje,
waterbak),  dressuurterrein en terrein voor vaardigheid. Er wordt per keer 3
onderdelen getraind. De definitieve data volgen via de website, aanmelding ook via
de website en per keer kan men zich voor 2 onderdelen opgeven.

10) Bestuursverkiezing

Twee bestuursleden zijn aftredend: Ito en Tinus. Beiden hebben voorgesteld om nog een
termijn een bijdrage te leveren aan het Mendistrict. Met luid applaus worden beiden
beëdigd voor nog een termijn van 3 jaar.

11) Mededelingen t.a.v. de kampioenschappen

a. Noordelijke indoorkampioenschappen 2018/2019: Vlagtwedde (dressuur) en
Bronneger (vaardigheid) zijn goed verlopen. In Vlagtwedde pluim voor organisatie en
voor feit dat een ieder een prijs kreeg. T.a.v. de jury is het wenselijk (en in
reglementen opgenomen) om de hoofdjury van iedere ring van buiten het district te
hebben. De indruk bestond dat dit bij de pony’s in Vlagtwedde niet zo was. Bij de
wedstrijden zijn 2 mensen van het Mendistrict betrokken bij de organisatie, zij
nemen dit mee in de evaluatie.
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b. Noordelijk kampioenschap Samengesteld 2019: wordt zoals bekend gereden in
Zuidwolde op 25 en 26 mei.

c. Kampioenschap Dressuur en Vaardigheid 2019 wordt dit jaar in Vinkega gehouden op
13 juli. Tussentijds worden de punten bekend gemaakt en er wordt naar een
oplossing gezocht om de prijzen zo uit te reiken dat men niet lang hoeft te wachten
er toch aandacht is voor de kampioenen en andere prijswinnaars.
Suggestie vanuit de vergadering: pony’s en paarden apart en het verzoek om niet via
het zandpad naar de dressuurbanen te hoeven i.v.m. zwaarte voor met name pony’s.
Griet en Be nemen dit namens het Mendistrict mee naar de organiserende
vereniging.

d. Hippiade mennen in Ermelo dit jaar op 14 september voor de klasse B t/m ZZ.
e. Kampioenschappen SMW in 2019

i. Nederlandse Kl. Z (1+2 span) paard 2-4 augustus in Hulsbergen
ii. Nederlands Kl. Z pony’s 23-25 augustus in Oirschot

iii. KNHS Kl. L en M in Hengelo 6-7 september

12) Wijzigingen reglementen vanuit de KNHS

f. Dit jaar bij SMW voor de klasse Z enkelspan dressuurproef FEI.
g. In de dressuur samengesteld mag je met een oortje rijden. De organisatie moet de

kanalen vrijgeven (bijvoorbeeld ring 1 kanaal 1, ring 2 kanaal 2, enz.). Paul en Ito
nemen dit mee in het Menforum.

h. Je blijft verplicht om bij SMW te promoveren van M naar Z, je mag dit jaar wel weer
eenmalig een verzoek tot terugplaatsen indienen.

i. Dressuurbanen – enkelspan dressuur mag in een 40 x 80 baan worden verreden.
j. Vaardigheid – in de vaardigheid is een oortje niet toegestaan, maar men mag wel wat

zeggen.

13) Rondvraag

· Tjidde: organiseert vaardigheidstraining in Beilen. 15 euro voor zelf trainen en 35
euro inclusief instructie.

· Paul:  – geeft aan dat het tijdens de Strijd der Districten met name genieten was in de
ochtend van de jeugd. Onze jeugd is ook leuk met elkaar – hebben een jeugdapp –
spreken dingen met elkaar af.
Hij geeft aan dat we met elkaar goed moeten nadenken over hoe we uit Noord de
beste menners kunnen selecteren die mee doen aan de Strijd der Districten.

· Gjalt Jan: de finale van de Noordercup in Burgum was goed georganiseerd – maar
tijdens regen is het daar wel een probleem i.v.m. inrijden in buitenbak.

· Grietje: met ingang van dit jaar mag gemotoriseerd verkennen  alleen maar
elektrisch.

· Leen: vraagt of data van vergaderingen en notulen naar verenigingen kunnen worden
gestuurd. Nee, alle belangrijke zaken staan op de website, zoals data en stukken. Dus
dat houden we zo.
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· Fenny: naar aanleiding van bovenstaande geeft Fenny aan dat het belangrijk is dat in
‘Mijnknhs’ de juiste gegevens staan (emailadressen van bestuursleden, namen, etc.)
omdat deze gegevens worden gebruikt om over wedstrijdzaken te communiceren.
Dus oproep aan de verenigingen om de gegevens goed in het systeem te hebben.

· Carolien: wil graag inzicht in de voorkeur van de leden t.a.v. de selectie voor de Strijd
der Districten.
Er zijn 3 mogelijkheden voor de selectie:

1. De voorrondes van de Noordercup
2. Een selectiewedstrijd aanwijzen
3. Vanuit de rijdende KNHS leden een selectie maken

De stemming die vervolgens wordt gehouden geeft overduidelijk aan dat de
voorkeur van de leden uitgaat naar het aanwijzen van rijders voor de Strijd der
Districten.
Het bestuur zal samen met de klankbordgroep en afstemming met de organiserende
clubs van de Noordercup tot een voorstel van de geselecteerden.

14) PAUZE

Els Kramer – Fokkens is KNHS regio consulent recreatie. Zij stelt zich voor en geeft een
presentatie over wat de KNHS en zij voor de menners in het Mendistrict Noord kunnen
betekenen. Een korte weergave (presentatie is als bijlage bij dit verslag gevoegd):

Els is Recreatie-forumlid sinds een jaar en nu 3 maanden regioconsulent voor de regio
Groningen. Ze zag op facebook dat er een ledenvergadering van Mendistrict Noord was en ze
nam contact op om zich voor te stellen. Ze woont in Lauwerzijl, is getrouwd met Johan en
heeft  4 kinderen. Ze zit nu midden in het lammerseizoen. Haar dochter heeft kleine stal: 5
boxen en rijdt en handelt. Els heeft vroeger in Japan gewerkt in Holland Village -> Nederland
in klein nagebouwd, inclusief Friese paarden, die zij daar reed en voor de koets had bij
bruiloften etc.

Els zet zich in voor de KNHS-leden (de rijders) en de FNRS-leden (de ondernemers). In
Groningen zijn 7 FNRS maneges. Zij heeft gezorgd dat de rijders van deze maneges een kuur
mogen rijden tijdens de kampioenschappen in het Stadspark.

Daarnaast maakt Els zich sterk voor routes om buiten te rijden, o.a. met de Buitenrij-app.

Er zijn verschillen per provincie. Zo zijn in Drenthe veel kleine gebiedjes. Hilda Mulder is regio
consulent van Drenthe, zit ook bij het recreatiebureau Drenthe.
Afspraak wordt gemaakt dat het Mendistrict de Regioconsulenten van Groningen, Friesland
en Drenthe op de website van Mendistrict Noord zal vermelden.

15) Sluiting

Ito dankt Els hartelijk voor haar enthousiaste verhaal en haar bijdrage aan deze avond en aan
de recreatie in het noorden. Hij nodigt een ieder uit om (op eigen kosten) nog een drankje te
nemen en gezellig na te praten.


