Mendistrict Noord
www.mendistictnoord.nl

Besprekingsverslag algemene voorjaarsvergadering

Donderdag 18 maart 2021 om 20.00 uur
Via ZOOM

1) Opening
Ito heeft de aanwezigen van harte welkom. Ito spreekt de wens uit dat de volgende
ledenvergadering weer op locatie kan, waarbij we elkaar weer in het echt kunnen
ontmoeten.
2) Vaststellen definitieve agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3) Mededelingen
 Online proeven – er zijn 10 jury’s benaderd voor heel Nederland. Het is
voornamelijk B en L die in 40 meter baan worden beoordeeld.
 Afgelopen winter niet veel kunnen doen – wel: Grote Mendistrict Noord Quiz –
dekens gewonnen door: Alie Boekeloo, Familie Jansma en Trijntje Lamein.
 I.v.m. drukke werkzaamheden doet Fenny Klunder een stapje terug. Haar
werkzaamheden worden overgenomen door Carolien Fischer
(wedstrijdsecretariaat) en Tamar van Willenswaard (website en facebook).
4) Ingekomen stukken
 Mail: Driesum/Wouterswoude probeert vrijdag 30 juli 2021 marathon te
organiseren
 Mail: SMW Zuidwolde dit jaar op 2/3 oktober – volgend jaar weer datum in mei
5) Notulen najaarsvergadering 8 oktober 2020
Toevoeging op het verslag door Oene Bosma: als reserve kaslid is Daan Goekoop
benoemd. Verslag wordt verder goedgekeurd met dank aan notulist Carolien Fischer
6) Financieel verslag penningmeester
Penningmeester Tinus Daling geeft een heldere toelichting op het jaaroverzicht van
2020. Op vraag van Hindriëtta Lamein ‘waar zijn de inkomsten van de jeugddag
(eigen bijdrage) terug te vinden?’, is het antwoord: ‘deze bijdrage is verrekend in het
totaal bedrag van de jeugddag’.
Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd door de vergadering.
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7) Verslag Kascommissie
I.v.m. corona zijn de stukken door de penningmeester opgestuurd naar de
Kascommissie, bestaande uit Frans Wijts en Simone Ebbekink. Frans Wijts geeft aan
dat het opgestuurde duidelijk en overzichtelijk was en het advies van de
kascommissie aan het bestuur is om decharge te verlenen aan het bestuur.
8) Benoeming nieuw lid kascommissie
Frans Wijts is aftredend. Simone Ebbekink en Daan Goekoop vormen de nieuwe
kascommissie. Oene Bosma stelt zich beschikbaar als reserve-kascommissie lid. Fijn
dat Oene zich op deze wijze weer verbindt aan het Mendistrict.
9) Programma 2021
Trainingsdag voor alle leden op zondag 6 juni. Dit wordt een combinatie van
dressuur/vaardigheid en/of marathon – op een centrale locatie – Locatie en
programma volgt en wordt gecommuniceerd via de website en facebook.
10) Bestuursverkiezing
 Carolien Fischer, aftredend en herkiesbaar
 Cees Kalis, aftredend en herkiesbaar
Er zijn geen tegenkandidaten en beide bestuursleden worden voor een periode van 3
jaar herkozen.
11) Mededelingen t.a.v. kampioenschappen
 Districts-Kampioenschappen
o SMW in LEEK op 3 en 4 juli
o Dressuur en Vaardigheid zou in Vries worden georganiseerd, maar in
verband met het teruglopend aantal leden heeft de organisatie bedankt.
Er zal een oproep worden geplaatst op de website en een mail verstuurd
aan de verenigingen.
 Hippiade voor mennen wordt georganiseerd op dinsdag 17 augustus
 Kampioenschap SWM
Paarden Z
SMW NK paarden Maasdijk 1 en 2 span - 2e weekend juni Maasdijk
SMW NK Beekbergen 4 span paarden en para -15 tot en met 18 juli
Pony’s Z
SMW NK pony’s Oirschot - 8 tot en met 11 juli
Paarden en Pony’s L en M
L en M is dit jaar voor West. Nog niet duidelijk welke vereniging dit gaat
organiseren.
12) Recreatie regio Groningen
Cees Kalis geeft een toelichting op de ontwikkelingen die er zijn binnen recreatie:
 App buitenrijden
 Adopteer je route -> menroute/pad onderhouden vanuit de vereniging (ligt nu stil
ivm corona)
 Paard en welkom -> adapteren van mooie menroutes (restaurants, maneges,
enz.) ligt ook stil ivm corona -> www.buitenrijden.nl
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De oproep wordt gedaan aan iedereen die een leuke route weet om dit aan te geven
via Cees Kalis. Vanuit recreatie zal een buitenactiviteit worden georganiseerd voor
ruiters en menners: rijden van een georganiseerde tocht/route.
Naar aanleiding hiervan worden de volgende vragen gesteld:
 Frans Wijts: ‘de P-plaats in het Drents Friese wold is verplaatst en is slecht
onderhouden, dit geldt tevens voor de ruiter/menroutes. Is hierover
contact met Staatsbosbeheer?. Antwoord: ‘de P-plaats is verhuisd ivm de
kabelbaan voor kinderen. Er is contact met Staatsbosbeheer via de
regioconsulente Els Kramer en de P-plaats wordt aangepakt. Chantal
Westerhof vult aan dat ze heeft gezien dat er zand aangevoerd is naar de
parkeerplaat.
 Anouk Versluis geeft aan dat de menroutes in de Zuursche duinen prachtig
zijn.
13) Jeugdstimulatie
 Jeugddag op zondag 9 mei - dressuur/vaardigheid/marathon – opzet zoals
afgelopen jaar, meer info volgt via facebook en website.
 EK/talenten – eind februari was er een selectie dag bij Bram Chardon – vanuit
Noord is Larissa Jansma hier geweest. Larissa zit in het team en vertelt hierover.
 Perspectieventeam – het Mendistrict Noord is trots op de jeugdmenners vanuit
Noord in het perspectieventeam: Ramon Oosterveld, Joris Wouda en Larissa
Jansma
Magda Bouma is bij alle drie op bezoek geweest en heeft een superleuk filmpje
opgenomen waarbij de drie perspectieven zich voorstellen. Het filmpje wordt
vertoond en zal ook op de website van het Mendistrict worden geplaatst.
14) KNHS – reglement wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen per 1 april 2021 in het wedstrijdreglement Mennen:
 Tijdens KNHS-wedstrijden is het verplicht voor deelnemers en grooms een
veiligheidshelm te dragen – dus ook tijdens dressuur
 Voor de SWM klasse L mogen maximaal 6 marathonhindernissen met poorten A t/m
E in het B-traject opgenomen worden.
15) Rondvraag
Remmy Bron: is het mogelijk om het vaardigheid parcours vooraf online in te zien?
Antwoord: dit is mogelijk, maar ligt bij de organisaties van de wedstrijden.
Sonja Pouwel: Is het mogelijk om deze zomer een kur op muziek te organiseren?
Antwoord: Dit is een leuk idee en zal mee worden genomen.
16) Sluiting
Voorzitter Ito Werkman sluit de vergadering om 21.30 uur: ondanks het feit dat
technisch niet alles vlekkeloos verliep, was het toch een goede en leuk vergadering
waarbij veel mensen een goede inbreng hadden. Met name de film van de
perspectieven en de toelichting van Larissa Jansma was enorm leuk.
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