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Besprekingsverslag najaarsvergadering Mendistrict Noord 

 

Datum:   Woensdag  27 oktober  
Aanvang:  20.00 uur  
Locatie:   Digitaal via TEAMS 
   

1. Opening  
Onze voorzitter Ito Werkman opent de vergadering. Helaas weer een digitale 
jaarvergadering, maar in ieder geval fijn dat de digitale mogelijkheden er zijn en dat er 24 

leden in de vergadering aanwezig zijn. Vanuit de KNHS sluit Arjan Copoolse aan.  
 

2. Vaststellen definitieve agenda 

 
3. Mededelingen 
a. Afmeldingen van: Roelf Lamein, Paul Versluis, Henk en Marianne Bos, Els Kramer, 

Tjidde en Tamar van Willenswaard, Fenny Klunder en Bé Bekkering.  
b. Menforum – men is op zoek naar mensen die in de rekenkamer zitting willen nemen 

t.b.v. samengestelde menwedstrijden. Hiervoor kan men zich aanmelden bij de 

rekenkamer. 
In het Menforum wordt ook gesproken over de SMW-dressuurproeven. Indien hier 
wijzigingen in worden aangebracht wordt dit tijdig doorgegeven.  

c. 10 november kalendervergadering SMW in Ermelo. 

d. Geboorte Matthijs Anton Ruud van Willenswaard.  
 
4. Ingekomen stukken 

Geen 
 

5. Notulen voorjaarsvergadering 18 maart 2021 

Naar aanleiding van de notulen: De Hatrocup tijdens de Hippiade is nipt aan de neus 
van Mendistrict Noord voorbijgegaan. De punten zijn helaas blijven liggen op de 
vaardigheid. Hier zouden we in het volgende seizoen meer aandacht aan moeten 

geven. 
 

6. Bestuursverkiezing  
- Tijdens de voorjaarvergadering vindt de bestuursverkiezing plaats. Er is dit jaar 

een behoorlijk aantal leden dat afscheid neemt: Ito Werkman, Fenny Klunder en 
Tinus Daling. We zoeken dan ook vrijwilligers voor het bestuur en een  nieuwe 
voorzitter. 
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7. Jaaroverzicht 2021 
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 Larissa Jansma is tijdens de FEI Driving European Championship for Young Drivers, 

Juniors & Children in Selestat (Frankrijk) 6e geworden. Een superervaring en 
Larissa laat een leuk filmpje met een impressie van de wedstrijd zien. 

 Het Financiële jaaroverzicht 2021 wordt toegelicht aan de hand van de begroting 
2021. 

 
8. Begroting 2022 

De begroting 2022 wordt toegelicht.  

 
9. Huldiging Kampioenen 2021 

Alle kampioenen hebben deze ochtend een bos bloemen thuisbezorgd gekregen. 

Allen van harte gefeliciteerd! 
 

Xander Tuitjer         Dressuur B enkelspan paard Hippiade 

Udo de Haan           Dressuur L enkelspan paard Hippiade 

Lysanne de Jong     Dressuur B/L tweespan paard Hippiade 

Ito Werkman   Dressuur M/Z/ZZ tweespan paard                                    Hippiade 

Marianne Wijdenes  Dressuur L enkelspan pony   Hippiade 

Rudolf Pestman Dressuur Z enkelspan paard Hippiade 

Francisca den Elzen Grade II enkelspan pony  WK paramennen Schildau 

Betsie van der Ploeg SMW enkelspan pony klasse  L SMW Blaricum 

Harry Streutker SMW vierspan paarden klasse L/M SMW Blaricum 

 
10. Wedstrijdzaken 

a. Districts-Kampioenschappen indoor worden gehouden in Sonnega: 

zaterdag 5 februari pony’s dressuur 
zaterdag 12 februari paarden dressuur  
Zaterdag 12 maart vaardigheid 

b. Noordercup 
Met de organiserende verenigingen is het volgende afgestemd: de locatie van 
de finale zullen we elke jaar wisselen – voorkeur hierbij om die per provincie 
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te laten rouleren. In 2021/2022 is de finale in Bronneger, in 2022/2023 is de 
finale in Burgum. De finale moet wel in een 30 x 60 meter bak worden 

gehouden, zodat we aansluiten bij het landelijk niveau.  
In de vergadering wordt gestemd over een deken of bokaal als Noordercup 
prijs. Er wordt met 11 handjes gestemd voor een bokaal (9 handjes voor een 

deken). 
c. Strijd der districten 

Vindt plaats op zondag 30 januari. De selectie van het team is door klankbord 

/bestuur. Er is een voorlopige lijst en het verzoek is om je te laten zien tijdens 
de Noordercup! Er wordt nieuwe kleding aangeschaft door het Mendistrict:  
dunne jasjes met logo’s van Mendistrict en sponsoren. 

 
11. Winterprogramma 

 Op 19 november ‘door het oog van de jury’ door Herman Smits in ’t Swarte 
paert.  Een aantal reeds uitgenodigde menners zal een proef rijden – het 

publiek jureert en tijdens de nabespreking worden beelden van de opgenomen 
proeven bekeken en becommentarieerd. 

 In 2022 zullen op een vrijdagavond een teugeldrukmeting en een kür op 
muziek worden georganiseerd op dezelfde locatie.  

 In april 2022 zal een jeugddag in Franeker worden georganiseerd.  
 

12. Rondvraag 
Frans Wijts: zijn de resultaten van het tevredenheidsonderzoek bekend en wordt deze 

openbaar gemaakt? De conclusies en aanbevelingen worden openbaar gemaakt. Nog 
niet bekend wanneer dit gebeurt. 
Leen Bijlsma: Bij minimarathon in Franeker ook deelnemers zonder startkaart, mag 

dat? Hier is vaak discussie over, maar voor deelname moet je KNHS lid zijn.  
Voor de impulsrubriek hoef je echter geen startkaart te hebben, maar dus wel een 
KNHS-lidmaatschap. In MIJNKNHS kun je gratis een BB-pas aanvragen als je actief lid 

bent.  
Grietje Venema: het is niet altijd eenduidig waar je je voor een minimarathon moet 
inschrijven, klopt dat? Het hangt van de organisatie af hoe men zich dient in te 

schrijven. Soms per mail of via startlijsten. Ook via MIJNKNHS komt voor.  
 

13. KNHS vertelt over actuele zaken 
Arjan Copoolse geeft een toelichting op actuele zaken van de KNHS – de besproken 

zaken zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd. 
 

14. Sluiting 

Ito Werkman sluit de vergadering met de wens dat we Corona snel achter ons kunnen 
laten en we weer van onze sport kunnen genieten. 


