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Mendistrict Noord 
www.mendistictnoord.nl 
 
 

Besprekingsverslag algemene voorjaarsvergadering 
 

 
Donderdag 31 maart 2022 om 20.00 uur  
 
Locatie:  Dorpshuis Donkerbroek "Oan 'e feart" 

Fruitier de Talmaweg 6-A, 8435 WE Donkerbroek 
 
 

1) Opening  
Mooi dat we weer samen zijn voor de voorjaars ledenvergadering. Er zijn 25 leden 
aanwezig, 4 mensen van het bestuur. Veel mensen afgezegd nav de winterse 
omstandigheden. 
 

2) Vaststellen definitieve agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3) Mededelingen 
- Afmeldingen van Cees Kalis (hersenschudding), Be Bekkering, Tamar en Tjidde 

van Willenswaard (Corona), Magda Bouwman (werk), Hans Reitzema, Max 
Zwaneveld (De Kraaienmenners), Geke Oosting, Joris Wouda, Elke van der Snoek, 
Roelf, Trijntje en Hindriëtta Lamein, Daan Goekoop, Jildou Willems en Arjan 
Coppoolse. 

- Wim Veldboom wordt in de ledenraad vervangen door Bram Chardon. 
-  

4) Ingekomen stukken 
Geen ingekomen stukken die in de vergadering behandeld moeten worden. 
 

5) Notulen najaarsvergadering 27 oktober 2021 
Redactioneel: geen opmerkingen 
Naar aanleiding van: geen vragen 
De notulen worden vastgesteld en de secretaris wordt bedankt. 
 

6) Financieel verslag penningmeester 
Penningmeester Tinus Daling geeft een toelichting op het jaarverslag 2021: 
- Door Corona konden veel zaken niet doorgaan, dus niet veel uitgaven. Zoals 

bijvoorbeeld indoor kampioenschappen dressuur en vaardigheid en de SMW. Het 
eigen vermogen van het Mendistrict is dan ook toegenomen. 

- Er is een aantal verplichte zaken die statutair bepaald zijn -> hier is geld aan 
gelabeld. Ongeveer de helft van de KNHS bijdrage is vrij besteedbaar. Dit bedrag 
is wat lager dan eerder, doordat er minder leden zijn. Tevens is de bijdrage vanuit 
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het KNHS verlaagd. Er zijn 30 leden minder dan vorig jaar – loopt gelijk met 
landelijke trend. 

- Vergaderen van bestuur bij Carolien op kantoor heeft ook gescheeld in de kosten. 
- Dit jaar voor de Noordelijke Kampioenschappen ipv 1000 euro 1800 euro bijdrage 

gedaan, omdat bleek dat het anders niet sluitend georganiseerd kon worden. 
- Er is nu 17.000 euro in kas – minimaal 5.000 euro als reserve houden. 

 
7) Verslag Kascommissie 

Kascommissie bestaat uit Simone Ebbekink en Daan Goekoop. Simone doet namens 
de Kascommissie verslag: alle stukken zijn toegestuurd en uitvoerig bestudeerd door 
Simone en Daan. Zij hebben geen onregelmatigheden gezien en stellen aan de 
vergadering voor om decharge te verlenen. 
 

8) Benoeming nieuw lid kascommissie  
Simone Ebbekink is aftredend. Oene Bosma was reserve-kascommissie lid. Daan en 
Oene zijn nu de kascommissie. Udo de Haan is het nieuwe reserve kascommissie lid. 
 

9) Programma 2022 
- Op 1 mei marathontraining 
- Idee is om half juni vaardigheid/dressuur te doen – locatie nog niet duidelijk – 

wellicht Tolbert of bij ’t Swarte Peart 
 

10) Bestuursverkiezing  
De volgende bestuursleden zijn aftredend en niet herkiesbaar: Ito Werkman, Tinus 
Daling, aftredend, Fenny Klunder en Carolien Fischer. De volgende kandidaten worden 
voorgesteld: Hindriëtta Lamein, Astrid van Maanen en Marianne Wolters. Er hebben zich 
geen andere kandidaten gemeld bij het bestuur. Alle voorgestelde kandidaten worden 
met algemene stemmen aangenomen. 
Helaas is er nog geen nieuwe voorzitter gevonden – mocht er iemand zijn die dit zou 
willen oppakken of je weet iemand, graag dan aanmelden bij Carolien of Ito. 
Ito bedankt op zeer persoonlijke wijze de bestuursleden die aftreden, voor hun inzet. 
Alle aftredende bestuursleden ontvangen een bedankje in de vorm van een waardebon 
van Epplejeck. 
 
11) Wedstrijd nieuws  

a. Alle kampioenen van de Indoor kampioenschappen komen voorbij en worden 
nogmaals hartelijk gefeliciteerd! 

b. Districts-Kampioenschappen 
i. SMW in Leek op 2 en 3 juli 

ii. Dressuur en Vaardigheid in Sonnega – er zijn 2 data in beeld, waarbij 
nu gekozen is voor 11 juni. Maar beide data hebben een conflict met 
andere wedstrijden in het noorden of oosten. in de vergadering wordt 
gestemd: 2 stemmen voor 11 juni – de meeste stemmen naar 18 juni. 
Het Mendistrict zal dit met de organisatie van het Kampioenschap 
verder afstemmen. 
De vaardigheid zal dit jaar in 1 ring zijn, met een parcours waarbij 
paarden en pony’s allebei goed uit de voeten moeten kunnen. 
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c. Hippiade  
Op dinsdag 23 augustus is de hippiade mennen. Het lukt de KNHS niet om 
iedereen 2 proeven te laten rijden. Het idee is nu om 25% van de rijders een 
tweede proef te laten rijden (= de prijswinnaars).  
Voor de selectie voor de Hippiade tijdens de noordelijke kampioenschappen 
geldt voor de dressuur een ondergrens van minimaal 60% over beide proeven 
en verder volgens de verdeelsleutel. Bij vaardigheid is er geen ondergrens. 

d. KNHS Kampioenschap SWM 
i. L en M alle rubrieken Tilburg – selectieseizoen loopt van 23 juli 2021 

tot en met 1 augustus 2022 – minimaal 3 wedstrijden, waarin 2 
wedstrijden in het seizoen 2022. Of Noordelijk Kampioen. 

e. Nederlands Kampioenschap SMW 
i. Paarden op 24, 25 en 26 juni. Zou eerst op deze data in Maasdijk zijn. 

Dit lukte niet qua organisatie en toen is contact opgenomen met 
Harich of zij dit willen organiseren. Mooi voor Gaasterland om zo’n 
grote wedstrijd te kunnen organiseren, maar niet mooi voor de 
wedstrijden in het Noorden. Als het goed uitpakt, dan de komende 
drie jaar de landelijke wedstrijd in Gaasterland. De Technische 
commissie en bondscoach wijzen de datum aan. In gesprek blijven met 
de organisatie, zodat we mogelijk volgend jaar hier meer stuur op 
kunnen zetten en de overige wedstrijden in Noord hier beter op aan te 
kunnen laten sluiten. In de vergadering de oproep of vrijwilligers zich 
willen melden bij Elke van der Snoek. 

ii. Pony’s in Wierden op 12, 13 en 14 augustus. 
f. Noordercup 

De winnaars van de Noordercup worden in het zonnetje gezet. Ten aanzien 
van de Finale Noordercup in Bronneger – hier aangegeven ‘finale indien tijd’ 
en er werd geen finale gereden. Stemming in de vergadering geeft aan dat 
iedereen graag een finale rijdt.  

g. Rekenkamer – vanuit het Mendistrict is een oproep gedaan voor mensen voro 
de rekenkamer t.b.v. het Noordelijk Kampioenschap Dressuur en Vaardigheid. 
De bedoeling is op 1 avond instructie te geven en dan tijdens de Noordelijke 
kampioenschappen de rekenkamer te bemensen. Tineke Hettinga en Annelie 
Jansma worden opgegeven door derden, Astrid van Maanen meldt zich aan, 
Trijntje Lamein en Carolien Fischer hadden zich al aangemeld.  
 

12) Recreatie Mendistrict Noord  
Geen bijzonderheden 
 

13) Jeugdstimulatie 
a. Jeugddag Franeker op 2 april 
b. Perspectieventeam – Alex Oosterveld geeft een toelichting: nu 23 menners in 

het perspectieventeam – er zijn dit jaar 3 jeugdmenners toegevoegd. Je kon je 
dit jaar niet selecteren omdat de groep te groot wordt. Je bent 3 jaar lid van 
het team, 6 tot 7 trainingen per jaar, online meetings.  
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Trainingen zijn voor publiek toegankelijk – data van de trainingen bij KNHS 
opvragen en bij toestemming plaatsen op de website/ facebook. Info volgt via 
Alex. 
 

14) KNHS – reglement wijzigingen  
De volgende wijzigingen worden toegelicht: 

• Je kunt altijd terugplaatsing aanvragen in een klasse bij de KNHS. 

• Dressuurproeven zijn herzien en er is een nieuw boekje uit.  

• ZZ-proef indoor voor baan 20x60, is de baan 30x60 dan gewoon de outdoorproef 
rijden. 

• Voor het mennen zijn 2 proeven per klasse – in de gewone dressuur zijn er 4 
proeven per klasse. De mensport is te klein voor meer proeven. 
 

15) Rondvraag 

• Udo: aantal menwedstrijden heel dicht bij elkaar of zelfs dezelfde data: 
vanuit het Mendistrict wordt gebeld met verenigingen om data af te 
stemmen. Het gebeurt echter regelmatig dat wedstrijden onder de 
rijvereniging worden aangevraagd en dan komen ze niet in MIJNKNHS van 
het Mendistrict voor goedkeuring. Op deze wedstrijden is dus geen zicht.  

• Frans: in Bathmen indoor marathon – hier worden andere regels 
gehanteerd, nl de internationale: andere strafpunten voor ballen en de 
ruimte van de hindernissen. Reden is dat FEI met name vierspan paarden 
is.  

• Leon: weinig vaardigheid wedstrijden.  Vaardigheid is ook minder in trek, 
tijdens Noordelijke kampioenschappen ook maar slechts 4 kampioenen 
kunnen uitreiken. Dat is jammer en ook terug te zien bij de Hatro-cup: 
daar verliest het Mendistrict Noord punten op vaardigheid.  

• Fenny: vraagt aandacht voor de organisatie van bixie wedstrijden. 
 

16) Sluiting 
Ito sluit de vergadering en biedt namens het Mendistrict de drankjes na afloop aan. 
Er volgt een gezellig nazit. 


