Algemene ledenvergadering Hofruiters
10 mei 2017
Aanwezige leden: Marian Heering (erelid) Ger Huijer (voorzitter), Marcel van Brakel (bestuur),
Barbara van Brakel (bestuur), Irma Fonteijn(bestuur), Pos Siccama (bestuur + verslag), Henk Berghuis,
Christel Berghuis, Chantal Wouters, Sabine Meijnders, Elise ten Bosch, Marian Peters, Annelies
Melissen, Corrie Berendsen, Rose-Marie Kamermans – van den Bosch, Willeke Westra, Eddy
Kruitbosch, Sandra de Kruijff, Bo de Kruiff, Maaike van Schijndel, Erik Derksen, Tanja Tijssen, Vera
Brugman, Nicole van den Bosch, Paula Elbers van de Winkel, Marieke Dokter, Tiny Peters, Denise
Fonteijn en Edi Berghuis
Belangstellenden: Deana Mijnders en Sylvia Hut
Locatie kantine manege de Fruithof

Opening en vaststelling agenda
Ger (voorzitter) opent de vergadering om 20.00 uur en stelt een grote opkomst vast, hij begroet
erelid Marian Heering. Hij benadrukt dat een nieuw bestuur graag wat dingen anders doet en de
nieuwe manier van vergaderen is dat het bestuur niet achter de tafel zit maar verdeeld door de zaal.
Ger verontschuldigt zich voor de hoeveelheid stukken en hij hoopt dat iedereen ze heeft kunnen
lezen. Vervolgens wijst hij de bestuursleden in de zaal aan.

Ingekomen stukken en mededelingen.
Pos (secretaris) meldt dat Peter Brusse zich heeft afgemeld.
Ger heeft twee mededelingen:
Logo van de Hofruiters. 15 voorstellen opgeleverd daarvan zijn 3 uitgekozen. Toepassing was echter
lastig op kleding en briefpapier. Verdere ontwikkeling is niet gelukt. Besloten is om het paard van
de evenementen commissie te gebruiken met daaronder de naam Hofruiters. Dit is het nieuwe logo.
Het bestuur stelt voor Tilly van Rees als erelid aan te wijzen. Tilly is lid sinds 1 januari 1990, haar
kinderen waren al eerder lid (aanvulling Marian). Tilly heeft zich meer dan 25 jaar ingezet voor de
vereniging. Helaas is het afscheid niet soepel verlopen, communicatie liep moeilijk waardoor er een
aantal zaken fout zijn gelopen. Hoewel Tilly tot 1 september het wedstrijdsecretariaat zou doen,
heeft zij aangegeven dat ze per 1 april 2017 er mee stopt. Het bestuur stelt vast dat de verdiensten
van Tilly voor de vereniging zeer groot zijn geweest en het bestuur vindt en hoopt dat vergadering
dat ook vindt en dat Tilly het erelidmaatschap moet krijgen.
De vergadering is unaniem daarmee word Tilly door de vereniging beëdigd als erelid.

Vaststellen van het verslag van de algemene ledenvergadering van 6
april 2016,
Geen opmerkingen, daarmee wordt het verslag goedgekeurd.

Jaarverslag 2016 van de vereniging.
Vanuit de vergadering wordt op gemerkt dat de clubkampioenen; het resultaat van de 3 onderlinge
wedstrijden niet is opgenomen. Dit zal worden aangepast.

Financiële verantwoording 2016.
Alvorens Marcel (penningmeester) het woord neemt, gaat Ger in op de reden dat Perry niet
aanwezig is. Allereerst kon hij vanavond niet omdat hij jarig is, daarnaast vindt het bestuur dat
principieel dat de penningmeester de toelichting moeten geven en niet het administratie kantoor
Compear.
Marcel behandelt het Jaarverslag 2016 in relatie met de Begroting 2017
Over het jaarverslag van 2016 worden de feiten weergegeven, het jaarverslag is iets anders
ingedeeld om het overzichtelijker te maken. Verder zijn uitgaven van een min teken voorzien.
Marcel maakt twee specifieke opmerking over het jaarverslag.
1. Doordat er een groot afscheid is geweest van Tilly en Marian is er voor gekozen geen
vrijwilligersavond te organiseren
2. Er is in 2016 niet gekozen voor scholing voor de instructeurs.
Beide onderdelen zullen wel in 2017 worden gedaan.
Verder is er in de begroting een principiële keuze wijziging gemaakt. Compear gaat uit van het aantal
leden en berekent daaruit het aantal lessen met behulp van een optimale bezetting. In de huidige
situatie zou dat betekenen dat er 37 lessen per week zijn, dit zijn er echter in de praktijk 41, omdat
niet alle lessen met het maximaal aantal ruiters bezet zijn.
In het nieuwe jaar wordt het aantal lessen leidend en we gaan nu dus uit van 41 lessen per week.
Marcel en Ger benadrukken dat er op deze manier beter per kwartaal kan worden bijgestuurd.
Samen met een paar andere componenten die ook meer gaan kosten in 2017 betekent dit een
begroot verlies van 3000 euro voor 2017. Hierover later in de vergadering meer.
Er zijn enige onderlinge discussies in de vergadering waarop zowel Eddy als Annelies vragen wat de
reserves zijn. Ger geeft aan dat er 10.000 euro zit in een reservering voor noodgevallen. Daarnaast is
er ongeveer 9.000 euro aan middelen, in principe zou dit laatste genoeg zijn om dit verlies op te
vangen, maar het bestuur kiest hier niet voor, daarover later meer.

Verslag kascontrolecommissie. (Erik Derksen en Erwin Jonker)
De kascommissie heeft minutieus de boeken bekeken en nog een klein foutje van 7 euro gevonden
Verder ziet de boekhouding er goed uit, de kascommissie adviseert de ledenvergadering aan de
penningmeester decharge verlenen. De vergadering gaat hier unaniem in mee. Erik Derksen treedt
af, Erwin Jonker blijft nog een jaar, nieuw lid voor de kascommissie Annelies Melenhorst

Pauze
Presentatie “Wij de Hofruiters”
Ger presenteert een PowerPoint met kengetallen van de Hofruiters. De vereniging heeft 430 leden.
Hij benadrukt dat hoewel het gevoel is dat het vooral een wedstrijd gerichte vereniging is, ver weg
het grootste deel van de leden bestaat uit meiden onder de 18 jaar die op manege pony’s en paarden
rijden. Het aantal jongens en mannen is gering. Van de wedstrijdruiters zijn er 61 zogenaamde
startpashouders, mensen die niet in de lessen rijden, maar wel lid zijn van de Hofruiters om te mogen
starten. Er zijn 37 ruiters die wedstrijden rijden en op de Fruithof lessen rijden. Ger gaat in op de
locatie van de leden die zich in een cirkel om Heteren bevinden, zoals verwacht komen leden uit de
buurt Heteren, Driel etc.., echter veel leden komen ook uit Arnhem.
Hij sluit af met de hoop dat hij een beetje beter inzicht heeft gegeven in de opbouw van de
vereniging

Jaarplan 2017 – 2018
Ger hoopt dat mensen het gelezen hebben, het is nogal veel, daarom pakt hij er een aantal punten
uit.
De lesindeling is geconcentreerd rond het einde van de middag en vroeg in de avond en op zaterdag
tot 14.00 uur, dit maakt flexibiliteit lastig, het bestuur overweegt of oudere ruiters wellicht later in
de avond kunnen rijden, daarmee creëer je ruimte en daarmee mogelijk meer flexibiliteit.
Het bestuur is van mening dat de instructie op niveau moet blijven. Instructeurs moeten in
aanmerking voor een KNHS instructeurslicentie (kwaliteitskenmerk). Een stukje opleiding is de
verantwoordelijkheid van de instructeur, de licentiekosten betaalt de vereniging.
Er is behoefte aan meer springlessen, het probleem van de afgelopen jaren was dat men springlessen
makkelijk afmeldt, waardoor de lessen snel doodbloeden. Het idee is nu om een pakket aan te
bieden van 8 lessen (2 maanden). Dat minimaal twee keer per jaar te doen. Er is potentieel, maar het
moet goed worden georganiseerd.
Vaardig zijn met je paard (TREC) is een onderdeel waar ook behoefte aan is, dit kan zowel voor
recreatielessen of wedstrijdlessen. Een leuk voorbeeld was de laatste cursus voor het Ruiterbewijs
waarbij ook TREC onderdelen werden geoefend.
Het bestuur is niet tevreden over de omgang met de paarden, het komt te vaak voor dat paarden
snel worden afgezadeld, geen sponsje over het paard wordt gehaald of de hoeven worden
uitgekrabd en de berijder naar huis gaat. Dit leidt regelmatig tot kreupelheid of andere ongemakken

Dit ondanks het herhaaldelijk benadrukken van verzorging door de instructie. De gedachte is dat een
cursus paarden & welzijn, waarin mensen wordt verteld hoe om te gaan met paarden, meer inzicht
en begrip zal geven. Je zou deze cursus ook aan ouders van (jonge) kinderen kunnen bieden. Door
de vergadering wordt hier instemmend op gereageerd.
Met de komst van Nicole als trekker van de vrijwilligerspool komen er meer vrijwilligers. Het idee is
om toch meer ouders aan te trekken. Bij veel ouders is er een drempel om iets met paarden doen,
die zou je wellicht kunnen verlagen. Uit de vergadering wordt door verschillende mensen
gewaarschuwd dat het wel verantwoord moet zijn, als je geen verstand van paarden hebt moet je
wel terughoudend zijn.
Annelies stelt voor om meer 12 – 18 jarigen laten helpen, Ger geeft aan dat deze leeftijdsgroep vaak
erg druk is en dat dit niet altijd kan. Barbara geeft aan dat deze groep ook een beetje in bescherming
genomen moet worden omdat als er iets fout gaat ze direct er op aangesproken worden door
ouders. Het bestuur vindt de inzet van deze groep prima maar met beleid.

Meerjarenplan 2017 – 2020.
Ger geeft een globaal overzicht, veel dingen zijn een voorzetting van het jaarplan 2017 – 2018
Hij pakt er nog een paar dingen uit.
Er is gedubd over de optie om bij springen de body protector verplichten, echter zo’n protector
moet wel goed passen, anders is met rijden gevaarlijker dan zonder. Daarom is vooralsnog besloten
om het niet te verplichten.
Omdat er veel wordt buitengereden, moeten er zichtbaarheidsvestjes worden gedragen, in ieder
geval voor de voorste en achterste ruiter. Er zijn vestjes met Hofruiters, Barbara zegt toe die op een
plek te leggen waar ze makkelijk te vinden zijn.
Ger geeft aan dat de vereniging zich zal moeten concentreren op het gebied van beginnende ruiters
tot en met M2 niveau. Ruiters met meer ambitie zullen mede gelet op de mogelijkheden misschien
boven het Z niveau een ander vereniging moeten zoeken. Er volgt een discussie over bodems waarbij
door Ger en Henk Berghuis wordt aangegeven dat zachte zandbodems voor paardenbenen niet
ideaal zijn. Juist wisseling van verschillende soorten ondergrond is goed voor paardenbenen. Elise
vindt dat er daarom wel meer buitenwedstrijden op gras gehouden moeten worden immers het
Gelders kampioenschap is ook op gras. Pos geef aan dat je op zandbodems altijd kunt rijden , daarop
is het verdienmodel van bijvoorbeeld Zevenaar ook gebaseerd. Hij pleit er voor om de
buitenwedstrijd in Heteren wel te blijven rijden, maar voorzichtig te zijn met meer wedstrijden op
gras, want een flinke regenbui en je kunt in Heteren niet meer op de grasbodem (klei ondergrond)
rijden.
Ger geeft aan dat voor ruiters op de manege er binnen en buiten wedstrijden blijvend zullen worden
aangeboden.
Rose-Marie vraagt wat precies wordt bedoeld met maatschappelijke verantwoordelijkheid van de
Hofruiters, geeft Ger aan dat wat verdere samenwerking met de FPG (Federatie Paardrijden

Genhandicapten) een mogelijkheid zou kunnen zijn. Je kunt denken aan hulp van de Hofruiters bij
hun lessen, wellicht kan iemand met een beperking in een reguliere les rijden.

Begroting 2017 (inclusief wijzigingsvoorstel contributie)
Ger roept in herinnering dat met de huidige begroting we dit jaar een verlies gaan draaien van 3000
euro. Het bestuur is van mening dat dit verlies niet ten koste van de reserves mag gaan. Marcel vult
aan dat de laatste 9 jaar er geen verhoging is geweest. Het bestuur wil ook nog kijken naar
kilometervergoeding voor instructeurs die verder dan10 kilometer van de Fruithof wonen. Ger geeft
aan dat het moeilijk is om invalinstructeurs te krijgen wanneer er geen kilometervergoeding wordt
betaald.
Ger legt uit dat leden (met uitzondering van startpas leden) geen contributie betalen maar lesgelden
(hierin zit een stuk contributie verrekend). Het voorstel is om voor de vereniging 2 euro contributie
per maand te heffen ingaande 1 september 2017. Dit betekent een verhoging van 24 euro per jaar.
Het maandelijkse bedrag gaat dan bestaan uit contributie en lesgeld.
Dit geeft twee voordelen
1) Rijd je extra lessen dan betaal je geen extra contributie meer
2) Contributie is voor alle leden gelijk getrokken
De vergadering vraagt of het niet beter eenmalig 24 euro kan worden gerekend, net als bij het
KNHS/FNRS lidmaatschap. Ger geeft aan dat dit technisch lastig is voor het administratiekantoor.
Daarnaast kan een dergelijk eenmalig bedrag voor sommige mensen te hoog zijn.
De vergadering vraagt wat er wordt gedaan met het kleine overschot dat er nu wordt verwacht, Ger
geeft aan dat het bedoeling is dat er iets meer eigen vermogen opgebouwd gaat worden. Dit om
voor de toekomst enigszins meer financiële mogelijkheden te hebben.
Annelies vind het percentage waarmee verhoogd wordt ten opzichte van het lesgeld erg hoog. Ger
brengt daartegen in dat je de verhoging moet zien in het licht van alle bedragen, dus niet alleen het
lesgeld, maar ook de pony/paardenhuur. Veel leden zijn het met die redenering eens zo blijkt na
discussie.
Chantal Wouters vraagt zich af dit niet een beslissing is die met name voorgelegd moet worden aan
ouders van kinderen die lessen rijden. Ger geeft aan dat ledenvergadering de enige mogelijkheid is
om dit soort besluiten te nemen.
Willeke vindt de splitsing in contributie en lesgeld lastig te volgen, ze verwacht van mensen die wat
verder van de sport afstaan deze indeling ook lastig te begrijpen is. Willeke vraag zich af of je niet
beter in een rekening alles zou kunnen opnemen dus ook de pony/paardenhuur, in plaats van twee
gescheiden stromen. Ger geeft aan dat de huur voor de pony’s en paarden voor de manege is en niet
voor de Hofruiters. Barbara geeft aan verdelingen in contributie, bondsbijdrage en trainingsbijdrage
ook bij de voetbalsport voorkomen. Er volgt een lastig te notuleren discussie, die met name gaat over
de communicatie, door de vergadering wordt vastgesteld dat dit is geen gemakkelijk onderwerp om
uit te leggen aan de leden, het moet echt goed worden gecommuniceerd. Het risico bestaat anders
dat er leden weglopen. Het bestuur zal dit zeer ter harte te nemen.

Barbara stelt voor om voordat de brief wordt verstuurd deze laten te (mee) lezen door een aantal
leden, Willeke, Nicole en Eddy melden zich hier voor aan.
Het voorstel wordt aangenomen.

Wijzigingsvoorstellen huishoudelijk reglement
Ger geeft de belangrijkste reden van de wijziging aan. Nu de KNHS en FNRS vergaand samenwerken
en iedereen lid is van de KNHS is de tamelijk “ingewikkelde” constructie over leden van KNHS en
leden van de FNRS niet meer nodig. Dit is vereenvoudigd in het nieuwe reglement.
Verder is de naam Compear uit het reglement gehaald, zou er een intentie zijn om te wisselen van
administratiekantoor dan is dat nu volgens de huidige regels niet mogelijk.
Irma wijst vervolgens op een punt in het reglement dat een uitgebreide toelichting vereist,
In het huishoudelijk reglement staat dat om te mogen rijden in de wedstrijdlessen een startkaart
noodzakelijk is. Echter de KNHS biedt verschillende startkaarten van 1 dag tot een heel jaar.
Daarnaast mag je ook KNHS wedstrijden rijden met een ruiterpaspoort, weliswaar tellen de punten
dan niet, maar een ruiter met ruiterpaspoort heeft daarmee wel toegang tot wedstrijden. Iedere
ruiter die geen KNHS startpas heeft namelijk wel een ruiterpaspoort.
De wijziging behelst de mogelijkheid van ruiters met eigen paard of lease paard die op de manege
staan met een wedstrijdintentie toegang tot de wedstrijdlessen, dit in overleg met de manege
eigenaar en de instructeur. Deze mogelijkheid geldt niet voor mensen van buiten de manege.
Wellicht wil het bestuur in toekomst een vergelijkbare les aanbieden aan manegeruiters.
Er volgen nog enige vragen ter verduidelijking, maar de vergadering kan zich vinden in de wijzigingen.

Rondvraag en sluiting
Erik vraag over een mogelijkheid is om de ruiterpaden op te schonen, het is soms lastig buiten te
rijden. Dit wordt toegezegd door het bestuur maar moet wel in overleg met Staatsbosbeheer en de
manege-eigenaar.
Elise geeft aan dat de jongensles voor haar zoon een groot succes en ze hoopt dat er meer leden
komen, wellicht is promotie op scholen een mogelijkheid. Het bestuur gaat hier naar kijken, Ger
verwacht dat promotie en uitleggen waarin een jongensles zich onderscheid mogelijk een
voorwaarde zal zijn voor een KNHS subsidie.
Om 22.25 sluit Ger de vergadering

