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1. Inleiding.
Dit jaarplan is de tweede die het bestuur aan haar leden voorlegt. In 2017 is naast
een meerjarenplan ook een jaarplan voorgelegd en door de algemene
ledenvergadering goedgekeurd. Dit jaarplan zal dan ook een concrete invulling
geven in de lijn van het meerjarenplan 2017-2020. Zowel voor haar basis
wedstrijden en de F-proeven zal weinig veranderen. Wij blijven op basis van de
beschikbaarheid van de rijbanen bij Manege de Fruithof onze wedstrijden en
proeven organiseren.
Het afgelopen jaar heeft het bestuur zich vooral gericht op verbetering van de
bedrijfsvoering en op verbreding van het aanbod van lessen en activiteiten. Met
behoud van de wedstrijden, de geweldige lessen en activiteiten die de vereniging
organiseert zal 2018/2019 in het teken staan van beter, in plaats van nog meer.
Door het enthousiasme van de leden en het bestuur hebben wij ervaren dat elk
idee haast omgezet wordt in een activiteit. Echter de organisatie van deze
activiteiten wordt door een kleine groep van verenigingsleden opgepakt en vormt
daardoor een (te) zware belasting voor deze groep en is door de smalle basis
kwetsbaar. Als bestuur willen wij er naar streven dat de huidige activiteiten in de
vereniging door meer leden juist ook in de uitvoering wordt ondersteund. Na
verdere participatie door leden gaat het bestuur onderzoeken welke aanvullende
ideeën en/of verbreding verder uitgewerkt kunnen worden. De Hofruiters moet nog
meer een vereniging van en dóór leden zijn.

2.

Het lesaanbod.

Onze lessen.
Vorig jaar zijn wij gestart met een jongensles op de woensdagmiddag. In deze les
wordt gemiddeld door 8 ruiters gereden. De omgang met paarden en pony´s door
jongens is anders dan door meisjes. Jongens willen vaak meer en sneller. In de
eerste les willen ze eigenlijk al in galop. Van de instructie vraagt dit een andere
benadering van de ruiters. Afwisseling en extra moeilijkheidsgraad zijn
sleutelbegrippen. In de bijscholingscursus “kinderen leren paardrijden”, gehouden
op zondag 18 maart jongstleden bij onze vereniging is er dieper ingegaan op de
pedagogiek. Jongens vragen een andere benadering en meer variatie in les.
Oefenen voor de 4&8 tallen is maar even leuk, daarna willen zij graag weer op een
andere manier actief zijn. Het vraagt van de instructeur de kunst van aansluiten
van de behoefte. Dit doet zij door het gewoonweg te vragen aan de jongens, de
signalen op te pikken en snel te schakelen. Maar zij biedt ook structuur en leert de
jongens ook dat zij soms simpelweg geen keus hebben en moeten luisteren.
Veiligheid voor ruiter en paard staan tenslotte voorop.
Voor deze jongensles is in 2017 subsidie aangevraagd via de KNHS regio
Gelderland. Helaas hebben wij alleen mondeling een garantstelling gekregen maar
is dit nooit schriftelijk bevestigd. Wij hebben vanwege de financiële onzekerheid of
deze les wel rendabel te krijgen was niet zelf geïnvesteerd in promotiemateriaal om
jongens te enthousiasmeren voor dit lesaanbod. De jongensles draait ondertussen
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rendabel maar een extra financieel impuls was welkom geweest. Hier ligt nog wel
een kans voor de toekomst.
Het organiseren van speciale springlessen, bijvoorbeeld door een “10 rittenkaart”
is niet gerealiseerd. Het probleem is dat de rijbaanbezetting en de beschikbaarheid
van de buitenbak voor groepslessen onvoldoende is. De gedachte was om in de
zomerperiode, wanneer het ’s-avonds voldoende licht is om in de buitenbak te
kunnen rijden, springlessen te organiseren. Deze wens om springlessen aan te
bieden blijft wel bestaan maar de haalbaarheid lijkt niet groot.
Wat wel gebeurt is het integreren van springlessen in de groepslessen. In een
aantal groepen wordt of eenmaal per maand of soms om de veertien dagen een
springles gehouden. Doordat meer gebruik wordt gemaakt van springmateriaal is
de vervanging van met name de balken een punt van aandacht. Op dit moment
vervangen wij de springbalken van onze lessen uit de “voorraad” wedstrijdhindernis
materiaal.
Om de gevarieerdheid van de rijlessen te vergroten en de vaardigheid van de
ruiters te verbeteren is in het meerjarenplan de mogelijkheid gegeven om gebruik
te maken van oefeningen zoals die toegepast worden bij TREC en Working
Equitation. TREC (Technique de Randonneé Equestre de Compétition) en Working
Equitation (WE) zijn paardensport onderdelen waarbij de ruiter verschillende
oefeningen ten uitvoer brengt. Zowel TREC en WE kennen een wedstrijdvariant
maar dat is niet wat voorop staat. TREC is vooral gericht op oriëntatieritten waarbij
allerlei opdrachten en hindernissen moeten worden genomen. WE is van oorsprong
meer gericht op het “vee drijven”. Voor meer informatie over TREC en WE
verwijzen wij naar de verschillende websites hierover.
https://www.knhs.nl/top-sport/disciplines/trec/
http://www.workingequitationholland.nl/info-we.html
Het toepassen van TREC en WE vaardigheidstrainingen geeft bij veel ruiters het
gevoel zoals waneer tijdens de sportlessen op school “Apenkooien” op het rooster
staat. De gevarieerdheid van het aanbod maar ook het verkennen van eigen
grenzen als ruiter is niet alleen spannend maar stimuleert ook het goed gebruik van
ruiterhulpen. Het bestuur zal in overleg met de instructeurs onderzoeken op welke
wijze dit aan de ruiters kan worden aangeboden.
Na de zomer van 2017 zijn wij op de woensdagochtend gestart met een 25+ groep
gestart. In de wandelgangen wordt dit de “vrouwenles” genoemd. Deze les geniet
grote populariteit en eigenlijk bestaat de wens een tweede 25+ les op een andere
ochtend aan te bieden. Onderzocht wordt of behoefte bestaat een 25+ les te
organiseren op een avond.

3. Wedstrijdsport.
Wedstrijden.
Zoals elk jaar zijn de gebruikelijke indoorwedstrijden en één outdoor wedstrijd
georganiseerd. Ook in 2018 wordt dit voortgezet. Het wedstrijdsecretariaat is
volledig overgegaan op Concours 3.5. Concours is een software pakket, beschikbaar
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gesteld door de KNHS, waar alle administratieve wedstrijd aspecten in kunnen
worden verwerkt. Het wedstrijdsecretariaat zou graag extra hulp kunnen gebruiken
bij alle voorkomende wedstrijd ondersteunende werkzaamheden in het bijzonder
als ringmeester, bijschrijver en als lid van de rekenkamer.
Het bestuur heeft besloten in 2019 bij de F-proeven over te gaan op het toekennen
van sterren en bij het afsluiten van F12 van een bronzen speld. Wij waren als
rijvereniging al wel overgegaan op de nieuwe F rijproeven. Het systeem van ster en
speld toekenning is onderdeel van de nieuwe leerlijn voor de verschillende
paardensportdisciplines en dan met name voor manege ruiters. Wij zullen de
huidige vaantjes niet meer uitreiken en eventuele diploma’s worden alleen op
verzoek verstrekt. De voortgang van de leerlijn wordt net als nu opgetekend in het
individuele ruiterspaspoort. Hieronder staan enkele links met meer informatie over
de nieuwe rijoplelding van de KNHS.

https://www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/ruiteropleiding-en-menopleidingaanbieden/knhs-fnrs-ruiteropleiding-organiseren/ruiteropleiding-fase-1-brons/
https://www.knhs.nl/media/13068/visuele-weergave-knhs-ruiteropleiding.jpg

4.

Ruiter ontwikkeling.

De cursus “Paarden EHBO” en “Paardenwelzijn” staan nog steeds op het
wensenlijstje. Of dit in het komende verenigingsjaar gaat lukken is de vraag. Zoals
in de inleiding al is moet gememoreerd schort het aan tijd en vaak ook aan
capaciteit om dit te organiseren. Niettemin vindt het bestuur de cursus
“Paardenwelzijn” van groot belang. Gezocht wordt naar een mogelijkheid om dit
met name aan beginnende ruiters en hun begeleiders/ouders aan te bieden. De
verzorging van paarden die op stal gezet worden na het rijden vraagt voortdurend
aandacht. Wij zijn ondertussen op een soort “stal corvee” overgegaan. Dit betekent
dat een van de ruiters uit een les aangewezen is om de paarden na te controleren.
Vooral het hoeven uitkrabben lijkt soms een opgave. Om te voorkomen dat
paarden door slechte nazorg kreupel raken en daardoor niet in de lessen ingezet
kunnen worden is het corvee ingesteld maar zullen ruiters ook door andere ruiters
geholpen en zonodig aangesproken moeten worden.
De cursus paarden EHBO is vooral voor ruiters interessant die met regelmaat
buitenrijden of met de trailer onderweg zijn. Mogelijk kunnen we deze cursus
organiseren waarbij ook door niet-leden kan worden ingeschreven.

Instructeurs.
De kern van onze vereniging is het verzorgen van paardrijlessen voor onze leden.
Deze lessen worden door verenigingsinstructeurs gegeven waarbij naast een aantal
vaste instructeurs we gelukkig ook terug kunnen vallen op een vaste groep
invallers. Met ongeveer 40 lesuren per week worden beginnende pony en
paardrijruiters wegwijs gemaakt maar ook wedstrijdruiters die deelnemen aan
KNHS dressuur wedstrijden. Om de gewenste kwaliteit te kunnen bieden maken wij
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uitsluitend gebruik van gediplomeerde instructeurs H2 tot en met H4. (KNHS
kwalificatie model). Omdat het aanbod van instructeurs die enkel voor een paar
uren in de week les willen geven beperkt is zijn we in 2017 begonnen om zelf
instructeurs op te leiden. Op dit moment is één instructeur in opleiding tot aspirantmanege instructeur. Voor alle instructeurs geldt dat wij wensen dat zij via
bijscholing hun KNHS licentie behalen en onderhouden. De rijvereniging
ondersteunt dit door het faciliteren van bijscholingen. Net als in het afgelopen
verenigingsjaar waarin wij de bijscholing over hoe je rijtechnische problemen kunt
oplossen en lesgeven vanuit sociaal-pedagogisch perspectief hebben gefaciliteerd,
zullen we in het komende jaar ook aan passende bijscholingen deelnemen.
Van de vaste instructeurs bezitten 5 van de 8 over een KNHS-licentie. Van de
invalinstructeurs bezitten 2 hun licentie. Het toekennen van een licentie heeft geen
relatie met de lesbevoegdheid die wordt immers verkregen door het bezit van het
instructeursdiploma en dat hebben al onze instructeurs.
Wil je meer over het instructeurslicentie weten dan kan je onderstaande link
gebruiken.

https://www.knhs.nl/instructeurs/licentie-en-bijscholing/
5.

Verenigingsactiviteiten.

“Vrijwilligers centraal”.
In het jaarplan is al veel geschreven over “de vrijwilliger”. Voor onze vereniging is
dat de spil waar alles om draait. Zonder vrijwilligers geen wedstrijden en F proeven
maar evenmin ponykampen of andere activiteiten. Nicole van de Bos is hierbij,
ondersteunt door het bestuur en de evenementencommissie, de motor van de
organisatie. Wat zou het toch mooi zijn als nog meer leden of hun ouders daaraan
willen bijdragen. Om de vrijwilligers voor hun tomeloze inzet te bedanken zal ook
dit jaar nog een passend moment worden gekozen.

Evenementencommissie.
Aan ideeën heeft de evenementencommissie (EC) geen gebrek. Naast de vaste
haast traditionele activiteiten zoals de 4 en 8-tallen, ponykamp ontbreekt het aan
tijd. Tijd wil zeggen gebruiksgelegenheid van de manege faciliteiten. Het is nu
eenmaal een gegeven dat wij voor het gebruik van de manege dit moeten
afstemmen met de ZVJ en alle door de manege georganiseerde activiteiten met
name op het evenemententerrein. In vervolg op de schriktraining van 6 januari
2018 zal mogelijk een vervolg komen.
Op het programma staat dit jaar weer de spooktocht. Deze wordt op 13 oktober
georganiseerd mits er voldoende vrijwilligers zijn om van de helse tocht een
spannend feest te maken.
6.

Extern.
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KNHS regio Gelderland en Kring Rivierenland-Oost.
Het bestuur van De Hofruiters blijft actief deelnemen in de twee regionale overleg
fora. Het kringbestuur houdt zich alleen met de wedstrijdkalender bezig en het
organiseren van de diverse kringkampioenschapen per discipline en per niveau. Het
bestuur van de Hofruiters constateert met de opdeling in kringen een
organisatievorm die relatief veel geld kost. Afgezet tegen de opbrengsten, het
voortbrengen van kringkampioenen, zien wij weinig toegevoegde waarde. Immers
een dergelijke kampioenschap kan ook anders georganiseerd worden om tot
afvaardiging voor de provinciale, lees regiokampioenschappen te komen. In een
paar provincies is dit ook al het geval. Het bestuur pleit voor een besturingsmodel
waarbij de regio, dat is in ons geval de provincie Gelderland maar één bestuurslaag
kent en geen kringen. Voor het stemmen over bestuursbesluiten van de regio
wensen wij een digitale stemmogelijkheid waardoor meer leden actief
verantwoordelijkheid kunnen nemen. Voor het organiseren van bijvoorbeeld
kampioenschappen kan een commissie worden in gesteld van verenigingen die een
dergelijk kampioenschap willen organiseren.
Communicatie.
Het bestuur heeft in jaarplan 2017-2018 aangegeven nadruk te willen leggen op de
verbinding met potentiële ruiters. Het actief gebruik maken van sociale media
maakt hier wezenlijk onderdeel van uit. Het bestuur wil haar sociale media
activiteiten koppelen aan sponsormogelijkheden om zo inkomsten te genereren
voor nieuwe ontwikkelingen. Het bestuur heeft met de voordracht van een nieuw
bestuurslid voorzien in een portefeuillehouder communicatie waarbij ‘public
relations en sociale media’ voorop staan.
“Samen Sterk”.
Ondanks het gezamenlijk gebruik van manege ‘De Fruithof’ heeft het bestuur nog
geen tijd kunnen vrijmaken om te onderzoeken in hoeverre samenwerking tussen
de Zuid Veluwse Jachtvereniging, de Stichting Neder-Veluwe van de Federatie
Paardrijden Gehandicapten, Rijvereniging De Fruithof mogelijk is. Dit blijft ook voor
het komende jaar op onze “to do list” staan.
Het bestuur heeft een aantal bijeenkomsten van de “Kracht van de kernen” in
Heteren bijgewoond. Dit initiatief om verenigingen meer gebruik van elkaars
kennis, kunde, accommodatie en materialen te geven past niet goed bij onze
vereniging. De accommodatie is niet van de Hofruiters evenmin de paarden.
Ondanks dat wij dit onderzocht hebben kunnen wij ons ook niet zo goed voorstellen
op welke wijze die beoogde uitruil tussen Heterense verenigingen tot stand zou
kunnen komen. Wij hebben dan ook besloten niet meer actief te participeren maar
uitsluitend als agendalid te fungeren.

7.

Bestuurszaken.

Leden van de vereniging.
Met het besluit van de ALV in 2017 om het huishoudelijk reglement aan te passen
is vereenvoudiging in het soort leden aangebracht. Alle leden betalen contributie en
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wanneer zij wedstrijd of verenigingslessen rijden betalen zij hier apart voor. Het
bestuur heeft er voor gekozen de ledenadministratie volledig te automatiseren en in
eigen beheer uit te voeren. Hiermee kan beter dan in het verleden mutaties,
bijvoorbeeld wijziging van lesuren of lesdagen, bijgehouden worden en verrekend.
In 2018 wordt de invoer van alle leden in de registratie opgenomen. Hiervoor zal
een privacyreglement worden opgesteld en zullen alle leden gevraagd worden de in
deze registratie opgenomen gegevens te valideren.
Bedrijfsvoering.


LEA

De huidige ledenadministratie wordt via het in- en uitschrijven aan de bar in de
manege gevoed. Dit proces met papieren inschrijfformulieren en wijzigingsmutaties
kent een relatief grote mate van onvolledigheid. Daarnaast houden wij de
lesdeelname en ook afmeldingen en inhaallessen in multomappen bij. Dit alles
wordt via de penningmeester overgezet naar een Excel bestand die vervolgens
weer als input dient voor de financiële administratie van ons administratiekantoor.
Leden kunnen op drie manieren hun wijzigingen en vragen bij ons neerleggen en
daardoor ontstaat kans op ruis. Naar een uitgebreide marktverkenning bij zowel
meerdere administratiebureaus en softwareleveranciers zijn wij tot het besluit
gekomen aan verenigingsabonnement te nemen op het LEA software pakket. Het
doel is om tot een uniform ingericht en betrouwbaar beeld gevende
ledenadministratie te komen op basis waarvan tevens de financiële administratie
wordt gevoed. Naast verbetering zal dit ook tot een enorme tijdsbesparing voor
bestuursleden leiden. Het bestuur is op dit moment met de invoer van data bezig
en verwacht dat na de zomervakantie volledig op LEA kan worden overgegaan.
Wanneer LEA volledig is ingevoerd zal dit ook consequenties hebben voor het
contract met het administratiekantoor omdat een belangrijk deel van de nu door
hen verrichte werkzaamheden in eigen beheer van de vereniging zal worden
uitgevoerd. Voor meer informatie wordt verwezen naar onderstaande link.
https://www.xs2os.nl/lea/



Verzekeringen.

Het bestuur heeft in 2017 een bestuurders aansprakelijkheid verzekering afgesloten
voor haar bestuurdersleden. Voor zover uit de archieven was te achterhalen was in
een dergelijke voorziening niet meer voorzien hetgeen als consequentie had dat de
bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk konden worden gesteld. Op dit moment
onderzoekt het bestuur de noodzaak van een verzekering voor hindernismaterialen
en de wijze waarop eventuele aansprakelijkheidsstellingen voor instructeurs is
geregeld. Hierbij is het van belang te onderscheiden dat er meerdere partijen
betrokken zijn zoals de vereniging De Hofruiters, de Manege de Fruithof, de KNHS
en de FNRS.


Uurvergoeding instructeurs

Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid om de uurvergoeding voor het lesgeven
door onze instructeurs te differentiëren. Nu kennen wij twee tarieven namelijk voor
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instructeurs recreatie of wedstrijdlessen. Deze uurvergoeding is gekoppeld aan de
kwalificatie van de instructeurs maar doet geen recht aan verworven competenties,
lees leservaring en rijervaring. Ook stelt het bestuur vast dat de vergoeding die
gekoppeld aan de instructeur niet altijd recht doet aan de lesgroep waaraan een
instructeur lesgeeft. Het bestuur heeft daarom het voornemen het vergoedingen
systeem aan te passen waarbij meer dan nu verschil kan worden aangebracht in
kwalificatie en ervaring van een instructeur.
Rooster van aftreden.
In de ALV 2017 is het rooster van aftreden goedgekeurd hetgeen betekent dat Pos
Siccama terugtreedt als bestuurder van de vereniging. Het bestuur draagt als nieuw
bestuurslid Liza Hamstra voor. Liza heeft zich bereid verklaard de portefeuille
communicatie op te pakken. Tevens vraagt het bestuur de zittingstermijn van
Marcel van Brakel te verlengen voor een tweede termijn.
Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Naam
Ger Huijer
Pos Siccama
Marcel van Brakel

Bestuurslid
Bestuurslid

Irma Fontijn-Pak
Barbara van Brakel

Bestuurslid

Vacant

Portefeuille
Extern
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Penningmeester
/Ledenadministratie
(Wedstrijd)secretariaat
Instructie /
wedstrijdorganisatie
Communicatie

16
1

3
1

17

18

19
2

X
2
1
1

20

21
X
3

2
2
1

22
3

23

24

X
3
3

2

3

Privacy wetgeving.
In verband met de aanstaande wijzigingen van de privacy wetgeving onderzoekt
het bestuur welke aanpassingen hiervoor noodzakelijk zijn. Als KNHS vereniging
kunnen wij gebruikmaken van de expertise die de FNRS haar ondernemers biedt.
Op dit moment maken wij gebruik van een digitaal aangeboden analysetool van de
FNRS voor verenigingen opdat wij inzichtelijk krijgen welke aanpassingen en
maatregelen genomen moeten worden. Naar verwachting zullen de leden nog voor
de zomerperiode gevraagd worden hun gegevens zoals die bij de vereniging bekend
zijn te valideren. Het bestuur streeft er naar om persoonsgegevens in één
geautomatiseerd bestand op te slaan waarvoor een afzonderlijk privacyreglement
zal worden opgesteld. Daarnaast zal bij inschrijvingen voor wedstrijden en
rijproeven aan deelnemers vooraf medegedeeld worden dat zij, bij inschrijving,
afstand doen van het portretrecht en het publiceren van gegevens zoals in de
uitslagenlijsten zijn opgenomen.
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8. Voorlopig jaarkalender 2018 – 2019

20,
21

Mei 2018
Ponykamp 12 jaar en ouder
bij PCK Eersel

10

Juni 2018
F-proeven volwassen o.v.b

Januari 2019
KNHS Indoor wedstrijd
KNHS Indoor wedstrijd

1
7,8

Februari 2019
KNHS Indoor wedstrijd
KNHS Indoor wedstrijd

Juli
KNHS outdoor wedstrijd
Ponykamp 6 tot en met 12
jaar.

Maart 2019
4 & 8 tallen

Augustus 2018.

2
15,16
29,30

September 2018
F proeven
Seniorenkamp 25+
KNHS indoor wedstrijd

13
28

Oktober 2018
Spooktocht o.v.b
F-proeven

3,4
25,26

November 2018
KNHS indoor wedstrijd
Clubkampioenschap

9,10
16,17

December 2018
Clubkampioenschap
Clubkampioenschap

April 2019
KNHS Indoor wedstrijd
Algemene ledenvergadering
Mei 2019

Juni 2019
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