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Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 15 november 2016
van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’
Aanwezig:
MRV:
o
Bgen bd Kautz, vz
o
Maj (R) Woudenberg, vicevz (a.i.), tevens namens SSO en KMSV-Fonds
o
Elnt (R) Bergkotte, secr (a.i.)
o
Sgt1 Sanders, wedstrijdcoördinator
o
Maj Maandag, topsportcoördinator, tevens namens Bereden Ere-Escorte KMAR
SMR:
o
LtKol Le Clercq, secr, tevens namens Afdeling ’s-Gravenhage
Afdeling ’t Harde:
o
Maj Tiedink, vicevz
Afdeling Amsterdam:
o
Elnt (R) bd Westerwoudt, vz
o
Ritm (R) Galjard-Klein, bestuurslid
o
Tlnt Voorhout
Afdeling Oirschot/Zuidoost i.o.:
o
Maj (R) Diederen, vz
o
Kpl (R) Van der Maas, pm
Afdeling ’s-Gravenhage:
o
Maj bd Wink
MPTTP:
o
Lkol bd Suijkerbuijk, vz
o
De heer Madern, wedstrijdcommissaris
Ritm (R) bd Lebon
Afwezig met bericht:
MRV:
o
Elnt (R) Oosterhof, pm
SMR:
o
Maj Van Ginkel, examensecretaris
MRC Marcroix:
o
Ritm (R) Splinter
Manege KRA:
o
Mevrouw Mw Goudsmit-Van der Putten, bedrijfsleider manege
Eventing Maarsbergen:
o
Ritm (R) bd Van der Goes, vz
1

Opening en mededelingen
o De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur en deelt de AV mede dat het hoofdbestuur het in het bijzonder van
belang vindt dat iedereen zich kan uitlaten over de nieuwe statuten.
o Vanuit de zaal zijn geen aanvullingen op de agenda.

2

Notulen AV 28 juni 2016
o
Worden ongewijzigd vastgesteld.
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Kalender en wedstrijden 2017

o

o

De voorzitter merkt op dat de NMKR’s eventing, dressuur en springen en de MPTTP als het goed is op de kalender van
het BIMS komen;
Toevoeging Afdeling ’t Harde: zij vallen binnen de KNHS-kring Noordoost Veluwe, waardoor de wedstrijddata eerst
binnenkort bekend worden;
Toevoeging Afdeling Amsterdam: het MRb-examen van 16 april 2017 blijkt op Eerste Paasdag te vallen. De SMR pakt dit
op;
Toevoeging Afdeling Den Haag: er zijn geen evenementen gepland die voor alle leden openstaan.
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Convenant KNHS

o

De voorzitter licht toe dat de MRV sinds vele jaren lid is van de KNHS en dat cf. het KNHS reglement haar leden lid
moeten zijn van de KNHS en contributie aan de KNHS verschuldigd zijn. De MRV geeft haar leden al jaren niet op en
wenst de verhouding met de KNHS te normaliseren. De MRV stelt haar leden in de gelegenheid kosteloos lid te worden
van de KNHS teneinde aan de regels te voldoen. Nieuwe leden zullen automatisch lid worden, maar bestaande leden
zullen ervoor moeten kiezen lid te worden van de KNHS om lid te kunnen blijven van de MRV. De MRV zal haar leden
hiertoe een ‘opt in’-gelegenheid bieden. Leden met een startpas betalen wel lidmaatschap en de kosten van de startpas;
Voordelen: leden zijn verzekerd (aanvullend WA en ongevallen) en krijgen het blad Paard & Sport. Desgewenst kunnen
ze hun eigen KNHS-lidmaatschap (zonder startpas) opzeggen en de kosten daarvan uitsparen. De MRV-leden mogen aan
KNHS-wedstrijden in een regio van hun keuze deelnemen en op militaire wijze groeten;
De SMR zal het convenant met de SRR opzeggen en de leden kunnen gedurende een jaar hun SRR-Ruiterbewijs inruilen
voor een KNHS-Ruiterbewijs;
Bij instemming van de leden zal de MRV het convenant samen met de SMR aangaan met de KNHS. Alle leden met een
bij de MRV bekend mailadres krijgen een uitnodiging lid te worden van de KNHS. De leden die niet voor 31 december
2017 hebben geopteerd voor KNHS-lidmaatschap worden uitgeschreven bij de MRV. Zij krijgen dan als sympathisant nog
wel de nieuwsberichten van de MRV, maar mogen niet meer meedoen aan onder haar auspiciën georganiseerde
hippische activiteiten;
Opmerking Le Clercq: principieel tegen het uitschrijven van leden als lid. Wel akkoord als er bijvoorbeeld een categorie
‘niet-rijdenden’ wordt gecreëerd. Is dat hetzelfde als een categorie ‘sympathisanten’ of slechts een semantische
discussie? Het hoofdbestuur zal zich hier over beraden. Wellicht kan hierover ook iets in de statuten komen te staan;
De AV keurde het concept-convenant met de KNHS goed en mandateerde het hoofdbestuur om dit af te handelen en te
ondertekenen.

o
o

o

o
o

o

o
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Statutenwijziging

o

De voorzitter licht de achtergrond van de statutenwijziging toe. Het belangrijkste is dat de MRV cf. het besprokene in
diverse eerdere Algemene Vergaderingen en op verzoek van verschillende afdelingen toegaat naar een structuur van
verzelfstandigde afdelingen. Hierbij worden de leden in de Algemene Vergadering vertegenwoordigd door een
afgevaardigde per afdeling en een afgevaardigde namens de landelijke leden die niet bij een afdeling zijn ingedeeld. Dit
is vergelijkbaar met de getrapte ledenstructuur zoals die overal in NOC*NSF-verband en ook bij de KNHS gebruikelijk is;
Het hoofdbestuur stelt voor om de landelijke leden die niet bij een afdeling zijn ingedeeld in eerste instantie in de AV te
laten vertegenwoordigen door ritm (R) bd Lebon;
Er volgt een robuuste discussie over aspecten van de nieuwe statuten en het korte tijdsbestek waarin hiernaar gekeken
kon worden, hetgeen reden is voor een korte schorsing. Het hoofdbestuur steekt de hand in eigen boezem ten aanzien
van de mogelijk te korte tijdlijn voor een dergelijk belangrijk onderwerp, waarbij overigens wel de statutaire vereisten
zijn gevolgd. Zij heeft deze AV nu juist belegd om met de leden van gedachten te wisselen over de nieuwe statuten;
gestemd wordt er nog niet;
Het hoofdbestuur zal in ieder geval de positie van de stichtingen opnieuw bekijken, de zogenaamde Groep, de
sympathisanten, het aanmelden van leden, art 5.8 e.a.;
Afgesproken wordt dat er een nieuwe consultatieronde volgt: binnen drie weken na het rondsturen van deze conceptnotulen kunnen de leden nadere concrete input geven op de concept-statuten. Het resultaat daarvan legt het
hoofdbestuur vervolgens nogmaals ter becommentariëring aan de leden voor;
Met de uiteindelijke concept-statuten gaat het hoofdbestuur vervolgens voor akkoord langs een notaris en vervolgens de
Minister van Defensie, waarna deze in een AV in stemming zullen worden gebracht en uiteindelijk gepasseerd;
Het hoofdbestuur zal te zijner tijd ook met een concept voor een nieuw huishoudelijk reglement komen en
modelstaturen voor de afdelingen, alsmede een begeleidende uitleg bij een en ander.

o
o

o
o

o
o
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Bestuursbenoemingen

o
o

Elnt (R) Bergkotte wordt door de AV definitief benoemd als secretaris;
Maj Van Ginkel wordt door de AV benoemd tot ledensecretaris.
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Mededelingen Stichting Militair Ruiterbewijs

o
o

De agenda voor 2017 is bekend, zie de kalender (aan Eerste Paasdag wordt wat gedaan);
De pilot voor de nieuwe MRbZ-proef was een succes; de Afdeling ’t Harde merkt op dat de proef volgens de
instructiegroep op het KRA mogelijk te moeilijk is voor een ruiter met een gemiddeld manegepaard; gemikt wordt op
inpassing in de reguliere examens in 2017.
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Mededelingen afdelingen Amersfoort, Amsterdam, ’s-Gravenhage, ’t Harde, Havelte / Noordoost, Oirschot
/ Zuidoost en Rotterdam

o

’s-Gravenhage: derde Kerstdag 2016 vindt er een jacht plaats en in 2017 staat er geen MRb-examen gepland, maar wel
een driekamp in de Moderne Vijfkamp;
’t Harde: kijkt terug op een succesvol lustrumjaar, ook in 2017 wil men weer vier wedstrijden organiseren en er komt
een vacature voor een nieuwe bedrijfsleider manege in verband met het FLO van mw Ellen Goudsmit-Van der Putten;
Oirschot: als aanvulling op hetgeen reeds eerder bekend is geworden: men bouwt een arsenaal op om ook aan bereden
wapenvaardigheid te gaan doen.

o
o
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Mededelingen gelieerde organisaties: Bereden Ere-Escorte Koninklijke Marechaussee, Cadetten Rij- en
Voltigeervereniging 'Sint Joris', Cavalerie Ere-Escorte, Korps Rijdende Artillerie, Nederlandse Vereniging
voor Bereden Wapenvaardigheid 'Saint Georges', Stichting Eventing Maarsbergen, Stichting KMSV-Fonds,
Stichting Militaire Prestatietocht te Paard, Stichting Militair Ruitersportcentrum 'Marcroix', Stichting
Sportonderscheidingen

o

Bereden Ere-Escorte Koninklijke Marechaussee: er is wat uitstroom wegens verplichte dienstverlaters, maar dit wordt
goed opgevangen met nieuwe gekwalificeerde kandidaten vanuit de KMAR zelf;
MPTTP: zal in 2017 voor het eerst op een zaterdag plaatsvinden; Defensie heeft deze dag, het terrein en haar
medewerking voor de komende vijf jaren toegezegd.

o
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Datum volgende Algemene Vergadering

o

Hangt af van de voorgang omtrent de statuten.

11

Rondvraag en sluiting

o
o

Vraag van maj bd Wink: hoe zit het met MRV-reversspeldjes? De vz zegt toe dit uit te zullen zoeken;
Ritm (R) bd Lebon dank het hoofdbestuur voor de hem eerder toegekende legpenning in goud.
Sluiting: 21:25 uur.
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