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1. Samenstelling Commissie 2018
Commissielid gehele jaar
Marina v.d. Bunt (voorzitter)
(secretaris)
Maartje de Haan

Nieuw in commissie
Menthe van Vierssen
Carolien de Lauwere
Bas Cornielje
Bert den Uijl (bestuur)

Vertrokken uit commissie

2. Samenvatting activiteiten en resultaten
Mede zorgdragen voor goed
verloop wedstrijdseizoen

Reglementen bijhouden en
aanpassen aan
internationale ontwikkelingen
en nationale behoeften
Selectieprocedure WK 2019
ontwikkelen

Selectieprocedure WK
uitvoeren
WK evalueren

2016
Continu

2017
Continu

Jaarlijks
terugkerend

Jaarlijks
terugkerend

Afgerond en
gepubliceerd
in IJP 4

nvt

Met een nieuwe groep een
nieuw model ontwikkeld.
Inmiddels afgerond en
gepubliceerd

nvt

afgerond

nvt

Evaluatie 2015
afgerond en
verwerkt in
procedure WK
2017

WK op
verschillende
niveaus
geëvalueerd
o.a. binnen de
sportcommissi
e.
Ontwikkeld en
gepubliceerd
in IJP 4 van
2017
Kader heeft in
2017
succesvol
gedraaid in
aanloop naar
de Wk
Bijhouden
Ondersteuning
overgedragen
aan
stamboekbure
au

nvt

Selectieprocedure MEM
ontwikkelen en uitvoeren

Uitvoering
Afgerond

Ontwikkelen en opstarten
sportkader

Doorstart
gemaakt

Prestatieklassensysteem
Automatiseringssysteem
implementeren en verder
ontwikkelen

Bijhouden
Ondersteuning

2018
Continu, dmv communicatie met
organisatoren, ondersteunen van
organisatoren, contactpersonen
aanwezig tijdens wedstrijden en
vragen beantwoorden van
leden/ruiters
Geen grote wijzigingen
noodzakelijk geweest.

Een team van is naar de MEM
geweest met nieuwe teamchef
Stella Timmerman

Via diverse evaluatie momenten
bleek er, ondanks positieve
ervaringen van de betrokkenen
onvoldoende draagvlak om het
kader door te laten lopen.
Bijhouden
Evaluatie en eventuele
aanpassingen uitgesteld tot 2019
ivm met wisseling van bestuur en
commissieleden.

3. Toelichting op de activiteiten en resultaten
Behaalde doelstellingen- gelinkt aan beleidsplan
• In 2018 zijn er wederom steeksproefsgewijs verschillende testen op het gebruik van
ongeoorloofde middelen uitgevoerd in samenwerking met de KNHS.
Alle testen zijn goed verlopen qua organisatie en samenwerking met KNHS en
wedstrijdorganisatoren en alle testen zijn negatief (lees geen ongeoorloofde middelen
gevonden) teruggekomen.

Niet of gedeeltelijke behaalde doelstellingen – gelinkt aan beleidsplan
• Uitbreiding van het aantal wedstrijdorganisatoren ook op nieuwe locaties
• Aan de evaluatie van het evenementensysteem wordt gewerkt, maar staat nog steeds ook in
relatie tot het rekenprogramma Icetest NG, waarvan de ontwikkeling nog steeds doorgaat, en
waarvan de resultaten ook van invloed zijn op het evenementensysteem.

4. Doelstellingen 2019
• Lopende wedstrijdseizoen zo goed mogelijk ondersteunen en afwikkelen
• Uitvoeren van de selectie voor het WK Team middels de “Berlijnse Methode”. Lanceren
nieuwe registratie tool voor deze selectie.
• Formeren van een goed begeleidingsteam voor de WK inclusief en sponsorwerkgroep
• Aandacht voor invulling van de website, mn gericht op vindbaarheid van informatie voor leden
en ruiters en op archivering voor commissieleden en beleidsmakers
• Organiseren van 4 educatieve avonden voor (sport)ruiters over verschillende onderwerpen
• Onderzoeken of een eigen evenementen systeem mogelijk is.
5. Aanvullende opmerkingen
•
•

De taken en activiteiten van de sportcommissie bestaan zowel uit uitvoerende taken als uit
beleidsvorming. Het zoeken naar een balans tussen uitvoering en beleidsontwikkeling blijft
een proces dat steeds in ontwikkeling is.
Deelname van nieuwe mensen in de commissie brengt altijd inwerken inlooptijd met zich mee.
Centrale documentatie en maken van draaiboeken/handleidingen staan op de planning. Dit
zal de overdracht naar nieuwe commissie leden gaan verbeteren

Achtergrondgegevens 1
Wedstrijden via evenementensysteem
Aantal regionale wedstrijden
Aantal sportwedstrijden
Aantal kwalificatiewedstrijden
Aantal selectiewedstrijden
Aantal World Ranking wedstrijden
Aantal Gaedingakeppni’s
Totaal aantal wedstrijden 1)
Aantal geannuleerde wedstrijden
Ruiters via het evenementensysteem
Totaal aantal ruiters
sport B ruiters die prest.kl. 1 behaalden
of behielden op Nederlandse wedstrijden
1

2016

2017

2018

1
4
16
3
3
1
21
2 3)

4
3
15
4
4
1
25

Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
4
4
1
26

3 4)

0

485
22

509
45

Niet bekend
Niet bekend

Helaas zijn voor 2018 niet alle achtergrondgegevens beschikbaar

Jurykader
juryleden met internationale licentie
Juryleden Nederlandse A licentie
Juryleden Nederlandse B licentie
Tölt in Harmony juryleden
Totaal juryleden

6
12
2
4
20

6
12
2
4
20

6
12
2
6
20

Aantal jurykader bijeenkomsten
Aantal nationale bijscholingsdagen

2
1

2
1

2
1

1) De optelling van de soorten wedstrijden is niet gelijk aan het aantal geregistreerde wedstrijden, daar het mogelijk is dat er
combinaties van wedstrijdvormen zijn geweest.
2) vervallen
3) 2 wedstrijden door droes, geen wedstrijden door de problemen van 2015
4) te weinig inschrijvingen

