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MEMO 
 

Aan : Leden VERT 

 

Van : Bestuur VERT 

 

Datum : 24 april 2020 

 

Betreft : Mededelingen bestuur 

     

Beste leden, 

Na onze laatste memo vanuit het VERT bestuur d.d. 25 maart jl. hebben de ontwikkelingen omtrent 

Corona zich behoorlijk achter elkaar opgevolgd. 

Uiteindelijk heeft de overheid besloten om in ieder geval tot 1 september a.s. evenementen te 

verbieden en daarmee zal ons geplande wedstrijdseizoen komen te vervallen. 

Wij doen ons uiterste best om het seizoen op te schorten, en zijn met organisaties in overleg, om 

wanneer mogelijk toch een aantal (indoor) concoursen te kunnen verrijden na 1 september. Hierover 

zullen we u blijven informeren en vragen wij u de wedstrijdkalender op onze website nauwlettend te 

blijven volgen. 

 

Zeer teleurgesteld zijn wij in de negatieve opstelling van de KNHS inzake de vaststelling van de 

statuten van onze vereniging in oprichting. Aan de conceptstatuten die eerder door Trip Notarissen is 

opgemaakt, is goedkeuring onthouden door directie en bestuur van de KNHS. Wij hebben vervolgens 

op aandringen van de KNHS de statuten laten herschrijven en alle modelstatuten van de KNHS hierin 

verwerkt met uitzondering van één artikel (voor statutenwijzigingen altijd goedkeuring benodigd van 

het KNHS bestuur). De KNHS heeft daarop schriftelijk laten weten de samenwerking met de VERT te 

zullen beëindigen indien niet uiterlijk 29 april a.s. met de desbetreffende bepaling akkoord zal 

worden gegaan. 

 

De in oktober gemaakte schriftelijke afspraken (zelfstandige vereniging met eigen regelruimte met 

nieuwe statuten zonder wurgconstructie) staan haaks op deze bepaling en hier is de KNHS, helaas 

zonder resultaat, op gewezen door de voorzitter van de Commissie Aangespannen Sport, de heer 

Bouma . Daarnaast is de voordracht voor de ledenraad niet geëffectueerd, zijn de licenties van de 

oude juryleden verlengd in plaats van beëindigd zijn de voorstellen voor reglementswijzigingen (voor 

zover bekend) niet overgenomen en zo kunnen we nog wel even doorgaan. 

Vanuit de VERT kunnen wij stellen dat wij, en ook de VHN en VFT ons maximaal en op een eerlijke 

manier hebben ingezet om tot een goede samenwerking met de KNHS te komen maar wanneer 

gemaakte afspraken consequent niet worden nagekomen is het in het belang van de leden en de 

sport om een standpunt in te nemen en het bestuur heeft na zware afweging besloten te accepteren 
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dat de KNHS de samenwerking zal beëindigen. Wij zullen daarom op korte termijn de vereniging 

oprichten met inachtneming van de eerste versie van de statuten.   

 

Met de VHN en VFT is afgesproken dat wij als Commissie Aangespannen Sport gezamenlijk met 

elkaar verder gaan om het richting concoursuitschrijvende verenigingen zo overzichtelijk mogelijk te 

houden. 

 

De VHN heeft eerder al laten weten de VERT in haar besluiten te zullen volgen, de VFT heeft 

aangegeven met haar leden in contact te zullen treden alvorens zij een besluit tot afsplitsing zal 

nemen. 

 

Ondanks het feit dat het wellicht jammer is dat hiermee een tijdperk met de KNHS eindigt staan wij 

er als bestuur positief in. We hebben een prachtige sport, een vereniging met fokkers, rijders en 

eigenaren van een uniek tuigpaard, schitterende evenementen en een geweldige saamhorigheid 

onder de leden. Het in standhouden van dit alles is het doel wat wij de komende jaren gaan 

aanhouden!         

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

  

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur VERT 
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