Verslag voltigeforum 26 februari 2015

Op donderdagavond 26 februari kwam het voltigeforum bijeen. Bij deze vergadering waren namens de
Technische Commissie Voltige Diana van Klaveren en Inga Wolframm als toehoorders aanwezig.


Op dit moment is het voltigeforum nog niet op volle sterkte en is er nog plek voor een nieuw
forumlid. De KNHS Voltige Vereniging heeft deze vacature inmiddels uitgezet. In de algemene
ledenvergadering van de KNHS Voltige Vereniging op 18 maart a.s. zal het bestuur de kandidaten
voordragen aan de leden.



Forumlid Nienke de Wolff praat op de komende algemene ledenvergadering de leden bij over
datgene wat het voltigeforum in het afgelopen jaar heeft gedaan. Daarnaast blikt zij samen met de
leden vooruit op de plannen voor dit jaar.



Het voltigeforum heeft ideeën om een startpakket voltige samen te stellen. Dit moet een praktisch
pakket zijn met alle benodigdheden en informatie om laagdrempelig aan de slag te gaan met
voltige op bijvoorbeeld een manegebedrijf of vereniging. Gedacht wordt om een aantal pakketten
aan te schaffen die te huur zijn. Twee forumleden gaan samen met de KNHS-werkorganisatie aan
de slag om dit verder vorm te gaan geven.



Het beleidsplan voltige is na de laatste vergadering van vorig jaar aangepast en goedgekeurd
door het forum. Het bestuur van de KNHS Voltige Vereniging legt het plan op de algemene
ledenvergadering ter goedkeuring voor aan de leden.



Er is besloten om een aparte werkgroep in te richten die aan de slag gaat met het onderwerp
opleidingen. Daarnaast wordt een aparte werkgroep ingericht die samen met een tweetal
forumleden aan de slag gaat om het wedstrijdreglement voltige en de klassenindeling te herzien.
Het doel is dat er voor iedere voltigeur een passend sportaanbod is. Laagdrempeligheid en
vereenvoudiging zijn hierbij belangrijke thema’s.



Het voltigeforum vindt het belangrijk om aandacht te besteden aan de kwaliteit van de paarden en
de longeurs in de voltigesport. Er wordt nagedacht over het opstarten van een pilot met
longeerproeven op de wedstrijddagen. Twee forumleden gaan hiervoor een opzet maken.

De vergaderdata van het voltigeforum in 2015 zijn 21 mei, 17 september en 10 december 2015.
Heb je ideeën of suggesties over de voltigesport in Nederland? Wil je graag meedenken? Neem dan
contact op met een van de forumleden!

