
Notulen:	   	   Algemene	  leden	  Vergadering	  RV	  en	  PC	  De	  Nieuwe	  Heuvel	  
Locatie:	  	   	   Manege	  De	  Nieuwe	  Heuvel,	  Lunteren	  
Datum:	   	   25-‐04-‐2018	  
Aanwezig	  bestuur:	   Michiel	  Zelvelder	  (voorzitter),	  	  Peter	  Groen	  (Penningmeester),	  

Cindy	  Top,	  Marc	  Mattijssen.	  
Aanwezig:	   	  Wilma	  Groen,	  Femke	  Dijkstra,	  Saskia	  Brouwer-‐Bruin,	  Ronald	  

Robbers,	  Kim	  de	  Geit,	  Jan	  Ditewig,	  Hans	  Post,	  Rebecca	  Borggreve,	  
Marijke	  Folmer,	  Joleen	  Gorter,	  	  Kelly	  Heerema,	  Lex	  Krijgsman,	  
Hanneke	  Berkhout,	  Britte	  Wildschut,	  Saskia	  Oostenbrugge-‐
Methorst,	  Renate	  Schoeman	  

Aantal	  pagina’s:	   3	  
Datum	  verslag:	   01-‐05-‐2018	  (versie	  0.1)	  
	  
Agenda:	  

1. Opening	  
2. Ingekomen	  stukken	  
3. Mededelingen	  bestuur	  	  
4. Financieel	  jaarverslag	  
5. Verslag	  van	  de	  kascommissie	  
6. Verkiezing	  van	  de	  leden	  van	  de	  kascommissie	  
7. Bestuurssamenstelling	  
8. Bekendmaking/huldiging	  clubkampioen	  dressuur	  paarden	  
9. Agenda	  seizoen	  2018/2019	  
10. Rondvraag	  
11. Sluiting	  

	  
	  
1.	  Opening	  	  
	  
De	  voorzitter	  opent	  om	  20.00	  uur	  de	  vergadering.	  
	  
2.	  Ingekomen	  stukken	  
	  
Er	  zijn	  geen	  ingekomen	  stukken.	  
De	  notulen	  van	  de	  vergadering	  van	  de	  ALV	  van	  december	  jl.	  liggen	  ter	  inzage.	  
	  
3.	  Mededelingen	  bestuur	  
	  
Er	  wordt	  hard	  gewerkt	  aan	  een	  nieuwe	  website,	  het	  bestuur	  heeft	  hiervoor	  
ondersteuning	  gekregen	  van	  Britte	  Wildschut.	  
	  
4.	  Financieel	  jaarverslag	  	  
	  
Penningmeester	  Peter	  Groen	  geeft	  een	  toelichting	  op	  de	  jaarcijfers.	  Toelichting	  op	  de	  
verlies	  en	  winstrekening:	  de	  ontvangsten	  zijn	  ongeveer	  gelijk	  aan	  vorig	  jaar.	  De	  kosten	  
voor	  de	  consumpties	  tijdens	  wedstrijden	  zijn	  hoger	  dan	  vorig	  jaar.	  Dit	  wordt	  
veroorzaakt	  door	  de	  consumptiemunten	  die	  aan	  de	  deelnemers	  	  worden	  uitgegeven.	  
Deze	  zijn	  nu	  in	  de	  algemene	  post	  consumpties	  opgenomen.	  De	  penningmeester	  is	  
voornemens	  deze	  kostenpost	  komend	  jaar	  te	  splitsen.	  	  



	  
De	  instructiekosten	  zijn	  nagenoeg	  gelijk.	  De	  instructiekosten	  voltige	  zijn	  lager	  
uitgevallen	  door	  het	  wegvallen	  wedstrijdgroep.	  De	  algemene	  kosten	  zijn	  nagenoeg	  gelijk	  
gebleven.	  De	  post	  kantoorkosten	  is	  hoger	  uitgevallen,	  dit	  wordt	  veroorzaakt	  door	  de	  
aanschaf	  van	  de	  laserprinter	  die	  direct	  als	  kostenpost	  is	  geboekt.	  	  
	  
Het	  boekhoudkundig	  verlies	  over	  2017	  bedraagt	  EUR	  1.200,-‐.	  Dit	  wordt	  met	  name	  	  
veroorzaakt	  door	  het	  afschrijven	  van	  toebehoren	  en	  rijjasjes	  voor	  de	  ponyclub,	  voor	  een	  
bedrag	  van	  ca.	  EUR	  1.000.	  Deze	  jasjes	  zijn	  2015	  zijn	  aangeschaft	  maar	  worden	  niet	  meer	  
gebruikt.	  Joleen	  Gorter	  vraagt	  wat	  de	  heffing	  KNHS	  inhoudt.	  Peter	  legt	  uit	  dat	  dit	  de	  
basisbijdrage	  voor	  alle	  leden	  is	  aan	  de	  KNHS,	  deze	  was	  afgelopen	  jaar	  verhoogd.	  
	  
Per	  31	  december	  waren	  er	  nog	  nauwelijks	  contributies	  geïnd	  (overlopende	  activa).	  
Waarover	  excuses,	  Peter	  was	  er	  laat	  mee	  en	  de	  vertraging	  is	  daarnaast	  nog	  eens	  
veroorzaakt	  door	  een	  nieuw	  incassosysteem	  van	  de	  bank.	  Hierdoor	  is	  het	  banksaldo	  veel	  
lager	  dan	  vorig	  jaar.	  Inmiddels	  is	  de	  contributie	  2017	  wel	  geïnd.	  	  
	  
5.	  Verslag	  leden	  van	  de	  kascommissie	  	  
	  
De	  kascommissie	  bestond	  dit	  jaar	  uit	  Saskia	  van	  Oostenburgge-‐Methorst	  en	  Hans	  Post.	  
De	  boekhouding	  bleek	  overzichtelijk	  en	  in	  orde.	  De	  contante	  kas	  is	  aanwezig	  en	  de	  
penningmeester	  heeft	  een	  toelichting	  gegeven.	  Hans	  Post	  heeft	  voorgesteld	  om	  
begroting	  en	  jaarresultaat	  naast	  elkaar	  te	  tonen	  bij	  de	  presentatie	  van	  de	  jaarcijfers.	  	  
Dit	  heeft	  de	  penningmeester	  direct	  inzichtelijk	  gemaakt.	  
	  
Een	  overzicht	  van	  het	  aantal	  leden	  ontbrak.	  Het	  overzicht	  wordt	  tijdens	  de	  vergadering	  
door	  Peter	  gegeven:	  
25	  lessende	  leden	  
100	  niet	  lessende	  leden	  
25	  ponyclubleden	  
15	  voltigeleden	  
10	  leden	  menclub	  met	  een	  startkaart.	  
In	  totaal	  175	  leden.	  
	  
De	  kascommissie	  geeft	  goedkeuring	  over	  boekjaar	  2017,	  de	  vergadering	  verleent	  
decharge.	  
	  
6.	  Benoeming	  leden	  kascommissie	  
	  
Als	  nieuw	  lid	  van	  de	  kascommissie	  wordt	  benoemd:	  Kim	  de	  Geit.	  
	  
7.	  Bestuurssamenstelling.	  
	  
Michiel	  meldt	  dat	  hij	  na	  18	  jaar	  zich	  niet	  meer	  herkiesbaar	  wil	  stellen.	  	  
Er	  is	  nog	  geen	  kandidaat	  voorzitter	  die	  het	  bestuur	  kan	  voorstellen.	  
Er	  zijn	  wel	  nieuwe	  aanmeldingen	  voor	  bestuursfuncties:	  Kelly	  Heerema	  als	  secretaris	  en	  	  
Lex	  Krijgsman	  als	  materiaalmeester.	  	  Door	  de	  vergadering	  worden	  zij	  aangenomen	  als	  
nieuwe	  bestuursleden.	  
	  



Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  Natasja	  Korteweg	  de	  functie	  van	  commissaris	  ponyclub	  gaat	  
overnemen	  in	  de	  toekomst.	  Ook	  Britte	  Wildschut	  heeft	  aangegeven	  bestuurswerk	  te	  
willen	  doen.	  Zij	  zal	  het	  komende	  halfjaar	  meelopen	  met	  het	  bestuur,	  wanneer	  dit	  naar	  
beider	  tevredenheid	  is,	  zal	  zij	  ook	  toetreden.	  Renate	  Schoeman	  werkt	  bij	  De	  Nieuwe	  
Heuvel	  en	  zou	  ook	  graag	  bestuurswerk	  willen	  doen.	  
	  
Het	  bestuur	  denkt	  na	  over	  een	  geschikte	  nieuwe	  voorzitter	  en	  zal	  hiervoor	  personen	  
benaderen.	  Doel	  is	  in	  de	  najaarsvergadering	  een	  nieuwe	  kandidaat	  voorzitter	  voor	  te	  
stellen.	  Conform	  de	  statuten	  kan	  Michiel	  als	  voorzitter	  de	  vergadering	  afmaken.	  	  
	  
Michiel	  zal	  het	  springsecretariaat	  voorlopig	  nog	  verder	  uitoefenen	  tot	  nader	  order.	  	  
	  
Michiel	  blijft	  regiobestuur	  doen	  en	  vertegenwoordigt	  daarin	  de	  ruiters	  van	  heel	  West	  
Veluwe.	  Michiel	  besprak	  ook	  altijd	  de	  wedstrijden	  in	  de	  kringvergadering.	  Daartoe	  zou	  
Michiel	  wel	  bereid	  zijn	  maar	  wellicht	  is	  dat	  beter	  dat	  dit	  vanuit	  het	  bestuur	  gebeurt.	  
Voor	  regio	  en	  kring	  hoef	  je	  niet	  in	  het	  bestuur	  te	  zitten,	  alleen	  KNHS	  lid	  zijn.	  	  
	  
Peter	  dankt	  Michiel	  voor	  18	  jaar	  bestuurswerk	  en	  de	  inzet	  die	  hij	  voor	  de	  vereniging	  
heeft	  getoond.	  Peter	  geeft	  aan	  dat	  conform	  de	  traditie	  er	  nog	  gegeten	  gaat	  worden	  en	  in	  
de	  najaars	  ALV	  nog	  een	  dankzegging	  zal	  volgen.	  Peter	  reikt	  bloemen	  uit.	  	  
	  
Hans	  Post	  wijst	  erop	  dat	  conform	  de	  statuten	  er	  een	  voorzitter	  benoemd	  dient	  te	  zijn,	  al	  
is	  het	  ad	  interim.	  Michiel	  zegt	  dat	  het	  bestuur	  hiervoor	  een	  oplossing	  zal	  proberen	  te	  
vinden	  de	  komende	  periode.	  	  
	  
	  
8.	  Bekendmaking	  clubkampioenschap	  
	  
Cindy	  Top	  	  deelt	  mede	  dat	  als	  clubkampioen	  wordt	  uitgeroepen:	  Nienke	  Mulder	  met	  
Alwin,	  met	  een	  score	  van	  65,36%.	  Nienke	  is	  helaas	  niet	  aanwezig,	  de	  prijs	  zal	  nog	  aan	  
haar	  worden	  uitgereikt.	  
	  
	  
9.	  Wedstrijdkalender	  2018/2019	  
	  
Winterwedstrijden	  zijn	  goedgekeurd.	  
Laatste	  buiten	  8	  sept.	  
Zondag	  7	  okt	  voltige	  
13	  oktober	  dressuur	  
29/21	  oktober	  dressuur	  
volgens	  verslag	  Michiel	  
Ponywedstrijd	  op	  zondag.	  
Pony	  clubkampioenschappen	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



10.	  Rondvraag	  
	  
Marijke	  Folmer:	  	  er	  missen	  letters	  bij	  de	  dressuurringen.	  Michiel	  zegt	  dat	  er	  een	  offerte	  
bij	  Heritage	  is	  opgevraagd,	  ontbrekende	  letters	  worden	  besteld.	  Joleen:	  er	  zijn	  vier	  
20/60	  ringen	  dus	  er	  zouden	  voldoende	  letters	  moeten	  zijn.	  Lex	  geeft	  aan	  dat	  hij	  e.e.a.	  
aan	  het	  inventariseren	  is.	  	  
	  
Joleen	  draagt	  de	  coördinatie	  van	  de	  juryleden	  over	  aan	  Saskia,	  zij	  zal	  dit	  geleidelijk	  
overdragen.	  	  Het	  regelen	  van	  goede	  dressuurjury’s	  is	  de	  basis	  van	  de	  vereniging,	  Joleen	  
vraagt	  hier	  nog	  een	  keer	  extra	  aandacht	  voor.	  	  
	  
Voorstel	  Hanneke	  Berkhout:	  kunnen	  we	  tijdens	  de	  kerstshow	  geld	  inzamelen	  voor	  
kosten	  kerstshow	  ponyclub?	  
	  
Vraag	  Femke:	  wat	  is	  de	  frequentie	  van	  vergaderen?	  Peter	  vertelt	  dat	  sinds	  begin	  dit	  jaar	  
elke	  laatste	  dinsdag	  van	  de	  maand	  wordt	  vergaderd	  door	  het	  bestuur.	  
	  
Vraag	  Femke:	  Ellen	  Robbers	  verkoopt	  vaak	  tweede	  hans	  spulletjes,	  ze	  doet	  dit	  in	  de	  
regel	  voor	  de	  manege	  /	  ponyclub	  en	  niet	  voor	  de	  vereniging.	  Ronald	  geeft	  aan	  	  	  
dat	  Ellen	  dit	  al	  langer	  doet	  en	  het	  handiger	  vond	  hiervan	  een	  soort	  winkeltje	  van	  te	  
maken.	  	  De	  verkoop	  van	  tweede	  hands	  spullen	  wordt	  bekend	  gemaakt	  via	  fb	  en	  
pamfletten.	  Het	  idee	  van	  Peter	  is	  om	  dit	  op	  de	  website	  te	  zetten.	  Er	  kan	  ook	  kleding	  
worden	  ingeruild.	  	  
	  
Joleen	  maakt	  de	  vergadering	  er	  op	  attent	  dat	  de	  vereniging	  28	  november	  40	  jaar	  bestaat.	  
	  
Peter	  Groen	  bedankt	  de	  Nieuwe	  Heuvel	  voor	  het	  gebruik	  van	  de	  faciliteiten.	  
Dit	  wordt	  door	  de	  aanwezigen	  met	  applaus	  bekrachtigd.	  
	  
De	  voorzitter	  sluit	  om	  21.15	  uur	  de	  vergadering.	  
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