
│RV & PC De Nieuwe Heuvel│ 

Notule algemene ledenvergadering d.d. 28 september 2021 

Aanwezig: Yvonne Jimmink, Helga Das, Paula Channah Han Stegeman, 
Laetitia en Max Goedegebuure, Ronald Robbers, Barbera v. Essen, Britt 
Wilschut, Annemarie van Seventer, Jan Ditewig, Kelly Heerema, Peter 
Groen, Sandra Jansen, Cindy Top, Hanneke Berkhout 

Agenda: 

1. Opening en noteren van aanwezigen. 

Jan opent de vergadering en heet iedereen welkom namens het hele bestuur. Er 
wordt aangegeven dat we blij zijn om weer de mogelijkheid te hebben elkaar te 
zien. De vergadering is een combinatie van voorjaars vergadering en de najaar 
vergadering dit mede door corona. De agenda voor deze vergadering wordt 
doorgenomen en tevens liggen alle bijlagen geprint op tafel klaar. 

2. Ingekomen stukken behandelen. 

Ingekomen stukken zijn: 

Marc Mathijsen vraagt of er wedstrijden springen worden gehouden op de nieuwe 
zand plaats? Antwoord: Ja er worden springwedstrijden georganiseerd op de 
nieuwe zand plaats en we komen verder op in de vergadering er op terug. Jan 
geeft aan dat we hierover een gesprek hebben gehad met de nieuwe heuvel en dit 
goed gekeurd is om te organiseren. 

Caspara Hubar vraagt of er weer clinics georganiseerd worden? Antwoord: Nu de 
corona maatregelen weer goed gaan kunnen we weer gaan kijken naar de 
organisatie hiervan. We hopen dat leden zelf ook weer komen met input, wel 
moeten we rekening houden met de drukke agenda van de NH. Hanneke geeft aan 
dat we inderdaad ook hulp en input van onze leden verwachten want dat maakt 
het organiseren nog leuker. 

3. Doornemen en afronden notulen ALV d.d. 12 december 2019.  

De notulen word rustig doorgenomen van de vorige vergadering, echter worden er 
geen opmerkingen geplaatst. Wel wordt er aangehaakt op het onderdeel van de 
afsluiting Jubileumfeest. Hierin wordt het woord gevoerd door Peter. Er is een 
gesprek geweest tussen de NH en het bestuur, hierin is aangegeven dat we 
feedback van de leden hebben gehad dat het feest niet gericht was op de leden. 
Aangegeven is ook dat we niet meer bij willen dragen dan we gedaan hebben 



aangezien we niet de controle hebben gehad en ook dat de afspraken die gemaakt 
zijn niet helemaal nageleefd zijn. Er is een afspraak gemaakt dat het blijft bij de 
4.000 euro die we toegezegd hadden en ook al betaald hadden aan de NH. Dit was 
toen ook goedgekeurd door de leden. Daarnaast hebben we nog wat kosten gehad 
voor de organisatie van de week ervoor die wel voor de leden was. De NH heeft 
ook de bar rekening laten vervallen van de receptie voor de oud leden na een 
gesprek met Peter en Femke. De kosten komen nu uit rond de 5000.00 euro die ook 
toegezegd was door de leden.  

Peter komt later in de vergadering ook terug op de begroting van het feest. 

Ook wordt nog even het nieuwe WBTR aangekaart. Hierin hebben we al stappen 
ondernomen en zijn we al goed op weg. In 2022 zullen we nieuwe statuten komen 
en daarmee is alles dan ook gedekt. We voldoen nu al aan alle eisen alleen moet 
alles even opgefrist worden 

4. Bestuursamenstelling.    

Er wordt aangegeven door Jan dat er wat wijzigen in het bestuur voorgesteld gaan 
worden zoals aan gegeven in de agenda. Dit mede omdat Peter afscheid neemt en 
aftreedt als Penningmeester na jaren van dienst. Het bestuur heeft al een tijdje 
gedraaid in de vorm zoals voorgesteld gaat worden dit om zeker te weten dat het 
werkt en om te kijken waar iets gewijzigd moest worden. Er is vooral gemerkt dat 
in deze samenstelling goed wordt gecommuniceerd, er enthousiast wordt 
meegedacht en we elkaar ondersteunen waar nodig. Zoals beschreven in de 
statuten zullen we nu het nieuwe bestuur willen voorstellen en willen we onze 
leden vragen of ze hiermee in stemmen dit doormiddel van een applaus.  

De eerste verandering is de Penningmeester, zoals gezegd neemt Peter afstand van 
deze functie. Dit mede door alles wat er de laatste tijd is gebeurd op het gebied 
van contributie en de fouten die steeds gemaakt worden. Daarnaast is Peter erg 
druk met zijn huidige werk waardoor de combinatie steeds moeilijker wordt. Voor 
de functie Penningmeester wordt Kelly naar voren geschoven. Kelly zit al jaren in 
het bestuur en laat haar functie als ledenadministratie gaan voor de functie 
Penningmeester. Er wordt gevraagd of de leden in stemmen en dat wordt 
bevestigd met een applaus. Hiermee is Kelly haar functie aangenomen. 

Jan geeft aan dat in 2019 Joleen haar intrem voorzitterschap heeft neergelegd. 
Volgens de statuten komt het voorzitterschap dan bij de penningmeester neer 
echter hebben wij er voor gekozen dat ik zelf toen haar functie over zou nemen 
om te kijken of dit werkt. Jan geeft aan dat hij zeker hij wilde weten of hij deze 
functie kon vervullen en ook voor de volle 100% achter zijn keuze wilde staan. Jan 
geeft aan dat hij in deze periode heeft gekeken of het te combineren was samen 
met zijn eigen bedrijf. Hij heeft het als zeer prettig ervaren en er veel plezier en 



energie er uit gehaald. Dit is dan de reden ook om zich beschikbaar te stellen als 
voorzitter. Cindy vraagt aan de leden om in te stemmen met het voorzitterschap 
van Jan. Dit wordt bevestig door een applaus en hiermee is Jan dan ook 
geïnstalleerd als nieuwe voorzitter.  

Jan neemt het woord weer over en bedankt alle leden en geeft aan voor 100% er 
voor te gaan en samen met het gehele bestuur zich in wil zetten voor een gezonde 
en gezellige vereniging voor de leden. Jan gaat verder met het feit dat de functie 
van ledenadministratie nu vrij is gekomen en dat het bestuur hiervoor Sandra wil 
voorstellen en vraagt aan de leden om dit goed te keuren met een applaus. Dit 
wordt gedaan en hiermee is Sandra geïnstalleerd. 

Jan gaat verder met het feit dat er vroeger bij het oprichten van de vereniging 
een vice voorzitter was. Deze functie willen we graag weer bekleden zodat deze 
de voorzitter kan ondersteunen maar ook omdat er dan altijd iemand is voor de 
leden. Het bestuur geeft aan dat we dit al een tijdje doen samen met Hanneke. 
Jan geeft aan samen met Hanneke een fijne samenwerking te hebben, goed te 
communiceren en elkaar fijn ondersteunen. Daardoor stellen we voor om Hanneke 
vicevoorzitter te maken en dit word geaccepteerd door een applaus van de leden. 

Daarnaast zullen Cindy Top en Natasja Korteweg blijven op hun huidige functie 
binnen de vereniging en wordt nog even onder de aandacht gemaakt hoe blij we 
zijn met het werk van Cindy. Cindy doet al jaren de wedstrijdorganisatie en dat 
gaat super goed. Natasja blijft verantwoordelijk voor de ponyclub en de social 
media.  

Helga geeft aan dat ze het leuk vindt om de uitslagen te lezen op sociaalmedia 
waarop Natasja aangeeft dat het fijn is als leden ook delen met haar. Zodat ze 
iedereen er op kan zetten. 

Britte geeft aan dat ze dacht dat het bestuur altijd uit oneven aantal moet 
bestaan maar na het nakijken van de statuten is dit niet juist. Wel moeten er 
minimaal 3 meerder jarige mensen moeten zitten in het bestuur. Indien het 
gebeurd dat bij besluiten er even besluiten plaats vinden word het voorgelegd aan 
de leden.  

Britte geeft daarnaast aan dat het slim in facebook en instagram te koppelen. Dit 
word opgepakt door Natasja. 

5. Doornemen en afronding begroting feestavond jubileum. 

Peter neemt het woord over en geeft aan dat er een gesprek is geweest met 
Femke. Hierin is de feestavond besproken en ook de daarbij behorende kosten. De 
kosten zijn niet verder opgelopen en de Nieuwe Heuvel betaalt de rest van de 



avond. Hiermee is het niet buiten de begroting gegaan zoals goed gekeurd door de 
leden. Peter geeft aan vervelend terug te kijken of het hele gebeuren maar blij is 
dat we het zo hebben kunnen oplossen.  

6. Kascontrole 

Jan geeft het woord aan de kascommissie bestaande uit Helga Das en Yvonne 
Jimmink. Yvonne geeft aan dat de kascontrole goed is uitgevoerd door de facturen 
en bankregistratie na te kijken. Hierin zijn geen gekke dingen gevonden dus is de 
kascommissie akkoord. Wel geeft de kascommissie aan dat het opvallend is dat de 
barrekening tijdens de springwedstrijden erg hoog is en daar misschien naar 
gekeken moet worden. Hierop word er door het bestuur bevestigd en aangegeven 
dat ze er mee bezig zijn. Hanneke geeft aan dat ze opnieuw aan het kijken zijn 
naar de begroting van de springwedstrijden in het verleden en dit ook zullen 
evalueren na de nieuwe wedstrijden. 

7. Exploitatie overzicht 2020 . 

Peter neemt het overzicht door en legt alles uit. Peter geeft aan dat er een 
probleem heeft afgespeeld met het afschrijven van de contributie. Ondanks dat 
het door de bestuursleden goed was geregeld en alles klaar stond heeft Peter toch 
een verkeerd bestand gepakt waardoor er van alles mis ging. Dit heeft iedereen 
ontzettend veel werk gekost en heeft Peter ook toegegeven hierin fout te zitten. 
Peter geeft aan dat het hem spijt en het een fout was die voorkomen had kunnen 
worden. Dit is dan ook een van de redenen dat hij zijn functie neerlegt en 
overdraagt aan Kelly. Bestuur geeft aan hiervan op hoogte te zijn geweest en kan 
alleen maar beamen dat het ontzettend spijtig is dat het weer mis is gegaan met 
contributie en daarom er ook een geheel nieuw systeem komt.  

8. Voorlopige begroting 2021/22. 

Peter en Kelly nemen samen de begroting door en wijzen op de stukken. Hierin 
word aangegeven dat er een nieuwe systeem komt voor het afschrijven van de 
contributie. Het is geen incasso meer maar een factuur. Deze moet door de leden 
worden betaald. Er wordt gevraagd hoe er om gegaan word met niet betalers. 
Hierop antwoord Kelly dat ze een aantal herinneringen krijgen en mocht dit geen 
effect hebben ze bij de knhs worden afgemeld waardoor ze niet kunnen starten. 

9. Contributie, contributie afschrijving 2022 en lessende leden. 

Sandra geeft aan dat er in 2022 een contributie verhoging komt. Doormiddel van 
het nieuwe systeem gaan we er ook vanuit dat alles goed gaat en hierdoor ontvangt 
ook iedereen een factuur waarop zichtbaar wordt wat er betaald wordt. 



Contributie verhoging 2022: 

Niet lessend lid gaat van €66,- nu naar €70,- euro per jaar. 
Lessend lid rijvereniging gaat van €246,- nu naar €270,- per jaar. 
Lessend lid ponyclub gaat van €138,- nu naar €150,- per jaar. 
Voltige gaat van €162,- per jaar naar €180,- per jaar. 
Wedstrijd groep Voltige gaat van €324,- per jaar naar €350,- per jaar. 

Voltige contributie wordt elk half jaar betaald, de overige disciplines betalen 
jaarlijks. 

10. Wedstrijden en evenementen 2021/22. 

Aangeven word er door Cindy dat alle evenementen terug te zien zijn op onze 
website. Belangrijke evenementen zijn o.a. de springwedstrijden buiten en ook de 
subtop wedstrijden. De kerstshow wordt ook nog besproken en hiervoor word een 
thema bedacht Winterwonderland. We gaan door met organiseren zegt Sandra en 
alleen als het de corona maatregelen het toestaan gaat de kerstshow door..  

Cindy geeft aan dat Dayenne is gestopt met het zoeken van vrijwilligers en dat we 
opzoek zijn naar een nieuw e vrijwilliger die dat zou willen doen. 

11. Springwedstrijden 2021/22. 

Hanneke geeft uitleg over de springwedstrijden en geeft aan dat alles goed 
geregeld is. Daarnaast word er enthousiast verteld dat er ook een springwedstrijd 
wordt georganiseerd op het buitenterrein.  

12. Opbergen materiaal vereniging. (hindernissen en wedstrijdring) 

Jan geeft aan dat de vereniging druk bezig is samen met de Nieuwe Heuvel om te 
kijken naar betere opslag voor de materialen. Bij de eerste springwedstrijd zullen 
ook alle hindernissen worden uitgezocht en eventueel worden vervangen.  

13. Vrijwilligers organiseren. 

Sandra geeft nog een keer aan dat Dayenne stopt met het zoeken van vrijwilligers 
voor de vereniging aangezien het veel tijd en energie kost naast het gezin. Er word 
voorgesteld om een nieuw iemand te zoeken waarin Britte aangeeft dit te willen 
doen na haar eigen studie. Annemarie geeft aan bij te kunnen springen tot die tijd 
net als alle bestuursleden.  

14. Rondvraag. 

Jan opent de rondvraag. 



Annemarie vraagt of er enig idee is waarom de opkomst zo laag is? Communicatie 
was goed volgens ons alleen is de interesse er niet vanuit de leden. Yvonne geeft 
aan dat het woord vergadering heel zwaar klinkt en of we er misschien een andere 
naam van kunnen maken waardoor het aantrekkelijker word om te komen. Als idee 
word gezegd, brainstorm avond.  

15. Sluiting. 

Jan sluit de vergadering af en bedankt iedereen voor de fijne vergadering en 
benoemd even extra dat het fijn is om input te krijgen van de leden en er zo fijn 
overlegd wordt. Jan geeft aan dat dit ook de visie is van dit bestuur. Meer samen 
met leden gaan doen er zijn voor leden. Iedereen wordt uitgenodigd om een borrel 
te doen in de kantine. 
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