
ALV Rv De nieuw heuvel   18 april 2019 

1. Om 20.05 uur opent Marc de vergadering ,hij heet iedereen welkom . Er zijn 
afmeldingen van Rosalie, Kim, Michiel, Nicole, Saskia,  Toepie, Natasja, Hanneke, 
Sandra J, Sandra O 

2. Er zij geen ingekomen stukken, iedereen wordt verzocht om de presentielijst te 
tekenen. 

3. De notulen van de vorige ledenvergadering worden kort door gelopen er zijn geen 
opmerkingen 
De actie puntenlijst die uit de vorige vergadering is gekomen wordt door gesproken: 
Kelly vermeld dat de ledenlijst up to date is. Veel leden hebben de nieuwe  
machtiging  ingevuld. Van de ca. 200 leden zijn er nog 50 die niet hebben 
gereageerd, deze zullen in de loop van de komende periode actief na gebeld 
worden waarna de knhs ledenlijst wordt opgeschoond 

Mariska verteld over de optie’s voor de clinic waar zij mee bezig is. 
Marlon van Wisse, zal inhouden dat de ruiter 1 proef rijd (en opneemt) en dat daar 
achter aan een stukje begelijding wordt gegeven duur per combi ca. 20min 
Of: 
Ester Brands waarbij er middels de flexchair naar de houding wordt gekeken en de 
ruiters hierin verder op weg worden geholpen. Bij deze mogelijkheid kunnen meer 
deelnemers zijn. De kosten zullen ongeveer gelijk zijn. 

Pony/voltige kamp er wordt aan gewerkt. Er wordt actief gezocht naar een leuke 
accommodatie, aan de hand van de mogelijkheden aldaar  wordt er een uitnodiging 
voor deelname uit gedaan naar de betreffende leden. Het streven is het najaar. 

Feest We hopen in November ( 9 nov) een groot feest te kunnen houden, waarbij 
KNA (muziek Lunteren) kan worden uitgenodigd om muzikaal te ondersteunen. 
Femke wijst er nog op dat het echt ons feest zal zijn. Het streven is om zoveel 
mogelijk oude leden te motiveren en middels groot geprojecteerde foto’s de 
verhalen van vroeger op te halen. Wellicht is het leuk om in aanloop naar het feest 
in de week er voor enkele extra activiteiten te organiseren. Om ea mogelijk te 
magen zal er een feestcommissie samengesteld moeten worden( er wordt gedacht 
aan Toepie, Saskia, Joleen) en iedereen is vrij om zich te melden. Er wordt in 
gebracht dat sponsoren wellicht kunnen bijdragen de kosten te drukken. ( mirjam 
geeft aan hier in mee te willen denken). 
Het feest zal een druk leggen op het eigen vermogen van de club. 
Om budget duidelijk te krijgen zal er een plan ingediend moeten worden en na 
bespreking in bestuur goed gekeurd moeten worden middels een buitengewone 
leden vergadering. 

Domijn naam is weer van de vereniging, en goed zichtbaar op google 
Telefoon is aangeschaft en in beheer bij Britte 

Mariska merkt op dat de communicatie rond om de clinic van Jill wat 
onduidelijkheid was. Met name de opgave voor de deelname. Natasja is op de 
hoogte  we zullen er naar kijken. 

Onderhoud van het materiaal: het spring materieel is voldoende om er een parcours 
mee te bouwen. De Letters voor de dressuur ringen zijn daags na de vorige 
vergadering geplakt door Marijke en Evertjan waarvoor dank. 

4. Peter licht de cijfers toe 
Verder stelt hij voor om te kijken naar de prijzen van het lessend lidmaatschap, de 
kosten van instructie zijn vrij hoog  en niet geheel in verhouding met wat de 
lidmaatschps kosten voor lessende leden zijn. Hij stelt dat de lessende leden 
daarmee best een grotere bijdrage kunnen leveren om die kosten houdbaar te 



houden. In het bestuur zal er naar gekeken worden en in de volgende vergadering 
nader worden toegelicht. 
Mariska stelt een vragen betreffende de contributie voor de volige. De contributi 
heeft een basis prijs, als voltigeurs gaan deelnemen aan officiele wedstrijden en 
daarmee in de wedstrijd groep gaan bestaat er een hogere contributie ( ze lessen 
immers vaker, en begeleiding op wedstrijd) De kosten voor de voltige zijn relatief 
laag maar dat komt door het liefde werk van Sandra en Barbara.  Ook om de kosten 
van wedstrijden laag te houden wordt en een aanbeveling gedaan om sponsoren te 
zoeken. 

5. Hans licht de kas controle toe, de vereniging is weer gezond verklaard, Kim wordt 
bedankt voor haar aan deel in de conterole. 

6. De nieuwe Kas commissie Hans verlaat, Kim Blijft, nieuw Helga Das 
7. Marc is aftredend en niet herkiesbaar. 

Joleen zal als interim voorzitter toe treden. De vergadering bekrachtigd dit met 
een applaus 

8. De club kampioen paard wordt gehuldigd en zij krijgt de wisselbeker overhandigd. 
Dit jaar mag de beker bij MEAGAN VOS op de schouw staan. 

9. De KNHS heeft de regels omtrent het outdoor seizoen veranderd, nu mag er ook in 
het outdoor seizoen indoor wedstrijd gehouden worden. De regio heeft besloten om 
er het lopende outdoorseizoen geen goed keuring op deze wedstrijden te geven, 
maar wellicht wel volgend ouddoorseizoen.  Hier over zal gesproken worden in het 
bestuur. 
In de vergadering van de kring was de organisatie van de selectie nog niet helemaal 
rond. Na overleg met NH  er de vraag of wij als organisatie de selectie wedstrijd 
voor de regiokampioenschappen paard op ons willen nemen. Inmiddels is ons 
aanbod naar de kring verzonden. 

10. In de rond vraag wordt er gevraagd of er een “button” op de website kan voor een 
linkje naar het nieuws. 
Wilma bedankt nogmaals de vrijwilligers voor hun inzet, en verzoekt of ze ze mag 
blijven benaderen voor hulp. 
Direct wordt er ook nog wat mensen aan de bouwploeg app toegevoegd. Fijn voor 
de aanmeldingen. 

Tot slot nog een kleine verrassing: De Inzet van Marc in het bestuur wordt zeer 
gewaardeerd en hij wordt derhalve beloond met het erelidmaatschap en krijgt een 
bijbehorende spelt overhandigd 

De vergadering sluit om 21.30 uur 
De volgende bestuursvergadering is inmiddels gesteld op 5 juni 


