
|  NOTULEN  | 
Najaarsvergadering Vereniging “De Nieuwe Heuvel”. 

Datum: donderdag 12 december 2019 

Plaats: Kantine naast de rijhal (leslokaal) 

20.07 uur opent Joleen Gorter de vergadering.  

Aanwezig zijn: Joleen Gorter, Kelly Heerma, Laetitia Goedegebuure, Peter Groen, Kim de 
Geit, Barbara van Essen, Nance van Dam, Sandra van Oostenbrugge, Denise Robbers, Ellen 
Robbers, Hans Post, Nicole Zelvelder, Michiel Zelvelder, Wilma Groen, Helga Das, Renate 
Schoeman, Sandra Jansen, Maureen en Jan Ditewig 

Vooraf afgemeld waren: Natasja, Hanneke, Rosalie Albers, Brandien den Hartog. 

1. Ingekomen stukken zijn er niet. 

2. Doornemen van het verslag van de Voorjaarsvergadering: 

a. Pag 1 had Hans Post een spelfout gevonden. 

b. Pag 4 betreft het financieel overzicht. Hier in neemt Peter Groen het woord. 
Peter neemt alles door en gaat dan verder betreft de begroting over het 
Jubileum feest. 

3. Peter vertelt dat betreft het financiële plaatje van het feest nog wat open ligt. Er 
is toegestemd door de leden om een bedrag van €5.000 euro vrij te maken voor het 
feest. Er moet nog een geheel overzicht komen vertelt Peter maar zoals het er nu 
uit ziet lijkt het dat er kosten bovenop de begrote €5.000 euro komen. In oktober is 
door Peter een voorschot aan de nieuwe heuvel betaald t.w.v. €4.000 euro. Peter en 
Joleen gaven aan dat het tussen de vereniging en De Nieuwe Heuvel niet helemaal 
goed was verlopen en dat er vanuit De Nieuwe Heuvel een begroting is gemaakt 
waarbij de vereniging nog €2.000 euro bij moest betalen, zodat het geheel op 
€6.000 euro kwam. Er zijn nog gesprekken aan de gang zegt Joleen, want 
accepteren doen we het niet. Vooraf is duidelijk ons budget bekend gemaakt en we 
zullen er alles aan doen om hier binnen te blijven. Vanuit het bestuur is ook gezegd 
mochten er toch kosten overheen komen dan zal er duidelijk gecommuniceerd 
worden naar leden waarom dit is en hoe wij als bestuur gaan zorgen dat dit niet 
voor de leden komt maar zelf de kas gaan aanvullen doormiddel van dingen te 
organiseren. Zodra er duidelijkheid over is zal er een verslag naar alle leden uit 
gaan.  

4. Joleen wil hier graag nog benadrukken dat ze alle verantwoording op haar wilt 
nemen met betrekking tot het feest. Ze geeft aan dat er een ander plaatje is voor 
gehouden dan daadwerkelijk het geval was. Daarnaast gaven de leden ook nog aan 
dat het niet voor de leden voelde maar meer voor de andere gasten. 

5. Hierna vervolgt Peter zijn uitleg over de begroting en wordt dit afgesloten. 

6. Vanuit de leden en bestuur komt het kopje Instructeurs aanbod. Hierin wordt door 
het bestuur aangegeven dat we bezig zijn met onderzoeken hoe het zit met de 
kosten. Er komen regelmatig inval instructeurs en het gebeurt dat deze soms meer 
vergoeding krijgen dan onze huidige instructeurs. Hier willen we vanaf, daarom zal 



er een overzicht worden gemaakt voor het bestuur met de kosten voor de instructie 
en moeten ze zich daar aan houden. Daarnaast zal er een gesprek komen met alle 
instructeurs om te overleggen hoe we nog strakker de informatie kunnen delen wie 
er wel lessen en wie niet. Ook de af en aanmeldingen zullen strenger geregeld 
moeten worden, er word soms te laat afgezegd waardoor er maar enkele in een les 
rijden. Hier komt een vervolg van in de voorjaarsvergadering. 

7. Michiel geeft nog als tip terug komend op het financieel overzicht dat de 
springwedstrijd ook een positieve bijdrage doet aan de begroting.  

8. Onder instemmend applaus worden er nieuwe bestuursleden geïnstalleerd: 

a. Sandra Jansen 

b. Hanneke Berkhout 

c. Daarnaast komt Maureen mee kijken voor een eventuele plek in het bestuur 
maar heeft aangegeven eerst te willen mee draaien om te kijken waar ze 
zich prettig in zou voelen.  

9. Joleen geeft aan dat er wat onduidelijkheid is betreft de kringvergadering van de 
KNHS. Hier in zijn zowel Michiel als Cindy aanwezig. Michiel zit daar vanuit de kring 
zelf en Cindy neemt daar plaats namens de vereniging. Cindy zal dan ook 
verantwoordelijk zijn om daar de agenda en desbetreffende andere afspraken te 
maken. Michiel neemt daar zijn taak alleen als zijnde lid van de kring op zich en 
komt niet uit met beslissingen voor of in naam van onze vereniging.  

10. Joleen opent de rondvraag: 

a. Sandra en Hanneke brengen in dat ze graag weer een clubkrant willen 
instaleren. Hierin worden de leden nog meer betrokken met de club en kan 
er ook beter gecommuniceerd worden met de leden. Dit zal al snel gaan 
plaatsvinden en wordt verstuurd op de mail. 

b. Michiel geeft nog een keer aan dat vereniging een account heeft bij 
Laposta. Dit een email organisatie waarin je met een snelle handeling 
iedereen kan mailen en ook zien of het aankomt. In de volgende bestuur 
vergadering word dit meegenomen en bekeken.  

c. Sandra: In de eerste clubkrant zal ook gevraagd worden aan alle leden om 
een naam te bedenken voor de krant. 

d. Helga geeft aan dat het een goed idee is om ook alle huisregels nog een keer 
na te lopen betreft de lessen. Wat mag wel en niet en ook over het vele 
afzeggen inhalen of met andere pony’s en paarden komen. Dit wordt op 
gepakt door Jan. 

e. Renate vraagt waarom er zoveel dressuur wedstrijden zijn en zo weinig 
spring wedstrijden. Michiel vult aan dat het veel geld kost, veel tijd kost, 
organisatie groter is dus dat het daarom zo weinig is. 

11. Als afsluiting wordt Joleen heel erg bedankt voor haar (en Hans) zijn inzet tijdens 
het voorzitterschap. Joleen geeft aan veel vertrouwen te hebben in de nieuwe 
samenstelling van het bestuur. Als bedankje ontvangt Joleen een mooie bos 
bloemen namens het bestuur. 

12. Joleen sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje aan de bar.


