
Notulen ALV 1-12-2022 

 

1.Jan opent de vergadering. 

Natasja kan niet aanwezig zijn, ze heeft Corona. Het bestuur wenst haar beterschap. 

Ivana en Isabelle geven aan geen mail te hebben gehad. We gaan ervoor zorgen dat ze op de maillijst 

komt. 

2. Er zijn geen ingekomen stukken 

3. Notulen afgelopen vergadering worden doorgenomen: er zijn geen op- of aanmerkingen. 

4. Kelly aan het woord. Sinds de facturering zijn er meer inkomsten. Nog niet iedereen is te bereiken 
via de mail. Zij worden nagebeld. 

Meer inkomsten door aantal leden, maar voornamelijk meer wedstrijden: dressuur en springen. 
Extra post in de begroting voor investeringen: ringen/tijdwaarneming/hindernissen e.d.  

Michiel: vindt dat het bedrag voor de investering omhoog moet. Jan antwoord dat we eerst een jaar 

willen draaien en dan kijken of het bedrag omhoog kan.  

5. Contributie afschrijvingen: blijft hetzelfde behalve voor de voltige  

6. Cindy: Subtop wedstrijd voor het eerst georganiseerd. Liep heel aardig. Komend zomerseizoen zijn 

er 2 subtop wedstrijden aangevraagd. Selectie en regiokampioenschappen zijn aangevraagd bij ons 

en akkoord.  Annemarie vraagt of er voor de kampioenschappen standhouders worden uitgenodigd. 

Tip voor geluid: Mark Klein. Van Michiel Z. Twee springwedstrijden georganiseerd door Hanneke. 

7. Organisatie activiteiten. Caspara heeft haar best gedaan om een workshop WE georganiseerd. Was 

goed ontvangen en leuk. Ook een bbq, daar is weinig tot geen reactie op geweest, was erg jammer. 

Een klein clubje heeft gezellig met elkaar gegeten op de Nieuwe Heuvel. Helga probeert een 

springclinic te organiseren. Heeft enthousiaste instructie en zoekt nog naar een geschikte dag/avond. 

Annemarie probeert een clinic van Laurens van Lieren te organiseren 

Voor de springwedstrijd van december is Hanneke nog op zoek naar wat vrijwilligers in het parcours 

en op het secretariaat. Nieuw is dat er buiten wordt losgesprongen en de gehele binnenbaan 
gebruikt wordt voor het wedstrijdparcours. Tonny van Galen uit Flevoland is de parcoursbouwer. 

8. Yvonne Jimmink is enthousiast in regelen van vrijwilligers voor wedstrijden e.d.  

Vrijwilligers kunnen stempels verdienen, een aantal stempels kun je inwisselen voor een gratis start.  

9. Nieuw inschrijfformulier voor nieuwe leden. Staat per vandaag op de site.  

10. Statuten en HH reglement: 6 weken van te voren worden de nieuwe statuten en HH reglement 
op aanvraag gestuurd.  

11. Aantal leden rv de Nieuwe Heuvel 

12. Rondvraag/brainstorm: 

Jolanda: appje: of er kan worden geholpen met opbouwen dan kan er op tijd begonnen  worden met 

opbouwen. Dan is de voltige nog bezig…. 



Jolanda: moeten telefoons in een mandje in de hoek tijdens de pc, wij vinden dat het eigen 

verantwoordelijkheid is en zullen ruiters er zeker op aanspreken.  

Helga: instructie op vrijdag. Als Arno er niet is, lastig andere instructie te krijgen. Is een keer afgezegd 
terwijl Annemarie niet is gevraagd.  

Vrijdagavond blijft lastig. Er is al aangegeven dat er als het lang genoeg licht is, uitgeweken kan 
worden naar een andere dag en dan in de buitenbaan. Of om de week springen op de maandag.  

Er is verwarring over het deels deelnemen aan de springles als je bijvoorbeeld de volgende dag 

wedstrijd hebt. In overleg met de instructie mag je altijd meedoen en eerder stoppen. Daarna mag er 
niet meer gereden worden in een andere baan! 

13. Iedereen wordt bedankt voor hun komst en input.  

 

 

 




