
Jaarverslag 2015

Bestuurssamenstelling
Op de ALV van trad Annemarieke van Rijssel af als secretaris. Diana van der Wal heeft zich 
aangemeld als nieuwe secretaris. Muriel Cheung trad eveneens af. Haar plaats werd ingenomen 
door Krista Rietveld.
De vergadering ging akkoord met de benoeming van Diana en Krista. Voor beide aspirant 
bestuursleden gold dat hun benoeming pas bekrachtigd kon worden tijdens de bijzondere ALV, 
aangezien hun kandidatuur door het bestuur niet bekend is gemaakt binnen de daarvoor gestelde 
termijn.

De samenstelling van het bestuur was in 2015 als volgt: 

Ingrid Nagy voorzitter
Agnes von Balluseck penningmeester
Diana van der Wal secretaris
Niels Lelieveld ledenadministratie
Hennie Wouwenaar bestuurslid en aanspreekpunt lessen
Krista Rietveld bestuurslid 
Maud Verhelst bestuurslid

Leden
Eind 2015 telde Koningin Emma  93 leden:
1 erevoorzitter, 1 erelid, 7 bestuursleden, 16 dressuurlessende leden, 15 basisleden, 18 
Akkerleden,  5 jeugd-dressuurlessende leden en 5 bijrijders.
Verder waren er 18 vrienden.

Instructie
De dressuurlessen werden gegeven door Els Bos en Mary Biersteker. Locaties: de Akker, Manege 
Vreehorst, Manege de Westkustruiters en Van der Marel.
Er was geen reguliere springles maar twee springclusters.

De springcluster werd 2 x gegeven ( voor en na de zomervakantie) door Marit van Werkhoven.

Verder waren er speciale dressuurclusterlessen, voor de volwassenen gegeven door Bianca Aubert
en voor de jeugd door Els Bos. 

Algemene Ledenvergadering 2015
De Algemene Ledenvergadering is op 16 maart  op Boerderij De Kasteelhoeve van de familie 
Duivenvoorden gehouden. 

Buitengewone Ledenvergadering op 20 november op Boerderij De Kasteelhoeve. Deze is 
gehouden vanwege de officiële decharge van de penningmeester, het voordragen en installeren 
van Krista Rietveld en Diana van der Wal als nieuwe bestuursleden, het aftreden van Maud 
Verhelst en het verkiesbaar stellen van Nora de Boer als nieuw jeugdbestuurslid.
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Praatpaard
Het Praatpaard kwam (zes keer uit. De redactie bestond uit Martine l’Ami, Miranda Heemskerk, 
Ingrid Nagy, Niels Lelieveld en Maud Verhelst, Michelle Hellemond).

Wedstrijden 

1. Onderlinge dressuur wedstrijd zondag 14 juni.
Bij de jeugd werd 1e met 201 en 203 punten Anne- Fleur Bruins met Zouraya.
Bij de volwassenen won Ida Hoving met 196 en 199 punten met Rianne van U-nova.
Bij de veteranen won Conny Zonneveld met 201 en 198 punten met Luno.

2. 27 en 28 juni SGW Vlietlanden
Op 27 en 28 juni werd voor de twaalfde keer de SGW in de Vlietlanden georganiseerd. Ook 
dit jaar hebben zich weer veel vrijwilligers van onze vereniging ingezet en hiervoor heeft de 
vereniging weer een financiële bijdrage van de Stichting Eventing Zuid-Holland mogen 
ontvangen. Een groot aantal Emmaleden heeft meegedaan aan dit mooie evenement.

3. Onderlinge wedstrijd 30 augustus

Bij de volwassenen hadden we een gedeelde 1e plaats van Ida Hoving met met Rianne van U 
Nuova en Lisette van Schaik met Lester Franklin, beide met 180 en 178 punten. 
Winnaar bij de jeugd werd Julie L'Ami met 184 en 189 punten met Adriana Jane.

4. Beide onderlinge dressuurwedstrijden waren onderdeel van de zomercompetitie 2015.
Winnaars van de zomercompetitie waren bij de volwassenen Ida Hoving, en bij de jeugd Julie 
l’Ami.

5. 1 november Herfstmeeting
De Herfstmeeting werd georganiseerd door de Palensteynruiters. Er werd gestart bij Manege
Hestar.
Koningin Emma behaalde met het team bestaande uit Bente Hedeman, Isa van Os, Larissa 
Bos en Kiki van Oosterzee een mooie 2e plaats.

Best geklasseerde ruiters van het jaar 2015
Tijdens de jaarlijkse Ruiteravond werden de best geklasseerde ruiters bekendgemaakt. Corine 
Duivenvoorden was de best geklasseerde jeugdruiter. De beker voor de best geklasseerde ruiter 
werd toegekend aan Dexter Biersteker.

Sue Holmes beker
De Sue Holmes beker was dit jaar voor Laura Groen.
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Overige verenigingsactiviteiten
1. 10 januari: de traditionele Ruiteravond. Naast de huldiging van de best geklasseerde ruiters 

van het jaar, en een optreden van de jeugdruiters, werd een blijspel “Bonje na het bal…” 
opgevoerd door de toneelgroep. Na de verloting met vele prachtige prijzen werd er gedanst 
tijdens het ruiterbal. 

2. 21 maart: NL-doet. Weer ruim veertig vrijwilligers kwamen om een aantal ruiterpaden onder
handen te nemen en vooral de akker een opknapbeurt te geven. 

3. 2 mei: Enjoy the Ride. Enjoy the Ride is het buitenrijplatform van de KNHS en de FNRS en is 
in het leven geroepen om het buitenrijden meer toegankelijk te maken voor een groter 
publiek. Ook dit jaar waren de  ervaringen van zowel de organisatie als de deelnemers waren
zo positief, dat een tweede Enjoy the Ride op 19 september nog een keer met succes werd 
georganiseerd.

4. 16 augustus: ringsteken. Tijdens de zomerfeestweek van de Oranjevereniging in Wassenaar 
heeft Koningin Emma weer het onderdeel Ringsteken georganiseerd op de Berkhei. Altijd 
een druk bezocht evenement, met veel deelnemers die in de meest uiteenlopende creaties 
te zien waren.

5. 23 oktober. Speciaal voor de herfstvakantie een oergezellige gymkhana op de akker voor 
onze jeugdleden.

6. 9 december: het Sinterklaasfeest voor de jeugdleden bij Els Bos op de boerderij. De 
ponyleden hebben weer een heel gezellige avond gehad!

De secretaris.
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