Agenda ALV 6 maart 2017
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Boerderij Kasteelhoeve

Aanwezige bestuursleden zijn: Voorzitter Ingrid Nagy, Secretaris Diana van der Wal, Penningmeester
Agnes von Balluseck, Algemeen bestuursleden Hennie Wouwenaar en Krista Rietveld.

1.

Ingrid opent de vergadering om 20.04 uur

2.

Vaststellen van de agenda. Na punt 9 komt er een nieuw punt 10: het aftreden van Nora de

Boer en de vacature voor een bestuurslid.
3.

Mededelingen en ingekomen stukken. Afgemeld hebben zich: Annemarieke Roling, Paul

Bruynzeels, Agnes van Kleef, Anne- Fleur Bruins, Tatiana Albrecht, Madison Smits, Miranda Heemskerk,
Peter Baauw. Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering.
4.

Verslag ALV d.d. 14 maart 2016 (zie www.koningin-emma.nl)

Agnes von Balluseck merkt op dat onder punt 5c genoemd wordt dat er decharge aan de
penningmeester wordt verleend, dit moet zijn dat er decharge aan het bestuur wordt verleend. Een en
ander wordt gecorrigeerd en het verslag wordt getekend
5.

Jaarverslagen:
-Verslag van de secretaris over het jaar 2016
-Verslag van de penningmeester over het jaar 2016

Beide jaarverslagen zullen te lezen zijn op de site.
6.

Verslag van de kascontrolecommissie en installatie nieuwe kascontrolecommissie 2017

Mariëlle de Rooij en Bram Willems hebben de kascontrole uitgevoerd en goedgekeurd.
De nieuwe kascommissie wordt gevormd door Bram Willems en Corine Duivenvoorden.
7.

De jaarrekening wordt goedgekeurd en er wordt decharge aan het bestuur over 2016 verleend.
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8.

Begroting 2017.

Conny Zonneveld vraagt of er meer leden zijn dan vorig jaar. Diana van der Wal meldt dat dit aantal
ongeveer gelijk blijft. Men vraagt zich tevens af of er misschien nieuw springmateriaal aangeschaft moet
worden van het geld dat de vereniging over heeft. Het bestuur belooft dat er tijdens de NLDoet naar
gekeken zal worden of er dingen aan vervanging toe zijn.
9.

Vaststelling contributie 2018

Agnes von Balluseck meldt dat de KNHS 20,60 in plaats van 20 euro voor het lidmaatschap rekent. Deze
correctie kwam nadat de vereniging de leden al gefactureerd had. De vereniging zal dit betalen voor de
leden, maar het moet officieel gemeld in de vergadering. De contributie blijft dit jaar dus gelijk op 60
euro.
10.

Aftreden Nora de Boer.

Nora de Boer heeft vorig jaar al vrij snel aangegeven dat de bestuurslast te zwaar is. Zij is dus gestopt en
bij dezen aftredend. Er zijn 2 vacatures voor bestuursleden: voor penningmeester en voor algemeen
bestuurslid. Alle suggesties zijn welkom.

PAUZE

11.
Toekomst Akker
De Stichting Twickel heeft de vereniging schriftelijk per 31 december 2018 de huur opgezegd.
Wij als bestuur zijn in overleg met gemeente en ook met Twickel. Er wordt ingezet op behoud van de
Akker, door in overleg te treden met de nieuwe rentmeester die eerdaags zal aantreden, maar er wordt
ook gekeken naar mogelijkheden voor een andere locatie. Peter Baauw houdt zich vooral bezig met het
overleg namens de vereniging.
Plan van aanpak.
Als de heer Schimmelpenninck met pensioen is wordt er opnieuw gekeken naar overleg opties.
Schimmelpennink heeft persoonlijk iets tegen onze verenigingsactiviteiten. Zijn opvolger is de heer
Mooiweer.
Het bestuur vraagt aan de ALV om mee te denken over een nieuwe locatie. Els Bos stelt voor om in
onderhandeling te gaan met de Westkustruiters.
Informatievoorziening: een stemming over de naam van het clubblad, en informatie over de nieuwe
website.
Het Praatpaard is niet meer. Er wordt 1 keer per jaar een papieren informatieblad uitgebracht. Er wordt
gestemd over een eventuele nieuwe naam door de leden. De leden hebben hiervoor namen kunnen

inzenden. De leden hebben besloten dat het blad ‘Het Praatpaard’ blijft heten.
Diana van der Wal meldt dat het zeker de bedoeling is dat de leden leuke stukjes en foto’s in blijven
zenden, die gaan vanaf nu op de website komen.
12.

Uitdelen ruiterpaspoorten.

De leden denken dat er weinig animo is voor F-proeven. Els Bos stelt voor om het beide aan te bieden,
dus ook de gewone B- Proeven.
Met vraagt zich af of de bijbehorende theorielessen dan verplicht zijn. Dit wordt uitgezocht. Els Bos wil
navragen op har bijscholing of de FNRS gereden punten ook mee gaan tellen in het KNHS klassement.
13.

Instructie/Sue Holmes beker

Diana van der Wal meldt dat er op dinsdagochtend een veteranenles is, op donderdagavond een gewone
les en zaterdagochtend een jeugdles, gegeven door Els Bos en als vervanging Mary Biersteker, op de
Akker.
Vrijdagavond is er een les bij van der Marel, ook gegeven door Els Bos en May Biersteker.
Het springcluster begint per 1 april en wordt dit jaar gegeven door Rob van Wijk.
Het dressuurcluster begint in mei en wordt gegeven door Eva Lunau.

De Sue Holmes beker gaat dit jaar naar Anouk van Paridon.

14.

Activiteitenkalender 2017

Op de NL Doet wil men onkruid snoeien op de Akker, maar volgens Els Bos moet er goed op gelet
worden niet buiten de bak te snoeien, omdat Twickel dit niet wil. Ook moeten we kijken hoe het met het
springmateriaal staat.
De springwedstrijd van 9 juni moet eventueel verplaatst naar 2 juni. De jury moet hierover gebeld of dit
mogelijk is.
Els Bos heeft een optie voor 24 maart om frontriemen te maken. Aanmelden kan bij Els.
Els heeft contact met Eline van Egmond voor een clinic en stelt voor om ook Lisanne Zoutendijk nog een
keer terug te vragen voor een clinic, dan ook voor volwassenen.
15.

Rondvraag

Jeanette Hendriks vraagt of het puntensysteem voor vrijwilligers werkt. Voor het opbouwen van de
wedstrijden zeker. Veel kinderen starten gratis op hun verdiende punten, meldt Krista.
Jeanette wil graag of weten hoeveel er vrijwilligers er komen op NL-doet. Tot nu toe is er helaas maar 1
aanmelding.
Conny Zonneveld stelt voor om Dexter Biersteker eventueel te vragen voor lessen te geven aangezien hij
met zijn instructeurs opleiding bezig is. Als hij slaagt of moet oefenen of stage lopen is hij welkom.
Hennie Wouwenaar meldt dat er een subsidie toegezegd is door de Gemeente Wassenaar van 30.000
euro. De gemeente houdt het gereserveerd voor ons totdat we het kunnen gebruiken.
Bram Willems vraagt of instructeur Erik Bos van de Voorruiters ook benaderd is voor springinstructie.
Diana meldt dat dat een 2e optie was voor het springcluster, maar dat hij niet benaderd is.
Corine en Conny willen graag een instructeur voor hoger geklasseerde springruiters zoals Jeroen
Heijmans. Het bestuur stelt voor om dit dan in de vorm van een clinic te organiseren.
16.

Sluiting

Ingrid sluit de vergadering om 21.59 uur.

