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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 12 MAART 2018 

Aanvang : 20.00 uur 
Locatie: Boerderij Kasteelhoeve 

 
Aanwezige bestuursleden zijn: Voorzitter John Paul Didden, Penningmeester Agnes von Balluseck, 
Algemeen bestuursleden Hennie Wouwenaar, Krista Rietveld, Martine L’Ami en Brenda Vredeveld. 
Afwezig bestuurslid: Secretaris Diana van der Wal 
 

 
1. Opening 

John Paul Didden opent om 20.03 uur de vergadering. 
 

2. Vaststellen agenda 
De verdeling van de agenda wordt iets aangepast. Presentatie Young Talent gepresenteerd door 
Corine Duivenvoorden wordt agendapunt 5. 
Met deze aanpassing wordt de agenda vastgesteld. 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Afgemeld hebben zich: Els Bos, Liza Lelieveld, Anges van Kleef. 
Er zij geen ingekomen stukken. 

 

4. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 6 maart 2017 (zie www.koningin-emma.nl) 
Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de ALV 6 maart 2017, het verslag wordt vastgesteld. 
 

5. Young Talent presentatie 
Dexter Biersteker, Esmee Kramp, Roel Zonneveld en Corine Duivenvoorden hebben een 
presentatie voorbereid die op de vergadering wordt toegelicht.  
Corine vertelt dat zij graag willen dat er crosstrainingen  worden georganiseerd. Hiervoor hebben 
zij al een voorstel om in ieder geval op zaterdag 19 mei en zaterdag 9 juni een crosstraining te 
organiseren. De crosstrainingen vinden plaats op verschillende locaties in Nederland o.l.v. 
respectievelijk Ilonka Kluytmans, Jan van beek, Elaine Pen, Jeannette Chardon en Kees de Jong. 
Deze data zijn nog nader te bepalen en geïnteresseerden kunnen zich per cross aanmelden.  
keer.  
Daarnaast stelt Corine namens het team voor 4 avonden in april/mei springlessen te organiseren 

http://www.koningin-emma.nl/
http://www.koningin-emma.nl/


 

 
KONINGIN EMMA 

Wassenaar 

die worden verzorgd door Sander Gepkens op de thuislocatie Dexter Biersteker. Deze 
springlessen zijn op 3 april, 17 april,  1 mei en 15 mei. In de springlessen kunnen 2 deelnemers 
meedoen. Er zijn nog 4 plekken over. Kosten voor de springlessen zijn € 45 euro per les.  
 
Dexter heeft zijn instructeur diploma behaalt en wil hier ook graag iets mee gaan doen.  Dexter 
wil graag ook lesgeven voor de cross-trainingen,  o.a. de herfstcross die plaatsvindt op De Akker 
evt. in samenwerking met Els Bos. John Paul heeft met Els hierover gesproken en een idee is om 
ook nog een extra herfstcross te plannen. 
 

6. Team Young Talent gaat het voorstel verder uitwerken. John Paul en Dexter nemen voor de 
organisatie over de cross contact op met Els om dit gezamenlijk op te pakken. 

 

7. Jaarverslagen:  

 Verslag secretaris over het jaar 2017 
Diana van der Wal is verhinderd. John Paul leest het verslag van de secretaris voor. De 
kampioenen worden nog in het verslag opgenomen, dit zijn Dexter Biersteker, Corine 
Duivenvoorden, Roel Zonneveld en Bente Hedeman. 

 Verslag penningmeester over het jaar 2017 
Agnes von Balluseck licht het jaarverslag toe. De stukken zijn vooraf aan de leden 
gestuurd. De kosten springcluster waren in 2017 niet dekkend, die moeten dit jaar 
verhoogd worden. Enjoy the Ride heeft veel geld opgebracht. Praatpaard was voor eigen 
rekening omdat de sponsor zich heeft teruggetrokken. 

8. Verslag van de kascommissie en installatie nieuwe kastcontrolecommissie 2017 
Corine Duivenvoorden en Bram Willems hebben de kascontrole uitgevoerd en goedgekeurd, zijn 
complimenteren voor Agnes voor de zorgvuldige boekhouding.  
De nieuwe kascommissie wordt gevormd door Roel Zonneveld en Corine Duivenvoorden. 
 

9. Goedkeuring Jaarrekening 2017 en decharge bestuur over 2017 
De jaarrekening 2017 wordt goedgekeurd en er wordt decharge aan het bestuur verleend voor 
het gevoerde financiële beleid over 2017. 
 

10. Goedkeuring begroting 2018 
Conny Zonneveld heeft een opmerking over de begroting m.b.t. contributie. Deze is voor dit jaar 
€ 2000 hoger begroot dan 2017. Dit is wellicht te optimistisch. Geconcludeerd wordt dat de 
contributies voor lessende leden niet voldoende opbrengen om de dressuurinstructie dekkend te 
krijgen. John Paul gaat met Mary Biersteker en Els Bos dit verder bespreken. Dexter vraagt 
waarom de exploitatie van de Akker dit jaar hoger begroot is. Dit heeft te maken met het 
doorhalen van de Akker. Dit is noodzakelijk om de Akker vlak te krijgen. Dexter Biersteker heeft 
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nog een vraag over de vergaderkosten die begroot zijn op € 400,00. Dit heeft te maken dat de 
vereniging extra vergadering heeft ingepland. Verder geen opmerkingen op de begroting.  
De begroting  wordt goedgekeurd met de aanpassing dat de bedragen voor de contributie wordt 
aangepast naar € 7.500,00 en aan de lasten kant zal een besparing van € 2.000,= gevonden 
moeten worden om de begroting sluitend te krijgen. 
 

11. Vaststelling contributie 2018 
John Paul stelt voor de contributie voor dit jaar gelijk te houden als 2017. De kosten zijn dekkend 
en om die reden is het niet noodzakelijk de contributie te verhogen. 
Wel is het voorstel om de contributie duidelijker op de website te vermelden. Dit is nu te 
ingewikkeld op de site vermeld. Clazien van Paridon vraagt waarom de contributie voor een 
Akkerlid en een lessend Akkerlid maar € 30 verschil is. Een Akkerlid mag dagelijks gebruik maken 
van de Akker en een lessend lid komt er maar 1x per week voor de les. Dit staat niet in 
verhouding. De opbrengsten voor lessende leden zijn niet dekkend voor de kosten van de 
dressuurinstructie. Het is niet reëel om de Akkerleden de kosten voor de lessende leden op te 
laten draaien. Voor dit jaar blijft de contributie gelijk als 2017. 
 

12. Stand van zaken Actiepunten BALV 18 september 2017 
John Paul geeft aan dat dit de eerste vergadering met de nieuwe bestuursleden was. Tijdens dit 
overleg zijn er aantal actiepunten opgesteld. Deze heeft het bestuur al zoveel mogelijk opgepakt. 
 
Peter Baauw licht het actiepunt met betrekking tot de locatie De Akker toe. Tot op heden is nog 
niet duidelijk of de vereniging langer gebruik mag maken van de Akker. Peter Baauw moet nog 
contact zien te krijgen met de Rentmeester, Dhr. Mooijweer en bespreken wat er nog mogelijk 
is.  Waarbij als 1e punt is dat wij laten zien dat de vereniging er zoveel mogelijk eraan doet  om 
aan alle eisen/wensen te voldoen om op de Akker te mogen blijven.  
Het 2e punt is om te kijken of er iets mogelijk is op vliegveld Valkenburg. 
Mogelijk wordt de locatie de Akker onderdeel van een wandelgebied en daar zou een vereniging 
niet in passen. Er wordt ook gekeken naar alternatieve terreinen, maar dit is nog niet verder 
uitgewerkt. John Paul en Peter Baauw gaan samen doorspreken wat de alternatieve terreinen 
zijn en proberen op korte termijn een afspraak met dhr. Mooijweer zien te beleggen.  
 
Het actiepunt over de verenigingslessen, hier komt het bestuur over 3 maanden op terug hoe dit 
opgepakt wordt. John Paul gaat dit met Els Bos en Mary Biersteker bespreken. 
 
Het actiepunt voor het aanmaken van een Blog op de website is beschikbaar. Krista licht toe dat 
de leden kunnen berichten sturen naar het e-mailadres van de vereniging en door een van de 
bestuursleden wordt de Blog op de site geplaatst. Corine geeft aan dat dit omslachtig is en zou 
liever zijn dat als zij een bericht plaatst op haar Facebook dat deze gelinkt kan worden met de 
Facebookpagina van de Vereniging. Besloten wordt dat de rechten voor de Facebookpagina van 
de Vereniging wordt aangepast zodat leden daarop berichten kunnen plaatsen, de beheerder 
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van de pagina kan dan het bericht goedkeuren. 
 
Dressuurcluster Jill Huijbregts staat gepland, dit wordt nog opgepakt 
 

13. Sue Holmes Beker 
De Sue Holmes Beker wordt door John Paul uitgereikt. Deze beker wordt uitgereikt aan de ruiter 
die dit jaar de meeste progressie heeft gemaakt. Voor dit jaar is dat Maartje L’ Ami.  
Vanaf 2018 worden alle bekers uitgereikt op de ruiteravond, zodat de winnaars extra in het 
zonnetje worden gezet. 
 

14. Benoeming nieuwe bestuursleden 
Dit jaar zijn er 4 aftredende bestuursleden, waarvan er 2 zich herkiesbaar hebben gesteld, te 
weten Hennie Wouwenaar en Agnes von Balluseck. Ook hebben zich 3 nieuwe personen 
beschikbaar gesteld als bestuurslid, te weten Esmee Kramp, Dexter Biersteker en Nicole 
Okhuysen. De aanwezigen wordt gevraagd of zij kunnen instemmen met het benoemen van  
Hennie Wouwenaar, Agnes von Balluseck , Esmee Kramp, Dexter Biersteker en Nicole Okhuysen 
voor de komende 3 jaar. Er is geen bezwaar en alle genoemden zijn benoemd tot bestuurslid. 
Diana van der Wal en Krista Rietveld zijn afgetreden. 
 

15. Rondvraag  
Conny Zonneveld geeft aan dat de voorwaardes en berekeningen voor de competities etc. heel 
onduidelijk zijn. Dit moet duidelijker zodat iedereen weet wat je moet invullen en hoe de 
berekening wordt toegepast. Besloten wordt dat de berekening op de website wordt geplaatst. 
Daarnaast worden de uitslagen van de verschillende competities ook op de website geplaatst. 
 
Peter Baauw geeft complimenten aan het bestuur die vanaf september in de nieuwe 
samenstelling is aangetreden en is enthousiast over hoe de actiepunten die toen op de BALV ter 
tafel kwamen al zoveel mogelijk zijn opgepakt door dit bestuur. 

John Paul meldt dat het praatpaard weer 4 x jaar uitgegeven. Esmee Kramp en Brenda Vredeveld 
pakken dit gezamenlijk met John Paul op. 
 
Agnes meldt dat op 15 maart de bekendmaking is van de Rabobank Clubkascampagne. Er kunnen 
4 leden bij aanwezig zijn. Miranda Heemskerk geeft aan dat deze actie niet aansluit bij het feit 
dat de Akker waarschijnlijk niet langer meer de locatie blijft voor de vereniging. 
 

16. Sluiting 
De voorzitter sluit om 21.26 uur de vergadering 


