Notulen Algemene Ledenvergadering Koningin Emma van 12 maart 2020
Datum
Aanvang
Locatie

:
:
:

donderdag 12 maart 2020
20.00 uur
Boerderij De Kasteelhoeve, Voorschoten

Aanwezige bestuursleden:
John Paul Didden (voorzitter), Agnes von Balluseck penningmeester),
Lotty van Heijningen (secretaris). Algemene Bestuursleden Hennie Wouwenaar en
Martine l’Ami.
Afwezig bestuurslid:
Esmee Kramp.
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.07 en heet de aanwezigen welkom.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
Geen mededelingen.

3.

Vaststellen notulen algemene ledenvergadering van 21 maart 2019
Vastgesteld. Geen op- of aanmerkingen.

4.

Jaarverslagen:
• Verslag secretaris over het jaar 2019
De secretaris leest het verslag voor (zie bijlage). Er zijn naar aanleiding hiervan
geen vragen of opmerkingen.
• Verslag penningmeester over het jaar 2019
De penningmeester geeft een toelichting op de balans en de verlies- en
winstrekening.
Alle bezittingen op de balans zijn afgeschreven. Het eigen vermogen is met
circa € 21.000,-- afgenomen.
Vooruitbetaalde kosten ruiterbal is als aparte post opgenomen. Bij crediteuren
zijn nog niet alle lesuren van instructeurs verwerkt.
Verlies- en winstrekening:
Het verschil met vorig jaar is duidelijk zichtbaar. De baten ten opzichte van
2017 en 2019 lopen aanzienlijk terug.
De kosten voor instructie zijn toegenomen, terwijl door de grote terugloop in
leden de betaalde contributie lager is. Daardoor is er onvoldoende dekking
voor de kosten.
De voorzitter merkt naar aanleiding hiervan op dat er op dit moment te weinig
lessende leden zijn. Het is daarom niet meer rendabel om twee instructeurs
aan te houden.
De kosten voor de exploitatie van De Akker zijn hoog. RuLo heeft het terrein in
2019 opgehoogd met nieuw zand. Ook is er een nieuwe pomp geïnstalleerd.
1

Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor het leeghalen van De Akker door
Voorham en RuLo voor het verwijderen van bronbemaling, schuur, palen,
hekwerk e.d.
Tot slot waren de kosten voor de productie van het Praatpaard hoger.
Enjoy de Ride heeft baten opgeleverd. Op dit moment zijn er al vier
aanmeldingen voor Enjoy the Ride 2020.
Door in 2020 meer dressuur- en springclusters te organiseren is het hopelijk
mogelijk extra baten te realiseren.

5.

Verslag van de kascommissie en installatie nieuwe kascontrolecommissie 2019
De heer Willems is als vertegenwoordiger van de kascommissie aanwezig. Hij
constateert dat de gegevens net als de afgelopen vier jaar goed zijn weergegeven. De
kosten voor RuLo en Voorham zijn hoog. Een plus is de aankoop van de auteursrechten
van het toneelstuk. Verder zijn er geen bijzonderheden.
De voorzitter meldt dat er een oproep geplaatst moet worden aan leden om zich aan
te melden als lid van de kascommissie. Daarvoor zijn twee leden nodig. Indien leden
zich niet aanmelden hiervoor, denkt hij aan inhuur van twee externen. De voorzitter
zal Roel Zonneveld en Lisa Lelieveld dan vragen of zij als externe lid van de
kascommissie willen zijn.

6.

Goedkeuring Jaarrekening 2019 en decharge bestuur over 2019
De leden gaan akkoord met de jaarrekening 2019 en verlenen het bestuur decharge
over 2019.

7.

Goedkeuring begroting 2020
De voorzitter merkt op dat er nog twee posten niet zijn opgenomen in de begroting:
•

De kosten voor het realiseren van een nieuwe locatie.

•

De kosten voor de website (ad € 42,50).

De voorzitter geeft aan dat het niet verantwoord is de aanleg van een rijbak e.d. op de
nieuwe locatie volledig uit eigen middelen te financieren. Een bijdrage van € 10.000,-uit eigen middelen is reëel.
De gemeente wordt gevraagd om subsidie toe te kennen. Daarnaast bestaat de
mogelijkheid een aantal zaken zelf uit te voeren.
Doordat de locatie een waterwingebied is, zijn er restricties wat betreft de bodem
afgraven en drainage. De idee is, de rijbak iets op te hogen om dit op te lossen.
Ophoging van meer dan 30 cm zou meer kosten betekenen in verband met
archeologisch onderzoek en eventuele gevolgen daarvan.
De besproeiingsinstallatie realiseren kan op basis van slootwater of door het laten
slaan van een bron door Voorham.
De opgenomen post voor exploitatie van een nieuwe akker is een aanname: deze
waren bij Twickel € 1.250,--.
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Als de nieuwe locatie gerealiseerd is, is de verwachting dat meer nieuwe leden zich
aanmelden, wat meer baten oplevert.
Conclusie: een en ander leidt tot een ‘net’ sluitende begroting met een kleine
winstpost.
8.

Vaststelling contributie 2020
De KNHS-bijdrage is gestegen met € 0,75. Als gevolg daarvan wordt de contributie van
2020 ten opzichte van 2019 verhoogd met € 0,75 naar € 25,75. Er is besloten deze
verhoging voor het jaar 2020 niet door te berekenen in de contributie, de contributie
blijft dus gelijk.
De voorzitter zal contact opnemen met de twee leden die 2x per week lessen voor één
lidmaatschap.

9.

Stand van zaken dr. Mansveltkade
De voorzitter reikt de overzichtstekening van de nieuwe locatie uit en geeft een
toelichting op de plannen.
Er heeft regelmatig overleg met de gemeente plaatsgevonden. Gemelde knelpunten
waren de Kermis, het Circus en de Tinadagen. Een aantal oplossingen voor deze
knelpunten is aangedragen: De bak kan iets verplaatst worden ten opzichte van de
eerste tekeningen. De hekken kunnen zodanig geplaatst worden, dat zij verwijderd
kunnen worden op het moment dat de andere evenementen plaatsvinden.
Ook met de buurtvereniging Oostdorp en de Wassenaarse Ondernemersvereniging
heeft overleg plaatsgevonden. Blauw Zwart heeft positief gereageerd.
De vereniging kan gebruik maken van de kantine van de Oranjevereniging, die naast de
te realiseren nieuwe rijbak ligt. Besproken is dat dit kan door als vereniging een
bijdrage te leveren aan de vaste kosten voor de kantine. Voordeel is dat op de nieuwe
locatie bij evenementen er koffie- en thee is en toiletten beschikbaar zijn.
Morgen 13 maart is er een inloopavond voor de buurtvereniging Oostdorp. Ook komt
er een aankondiging in De Wassenaarder.
De gemeente geeft pas akkoord nadat dit overleg heeft plaatsgevonden.
Mits de financiering rond komt, staat niets de realisatie van de nieuwe locatie in de
weg. Naast subsidie van de gemeente kan ook subsidie gevraagd worden aan Stichting
1818. De vereniging zou zelf 1/3e deel, € 10.000,-- kunnen inbrengen, de gemeente
€ 10.000,-- à € 20.000,--. Afhankelijk van de beschikbaar komende middelen zal
bekeken worden welke zaken de vereniging zelf kan realiseren, welke bak er komt en
welk besproeiingssysteem gekozen wordt. Er komt een 60-20 bak, de oude verlichting
kan teruggeplaatst worden. Nieuwe verlichting zou € 19.000,-- kosten.
Anders dan bij De Akker is er veel jeugd in de omgeving. Daarom is een garagebox
plaatsen om het materieel achter slot en grendel te plaatsen noodzakelijk.
Ook moet nagedacht worden over een toegangssysteem tot de rijbak, alleen
beschikbaar voor leden.
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Op het bestrate deel is ruimte om te parkeren. Daarnaast is parkeerruimte voor twee
trailers beschikbaar bij de Jeu de Boules-locatie. In totaal is er parkeerruimte voor
ongeveer 6 trailers.
10.

Vrijwilligerspunten afschaffen
In het verleden konden leden vrijwilligerspunten verdienen die eenmaal per jaar
werden ingewisseld. De afgelopen jaren is dit verwaterd.
Besloten is daarom, de vrijwilligerspunten af te schaffen. Leden die nog in het bezit zijn
van vrijwilligerspunten kunnen deze tot het einde van dit jaar verzilveren.

11.

Benoeming nieuwe bestuursleden en leden activiteitencommissie
Op de oproep om zich aan te melden als bestuurslid of lid van de
activiteitencommissie is geen reactie gekomen.
Esmee Kramp is afgetreden als bestuurslid.
Agnes von Balluseck blijft bestuurslid, maar treedt af als penningmeester. Zij blijft
Enjoy the Ride organiseren.
Corine Duivenvoorden treedt met ingang van heden aan als bestuurslid en
penningmeester.

12.

Rondvraag
Geen opmerkingen.

13.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.
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