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 Notulen Algemene Ledenvergadering Koningin Emma 
21 maart 2019 

 

Datum:  dinsdag 21 maart 2019 
Aanvang: 20.00 uur 

Locatie:  Boerderij De Kasteelhoeve, Voorschoten 
 
Aanwezige bestuursleden: Voorzitter John Paul Didden, Penningmeester Agnes von Balluseck, 
Secretaris Brenda Vredeveld, Algemene bestuursleden Hennie Wouwenaar, Esmee Kramp. 
Afwezig bestuurslid: Dexter Biersteker.  
 

1. Opening  
John Paul opent om 20:02 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Geen ingekomen stukken en verder geen mededelingen 
 

3. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 12 maart 2018 
Er zijn geen opmerkingen, de notulen worden vastgesteld. 
 

4. Sue Holmes beker 
De Sue Holmes beker wordt voor 2018 uitgereikt aan Anne Fleur Bruins. Zij heeft het 
afgelopen jaar de meeste vorderingen gemaakt. 
 

5. Jaarverslagen: 
- Verslag secretaris over het jaar 2018 
Jaarverslag wordt rondgedeeld en John Paul vraagt of er behoefte is om het verslag 
voor te lezen. Bram Willems stelt het op prijs als het verslag wordt voorgelezen. John 
Paul neemt dit namens de secretaris waar. Het verslag wordt ook op de website 
gepubliceerd zodat alle leden dit later nog kunnen teruglezen. Er staat in het verslag 2 
keer dinsdagochtend, dit wordt aangepast naar 1 dinsdagochtend en 1 x 
dinsdagavond. 
 
- Verslag penningmeester over het jaar 2018 
Agnes von Balluseck heeft een verlies en winstrekening gemaakt en een balans voor 
2018 en licht deze toe. John Paul deelt het verslag rond.  
De belangrijkste punten: de bezittingen (tractor, materialen etc.) zijn tot 0 
gereduceerd. De inkomsten van de contributie lopen terug en ook de uitgaven voor de 
instructie.  Er 6 nieuwe jeugdleden en 6 nieuwe volwassenleden voor 2019 
bijgekomen, maar er hebben ook 11 leden opgezegd. Het aantal blijft hiermee 
ongeveer gelijk.  
 

6. Verslag van de kascommissie en installatie nieuwe kascontrolecommissie 2018 
Roel Zonneveld en Corine Duivenvoorden hebben de kas gecontroleerd en deze goed 
bevonden. Corine Duivenvoorden is voor het laatst bij de kascommissie. Roel 
Zonneveld blijft nog een jaar en Bram Willems en Liza Lelieveld melden zich aan. 
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7. Goedkeuring jaarrekening 2018 en decharge bestuur over 2018 
Er is decharge verleend aan het bestuur over 2018. 
 

8. Goedkeuring begroting 2019 
John Paul licht de begroting toe. De begroting is voor 2019 alleen voor de eerste helft 
van het jaar opgesteld, vanwege de stand van zaken over de akker. Op 1 juli is er geen 
gebruik meer van de akker mogelijk. John Paul stelt voor om over een aantal maanden 
een extra ALV bijeen te roepen omdat er dan meer bekend is over een mogelijke 
locatie. 

Conny Zonneveld vraagt hoe lang van te voren moet je, als je wilt, opzeggen als je niet 
mee wilt naar een nieuwe locatie? John Paul zegt dat hier flexibel mee om moet 
worden gegaan. Het is streven is om voor 1 juni bekendheid te geven over een 
mogelijk nieuwe locatie, zodat je zeker een maand hebt om op te zeggen. 
 
Conny meldt verder dat er nergens in de begroting iets wordt opgenomen over 
instructie voor spring- en crossinstructie, terwijl er wel veel geld wordt gereserveerd 
voor dressuurinstructie voor een redelijk kleine groep leden die daar gebruik van 
maken. 
John Paul meldt dat hier nog naar wordt gekeken en dit ook is besproken met de 
instructeurs. Tot 1 juli blijft de instructie zoals deze nu is. Vanaf 1 juli wordt dit anders 
ingericht. Conny geeft aan dat je  hiermee niet de leden tegemoet komt die 
springlessen, -clusters volgen willen of iets met eventinginstructie. Corine haakt hierop 
in dat als je clusters organiseert en eventing ruiters de keuze geeft om hieraan mee te 
doen je daarin ook  als vereniging iets tegemoet moet komen. Er is geen behoefte om 
wekelijks aan een springles deel te nemen. Esmee geeft als reactie hierop dat er eerst 
geïnventariseerd moet worden naar de behoefte en ook moet er worden gekeken hoe 
e.e.a. verloopt als er een nieuwe locatie is. Corine vraagt kan er niet worden gekeken 
of de niet-leden meer betalen en dat die extra inkomsten worden verdeeld over leden, 
zodat je toch gelijk uitkomt. Corine zegt dat zij voor dezelfde prijs zelf ook bij Chardon 
kan lessen en dan niet perse via de Emma hoeft deel te nemen. Afgesproken wordt dat 
dit wordt meegenomen naar de eerstvolgende bestuursvergadering om dit verder uit 
te werken. 

9. Vaststelling contributie 2019 
De contributie wordt gelijk gehouden als het vorige jaar. De aanwezigen leden gaan 
hiermee akkoord. 
 

10. Stand van zaken de akker 
De akker stopt per 1 juli. Het bestuur is in overleg met de gemeente over een 
vervangende locatie. De gemeente heeft aantal mogelijke locaties aangeboden o.a. De 
Berkhei, Dr. Mansveltkade, De prinsessentuin en op de Papelaan terrein van dhr. De 
Groot. Laatst genoemde heeft niet meer gereageerd. De gemeente heeft gevraagd om 
een vergunning aan te vragen voor dr. Mansveltkade. Op deze locatie is ook de kermis. 
Ook is het voorstel van gemeente om de Emma te vestigen op de Kleihoeve. Deze 
locatie heeft nog veel opknapwerkzaamheden nodig en dat zal zo’n 4 a 5 jaar gaan 
duren voordat daar iets gerealiseerd kan worden. Corine zegt dat het aanleggen van 
een rijbaan een grote kostenpost is, kan er niet gekeken worden naar een locatie waar 
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de lessen kunnen worden gegeven en verder losse terreinen voor clusters, zoals 
bijvoorbeeld Stal Duivenvoorden, Biersteker en Zonneveld. John Paul merkt op dat dit 
ook kosten met zich meebrengt. Het aanleggen van een nieuwe rijbaan wordt 
gesubsidieerd door de gemeente. 
 
Conny heeft twijfel over de intentie van gemeente wassenaar, want zij laten ook geen 
ruiters parkeren bij het strand. Hennie geeft aan dat dit niet in het verhuurcontract is 
opgenomen en dat zij daar nu niets aan kunnen doen. 
Marjan vraagt zitten we niet onder een grote tijdsdruk? John Paul zegt dat dit klopt het 
duurt 13 weken voordat een vergunning is afgegeven. Er wordt veel over gesproken 
met gemeente en gekeken naar tijdelijke oplossing. John Paul is ook nog in gesprek 
met dhr. Twickel of het nog mogelijk is om nog een paar maanden door te kunnen 
gaan op de Akker. Er zijn mogelijkheden voor een nieuwe locatie, maar niet op de 
termijn voor 1 juli, wellicht komt hij de Emma nog even tegemoet. 

Diana v.d. Wal vraagt hoe het moet met het leeghalen van de akker en waar alles 
wordt opgeslagen. John Paul geeft aan dat het opslaghok niets meer is, die wordt 
afgebroken en weggedaan. De lantaarnpalen, elektriciteit wordt samen met Martijn 
L’Ami opgepakt en alle overige materialen wordt  Marcel Lommerse voor gevraagd om 
te helpen opruimen. De tijdelijke opslag van deze materialen wordt nog bekeken waar 
dit kan. 

11. Benoeming nieuwe bestuursleden 
Agnes heeft aangegeven te willen stoppen. Brenda heeft aangegeven mede door 
verhuizing en geen tijd meer te hebben voor verenigingswerk te stoppen als secretaris. 
En daarnaast heeft Dexter hedenochtend aangegeven te stoppen als bestuurslid. 
Gevraagd wordt hoe dit wordt opgepakt nu er 5 bestuursleden zijn. John Paul geeft 
aan dat mogelijk de financiën extern worden belegd. Corine biedt aan de boekhouding 
wellicht op zich te nemen. Afgesproken wordt dat Corine en John Paul samen gaan 
zitten om e.e.a. door te spreken. 
 

12. Rondvraag 
Roel Zonneveld vraagt of de vereniging toch nog iets kan doen aan het het 
parkeerbeleid bij het strand. Zij kunnen dit bij de gemeente beter aankaarten, dan de 
leden zijn. Hennie zegt dat er contact is met de provincie er komt 3 miljoen 
beschikbaar voor het verbeteren van ruiterpaden en daar is dit punt ook aangekaart. 
Het probleem is dat het contract met de gemeente is afgesloten en dat dit niet is goed 
opgenomen. John Paul en Hennie nemen het mee naar de wethouder. 
 
Lotte vraagt of er nog dressuurwedstrijden worden georganiseerd. De 
dressuurwedstrijden vinden altijd plaats in de zomermaanden en voor dit jaar is dit 
niet mogelijk omdat de akker stopt, daarnaast is de opkomst voor de onderlinge 
dressuurwedstrijd erg laag. Eventueel kan er bekeken worden of er iets met Rijnland 
kan worden gecombineerd. 
 

13. Sluiting  
Om 21:00 uur sluit John Paul de vergadering. 


