Jaarverslag PV Koningin Emma 2019
Bestuurssamenstelling
Op de ALV van 21 maart 2019 trad Brenda Vredeveld af als secretaris en Dexter Biersteker als
bestuurslid. Lotty van Heijningen heeft zich aangemeld als nieuwe secretaris. De vergadering ging
akkoord met de benoeming van Lotty van Heijningen als secretaris.
De samenstelling van het bestuur was in 2019 als volgt:
John Paul Didden, voorzitter en Media
Agnes von Balluseck, penningmeester
Lotty van Heijningen, secretaris en ledenadministratie
Hennie Wouwenaar, bestuurslid
Esmee Kramp, team Young Talent en Media
Martine l’Ami, jeugdzaken.
Agnes von Balluseck gaf tijdens de ALV aan te willen stoppen als penningmeester. Vanaf die tijd heeft
Corine Duivenvoorden meegelopen met Agnes om deze taken per 1 januari 2020 over te kunnen
nemen.
Leden
Eind 2019 telde Koningin Emma 91 leden: 1 erevoorzitter, 1 erelid, 5 bestuursleden, 5 lessende
leden, 73 basisleden, 4 jeugdlessende leden. Verder waren er 15 vrienden.
Instructie
De dressuurlessen werden gegeven door Els Bos en Mary Biersteker.
Locaties:
De Akker (tot juli 2019), Manege Vreehorst (tot december 2019), pensionstal Santhorst (vanaf juli
2019). Er was geen reguliere springles. Wel zijn er dressuurclinics, springclusters en crosslessen
georganiseerd.
Algemene Ledenvergadering 2019
De Algemene Ledenvergadering is op 21 maart 2019 gehouden op Boerderij De Kasteelhoeve van de
familie Duivenvoorden.
Praatpaard
Het Praatpaard kwam vierkeer uit. De redactie bestond uit Brenda Vredeveld.
Activiteiten
•

•

Op 1 april 2019 vond de start van het springcluster van Sander Gepkens plaats op locatie van
de familie Biersteker. De laatste les van het cluster beoordeelde Sander de ruiters volgens
het offciële KNHS-rijstijlprotocol. De deelnemers kregen dit protocol mee naar huis met een
kleine prijs voor deelname.
Op 13 april de crosstraining bij Chardon in Schipluiden. De ruiters waren erg enthousiast over
de tips van Jeanette Chardon en het mooie oefencrossterrein, inclusief waterbak!

•
•

•

•

•
•

•

Op 5 mei Enjoy the Ride vanaf de parkeerplaats van Duindigt.
Van juni tot en met augustus vond een springcluster van Jeroen Heijmans plaats op
Santhorst. Jeroen begint eerst met een deel dressuur en eindigt met een heel
springconcours. De deelnemers waren daarover erg enthousiast.
Op 28 juli werd voor de eerste keer ook in Voorschoten ringsteken georganiseerd tijdens de
Voorschotense paardendagen. Koningin Emma ondersteunde de organisatie hiervan. De
Voorschotenaren waren erg enthousiast daarover en gaan dit ook in 2020 weer organiseren.
Op 16 juni vond de SGW Vlietland weer plaats. Helaas alleen op zondag, vanwege een
geplande demonstratie van COMOL5 waardoor de veiligheid op zaterdag niet was
gewaarborgd. De klasse M- en Z-paarden waren daarom niet vertegenwoordigd. Ondanks
het feit dat dat het maar een ééndaagse SGW was, was iedereen enthousiast, werkte het
weer mee en is er dankzij de vele vrijwilligers weer een prachtige wedstrijd neergezet. Na
een aantal jaar afwezigheid werd er dit keer ook een mini-marathon voor de menners
gehouden. Doordat veel vrijwilligers van onze vereniging zich hiervoor hebben ingezet 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.
Op 18 augustus ringsteken op de Berkhei in Wassenaar.
Op 19 oktober voor de tweede maal dit jaar Enjoy the Ride, in samenwerking met Endurance
by the Sea. Het vertrek vond plaats vanaf Duindigt. Bij terugkomst een hapje en een drankje
in de totalisatorhal van Duindigt.
Op 21 december vond de Kerstjump bij Santhorst plaats, waarbij Koningin Emma het
springmateriaal heeft geleverd.

Overige verenigingsactiviteiten
Op 12 januari 2019 vond de traditionele Ruiteravond plaats.
Tijdens de jaarlijkse Ruiteravond werden de best geklasseerde ruiters van het jaar 2018
bekendgemaakt. Larissa Bos was de best geklasseerde jeugdruiter. De beker voor de best
geklasseerde ruiter werd toegekend aan Corine Duivenvoorden.
Anne Fleur Bruins won de Sue Holmes beker.
Naast de huldiging van de best geklasseerde ruiters van het jaar, en een filmpje van de jeugdruiters
werd een blijspel “’de familie Postma aan de C0sta” opgevoerd door de toneelgroep. Na de verloting
met vele prachtige prijzen werd er gedanst tijdens het ruiterbal.
De secretaris.

