Notulen Leden vergadering d.d. 13 december 2018 Rv De Nieuwe Heuvel.
Aanwezige leden: Marc Mattijssen, Kelly Heerema, Paula Stegeman, Channa Stegeman, Marjan
Jurrissen, Ellen van Kalsbeek, Nicole Zelvelder, Jan Ditewig, Laetitia Goedegebuure, Saskia Bruin
Brouwer, Hans Post, Joleen Gorter, Sandra Jansen, Ronald Robbers, Denise Robbers, Kim de Geit,
Sandra van Oostenbrugge, Sabine vd Loenhorst, Britte Wildschut, Mariska vd Brink, Renate
Schoeman, Brandien Den Hartog , Femke Dijkstra, Evert Jan Fluit, Peter Groen, Natasja Korteweg,
Cindy Top
1. Om 20 uur opent Marc de vergadering en heet de aanwezigen welkom
- Marc benadrukt nogmaals dat er stappen te zetten zijn om de vereniging vooruit te helpen
en dat daarbij de inzet van alle leden gevraagd wordt. Gezien dat er op het ogenblik geen
voorzitter is heeft hij de taken op zich genomen maar zal toch echt zijn taken neerleggen per
aanstaand voorjaar. Hij verzoekt de leden om mee te denken over invulling van de functie
van voorzitter .
2. Er zijn geen ingekomen stukken, Wel wordt er aan alle leden gevraagd om het vernieuwde
formulier lidmaatschap in te vullen om zodoende de gegevens van de leden beter op orde te
krijgen. Ook dient de vereniging zich in te spannen om aan de regelgeving rond de agv te
voldoen.
3. Het goed keuren van de notulen van de voorjaars vergadering verloopt voorspoedig. Hans
geeft aan dat hij een schrijffout ontdekt op pagina 3, Femke vraagt zich af of het aantal
genoemde lessende leden wel klopt. Het antwoord op haar vraag wordt uitgelegd dat er best
een hoop lessende leden zijn die niet altijd of maar af en toe naar de les komen deze worden
wel aangemerkt als lessend, maar zullen niet gelijk opvallen als een grote groep op het erf.
Er wordt nog gevraagd naar pagina 4 waar Lex wordt genoemd, dit zal later deze vergadering
besproken worden.
4. De Kalender wordt besproken.
Marc merkt op dat er over het algemeen elke 2 weken wel iets door de vereniging word
georganiseerd. Het zwaarte punt licht daarbij op de dressuur wedstrijden . Ook zal er
aanstaand voorjaar (16mrt??) een strand rit gehouden worden.
Natasja geeft nog een korte toelichting over het voornemen een clinic van Jill Huibrechts
voor de pony club te organiseren, hier op komt de vraag of dat niet door getrokken wordt
naar de paarden leden. De mogelijkheid hier voor wordt nader onderzocht door Natasja.
Uit de aanwezige komt de vraag naar een proef gericht clinic, Genoemd wordt om Marlon
Wisse te vragen wat de mogelijkheden zijn.
De BBQ die geplant staat voor eind van de zomer zal weer in combinatie met materiaal
schoonmaak gehouden worden.
Ook het ponyclub kampioenschap staat weer op de kalender, deze wordt altijd zeer
gewaardeerd door de pony leden.
Ook wil de Voltige weer in combinatie met de pony club een kamp organiseren, de kosten
zullen verdeeld worden over de deelnemers. Natasja en Sandra zullen zich in zetten om er
iets moois van te maken. Britte schuift aan als begeleiding
5. Begroting
Peter neemt het woord hij licht toe dat er een kleine terug loop van lessende leden wordt
verwacht en dat de pony club wat aan trekt.
Gezien het volle wedstrijd programma verwacht hij ongeveer de zelfde inkomsten en uitgave
bij de wedstrijden.

Sandra breekt in : zij heeft met het voltige team dat weer goed aan de weg timmert en
internationaal mee doet. Een aantal demonstraties gegeven (opbrengst € 1.000,-), zij ziet dat
niet terug in deze begroting. Uitgelegd wordt dat het geld bij Peter onder is gebracht en
beschikbaar blijft voor extra’s van de voltige leden/ wedstrijden. Het staat echter niet op
deze begroting omdat dit een prognose is voor volgend jaar en de demo’s niet op
regelmatige basis worden gegeven om ze ook werkelijk in een begroting op te nemen.
Jan noemt de post nog te innen contributie uit het jaar 2017. Dit is een post uit de jaarcijfers
en zal derhalve in die cijfers tijdens de voorjaars vergadering weer zichtbaar zijn.
Ook Peter legt uit waarom het opnieuw invullen van de lidmaatschapsformulier belangrijk is
in zijn geval is dat omdat de bank nog al eens moeilijk kan doen met verouderde
machtigingen.
Ook wordt er afgesproken dat het vaste moment van mei weer heringevoerd wordt als vast
betaalmoment.
Om de vernieuwde formulieren onder de aandacht te brengen bij de niet aanwezige leden
wordt er een commissie gevormd die gezamenlijk werk gaan maken van het op orde krijgen
van de ledenlijst. Als datum waarop dit rond moet zijn is 31 januari genoemd.
Mariska, Jan, Britte, Kelly maken direct een groepsapp aan om korte lijnen contact te hebben
over de vorderingen en afspraken rond bovengenoemd punt.
De instructie zal de formulieren uitreiken aan de lessende leden tijdens de komende lessen.
Ook zal er weer per kwartaal voerleg zijn tussen de instructie en peter om de lijst met
lessende leden up to date te houden.
6. De Hetty Stork wordt dit jaar uitgereikt aan Sandra Jansen zij heeft op de 1e oktober
wedstrijd de meeste punten verzameld, dit was zeer opvallend daar zij voor het eerst startte
met het Paard Lebon. Van de uitreiking wordt een foto gemaakt voor de site.
7. Bestuurssamenstelling
Geconstateerd wordt er dat er tot op heden geen animo is voor het voorzitterschap. Marc
geeft aan dat hij echt zijn functie neerlegt per 18 april aanstaande en dat we toch echt naar
een goed invulling moeten gaan kijken.
Jan vraag wat er gezocht word in een voorzitter: we komen op affiniteit met vereniging/
paardensport, iemand die een voortrekkers rol kan vervullen.
Joleen wordt aangedragen als ad interim per april 2019, de vergadering stemt middels een
applaus in .
8. In spraak ronde verbeter punten
Michiel geeftaan dat hij het vreemd vindt dat de website opeens een andere naam heeft. Hij
geeft aan dat de domeinnaam echt op namm van de vereniging zou moeten staan. Britte zal
hier achter aangaan. Hij noemt Willeke Moleman als mogelijke hulp bij het uit vinden
daarvan aangezien zij er in het verleden vaker mee bezig is geweest.
Als aanVulling wordt genoemd dat er geen telefoonnummer van de vereniging vermeld staat.
Het bestuur zal het meenemen en bekijken hoe daar invulling aangegeven kan worden.
Ook wordt als idee mee gegeven om op de site van de BV (hengstenstation) een link te
plaatsen naar de site van de vereniging zodat mensen onze site nog makkelijker kunnen
benaderen. Jan zal dit overleggen op kantoor

Nicole vraagt of er invulling is gevonden voor het vertrek van Lex… Marc andwoordt dat hij
in deze vergadering steun zoek bij leden om dat in tevullen. Matrijke en Evert Jan zullen de
nieuw gekomen letters op de kegels plakken en inventariseren of nu alles van de dressuur
ringen compleet is.
Jan en Michiel zullen Het spring matriaal inventariseren en daar een lijst van op stellen zodat
later aan de hand daarvan bekeken kan worden wat er nodig is.
Sabine heeft van mensen vernomen dat zij contact zochten en geen reactie hadden
gekregen.. Er wordt op gewezen dat er enige tijd wat storing was in de mail die op
ledennh@gmail.com binnen kwam, ook is ondervonden dat er soms iets in de spammap
komt wat uiteraard niet vaak bekeken wordt . dat er in de regel elke week naar de in
gekomen mail gekeken wordt. Er zal meer aandacht aanbesteed worden.
Op de site zal een contact formulier geplaatst worden zodat site bezoekers directer hum
vraag kwijt kunnen .
Femke: op de site staat een foto met een pony combinatie waarvan de mond van de pony
nogal opengesperd is , zij vindt dit geen goede reclame. Britte zal dit aan passen.
Hans merkt op dat boven aan het formulier inschrijfformulier staat en hij vind dat dit voor
bestaande leden een andere titel moet hebben . ook het stukje over oude schulden moet er
dan af.
Femke: afgelopen oktober was eigenlijk 40jarig jubileum. Nu wil ze toch plannen gaan
maken voor een jubileum feest aanstaande oktober, zij weet dat KNA (muziek uit lunteren)
wel open staat voor hulp/samen feest.
Moet er een vergunning??
Jan en femke zullen zich inzetten een commissie te vormen om het te organiseren.
Sabine geeft aan de ruiters uit de springwedstrijd wat gemopperd hadden over het
licht/kleur van de hindernissen langs de bakrand. Voor de paarden is het nogal donker,en
gevraagd wordt om zo mogelijk helderdere hindernissen te gebruiken langs de bakrand.
Sandra komt nog met een opmerking dat de printer weer met verkleuring langs de kant print.
Kelly geeft aan dat zij contact gaat zoeken met de winkel waar die gekocht is om een
onderhoud/ schoonmaak van de printer in te plannen.
9. Rond vraag: gezien de vele punten hierboven hebben de aanwezigen hun woord gedaan en is
er geen inbreng tijdens de rondvraag.
10. Om 22 uur sluit Marc de vergadering

