13 Maart 2017

Aanwezig

VERSLAG
Algemene Ledenvergadering
LR & PC de Vosseburch d.d. 13-03-2017
: Annemiek Bekkers, Annelies Roest, Kim Ermans-Kroese,
Kimberley Boschung, Maria Daalhuizen, Arjen Hijman, Esther Hijman,
Cora de Bruijn, Marjolijn de Jong, Maaike Kuipers, Iris van Klink,
Audrey v/d Holst, Demy de Keijzer, Kirsten v/d Maarl, Laura v/d Baan,
Diana v/d Steegt, Tamara van Roij,

Afwezig
Kopie

: m.k. fam. Hof
:

1.

Opening en mededelingen.
Annemiek opent de vergadering

Actie

2.

Verslag vorige vergadering d.d.
Notulen 2016 zijn goedgekeurd.

3.

Binnengekomen post.
E-mails van afmeldingen leden.

4.

Verslag wedstrijdsecretariaat
In totaal 7 indoor wedstrijden dit kwam door verdeling in weekend met de Z tm
ZZL rubrieken die op zaterdag werden verreden en B t/M2 op zondag en
4 outdoor wedstrijden.
In 2016 hebben we ook nog de Kringkampioenschappen op 02 Juli gehad.
Omdat jury leden vaak aangeven dat ze minder combinaties willen jureren
(meestal max 15 = 30 starts), kunnen wij in de B/L rubrieken minder combinaties
van buitenaf aanmelden. Officieel mogen ze er max. 20 = 40 Starts
M2 t/m ZZL is ook minder dan voorheen, m.b.t indoor weten we niet waarom
want bodem is goed. Outdoor blijken de balen aan de kant van de bak waarvan
het plastic wappert een probleem te kunnen zijn voor de Z tm ZZL rubrieken
dus minder aanmeldingen.
Hierdoor zien wij het aantal starts afnemen.
Volgende outdoor data aangevraagd deze worden tijdens de ALV van de kring op
20 April besproken.
zondag 2 april 2017
zondag 14 mei 2017
maandag 5 juni 2017
zondag 2 juli 2017
zondag 3 september 2017
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NOTULEN

5.

Ledenadministratie & website
5 leden hebben hun startpas / lidmaatschap opgezegd in 2016 en we hebben
2 nieuwe leden bij de ponyruiters.
15 leden in de LR, 9 leden in de PC en 9 leden zonder startpas.
Website is aangepast.
Met hoeveel punten heb je winst gereden en wanneer verlies.

6.

Penningmeester
Jaar rekening 2016 toegelicht.

7.

Kascommissie.
Kas 2016 goedgekeurd
De kascommissie voor 2017 is Kirsten v/d Maarl en Laura v/d Baan

8.

Bestuursleden
Aftredend en niet herkiesbaar zijn :
penningmeester : Kim Ermans-Kroese zij word vervangen door Arjen Hijman
secretaris : Annelies Roest zij word vervangen door Demy de Keijzer

9.

Activiteiten.
Oefenspringen obv Iris van Klink 31 Jan 2016 was goed bezocht. Geen volle
dag maar wel veel animo van buitenaf.
De springclinic met Jeroen Heijmans op 29 Mei 2016 was vol.
De proefgerichte clinic met Jan Willem Buyserd 28 Aug 2016 was vol.
Demy en Kimberley willen voor 2017 weer een proefgerichte, en/of normale
dressuurclinic organiseren en daarnaast ook oefenspringen en/of springclinics
Ideeën blijven welkom m.b.t. het bedenken en helpen organiseren in
samenwerking met het bestuur van diverse clinics.

10.

Rondvraag.
Diana v/d Steegt geeft aan dat ze het leuk zou vinden als er vaker diverse
dressuur clinics georganiseerd zouden worden, aangezien merendeel van de
vereniging dressuur georiënteerd is.
Tamara van Roij geeft aan te willen helpen met het zoeken naar sponsoren.

11.

Afsluiten
Annemiek bedankt iedereen voor hun komst.
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