13 Mei 2015
VERSLAG
Algemene Ledenvergadering
LR & PC de Vosseburch d.d. 13-05-2015
Aanwezig

:

Annemiek Bekkers, Maria Daalhuizen, Annelies Roest, Raymond van de Heuvel, Kimberley
Boschung, Cora de Bruin, Patty Bruné, Marjolijn de Jong, Maaike Kuipers, Daniëlle van Elk, Maud van
Velzen, Jos van Klink, Iris van Klink, Audrey v/d Holst

Afwezig

: m.k. fam. Sueters en Brigitte Hof

Kopie

:

1.

Opening en mededelingen.

Actie

Annemiek opent de vergadering
2.

Verslag vorige vergadering d.d.
Door een computercrash zijn er geen notulen van de ledenvergadering 2014

3.

Binnengekomen post.
E-mails van af en aanmeldingen leden.

4.

Informatie met betrekking tot Kring/Regio.
Er komen in 2016 nieuwe proevenboekjes deze zullen aan de leden cadeau worden gegeven.
Er zijn ideeen om ook in de dressuur flexibel te kunnen starten, dus vanaf 10 winstpunten mag je in deze klasse
blijven starten en tegelijk een klasse hoger, tot je in de hogere klasse 5 winstpunten hebt behaald.
Kampioenschappen worden in de hoogste klasse verreden
Voorstel om een federatie vertegenwoordiger op alle wedstrijden (met meer dan 4 ringen) verplicht te stellen.
Kosten zijn voor de vereniging maar de kleinere verenigingen vinden dit te kostbaar worden.
Iedere provincie heeft zijn eigen Foralid in Zuid Holland is dat :
Barbara Koot voor dressuur
Jeroen Heijmans voor springen
Wim Grens voor eventing
Annemarie v.d. Toorn voor recreatie
Kring:
Kring 1 en 4 gaan samen. Dit moet voor 1 april 2016 gerealiseerd zijn.
De Kringkampioenschappen indoor verlopen dan ook anders dan voorgaande jaren. Kring 1 organiseert 1 x per
jaar een kringkampioenschap en in kring 4 waren dat 3 selectie wedstrijden. Dit word aangepast naar
1 in Bodegraven en 1 in Ter Aar (beide moeten verreden worden om in aanmerking te komen voor de “finale”
wedstrijd)
De beste combinaties van kring 1 en 4 rijden dan nog 1 x in Bodegraven, en de beste combinaties die uit deze
wedstrijd komen zijn afgevaardigd naar de regio wedstrijden.

5.

Bestuurswijziging ledenadministratie: aftredend en niet herkiesbaar : Naomi Weissenbach.
Naomi is verhuisd naar Friesland en heeft het druk met werk en andere bestuursvergaderingen. Hierdoor is haar
bestuursfunctie niet meer te combineren. Ze heeft ook haar lidmaatschap bij de Vosseburch opgezegd. Helaas
kon ze niet aanwezig zijn bij deze vergadering.
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6.

Penningmeester.
Klein positief resultaat over 2014.
Heel goed jaar geweest , veel starts en natuurlijk de kringkampioenschappen.
Resultaat is erg beïnvloed door de afdrachten aan de manege per wedstrijd. Door de goede
inkomsten is dit weg gepoetst maar als we in 2013 deze kosten al gehad zouden hebben, zouden
we meer dan 1000 euro negatief uitkomen.
Op dit moment hebben we voldoende middelen in kas en op de bank.
Verzoek aan iedereen : De vereniging moet in januari alle lidmaatschappen bij de KNHS aan de
KNHS betalen en vervolgens moet de vereniging dit doorbelasten aan alle leden.
Graag de factuur betalen zodra deze bij u binnenkom t.

7.

Kascommissie.
Het verslag is goedgekeurd door Patty Bruné en Iris van Klink. De kascommissie voor volgend jaar is Patty Bruné
en Cora de Bruin.

8.

Activiteiten.
De winter BBQ was goed bezocht, dit is voor herhaling vatbaar.
Samen met de Viergang willen we Clinics gaan organiseren.
Aanstaande zondag 17 Mei is er oefenspringen onder begeleiding van Jeroen Heijmans
In augustus een schriktraining.
In september is er een clinic in Korteraar met Yessin Rahmouni
Het rooster voor de op en afbouw is positief ontvangen, iedereen komt nu aan de beurt.

9.

Rondvraag.
Patty: Organiseren wedstrijden subtop.
Annemiek is hiermee bezig.
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