23 Maart 2016

Aanwezig

VERSLAG
Algemene Ledenvergadering
LR & PC de Vosseburch d.d. 23-03-2016
: Annemiek Bekkers, Annelies Roest, Kim Ermans-Kroese,
Kimberley Boschung, Cora de Bruijn, Marjolijn de Jong, Maaike Kuipers,
Jos van Klink, Iris van Klink, Audrey v/d Holst, Kirsten v/d Maarl,
Laura v/d Baan, Merel de Zwijger, Denise Romijn, Kimberley Bonapart,
Diana v/d Steegt,

Afwezig
Kopie

: m.k. fam. Sueters, fam. Hof, fam. v/d Zwart, fam. Remmerswaal
:

1.

Opening en mededelingen.
Annemiek opent de vergadering

Actie

2.

Verslag vorige vergadering d.d.
Notulen zijn goedgekeurd.

3.

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

4.

Verslag wedstrijdsecretariaat
Indoor / outdoor seizoen 9 wedstrijden, deze waren allen goed bezocht
voornamelijk in de rubrieken B t/m L2 door eigen leden. Om een officiële
wedstrijd te organiseren moeten er minimaal 4 combinaties van andere
verenigingen ingeschreven zijn. Onze vraag is dan ook aan onze leden om zich
vroegtijdig in te schrijven / af te melden, zodat wij weten hoeveel combinaties
van buitenaf we nog kunnen accepteren.
In de dressuur waren er wat veranderingen, o.a. nieuwe proeven, het flexibel
starten. Verenigingen mogen zelf aangeven welke proeven er gereden zullen
worden. Wij houden ons aan de kalender van de KNHS.
Indoor wedstrijden geen ZZL rubriek meer wanneer je ook B t/m M2 hebt. Dit is
eventueel wel mogelijk indien we deze op de zaterdagavond organiseren.
16 Mei (outdoor) is nog wel B t/m ZZL.
Het oefenspringen was goed bezocht, en motiveert om dit vaker te organiseren.
Kirsten gaf aan hier evt. meer betrokken bij te willen zijn.

5.

Ledenadministratie & website
Het aantal leden is enigzins gestegen
We hebben 20 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. Een kopie hiervan
komt op de website te staan.
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6.

Penningmeester.
Begin 2016 overgenomen door Kim Ermans-Kroese
Klein positief resultaat over 2015
Goed jaar geweest, voornamlijk door goed bezochte wedstrijden
en ook door het oefenspringen.

7.

Kascommissie.
Patty Bruné had zich afgemeld, Cora de Bruijn heeft het wel bekeken. Had wat
vragen, en na enkele kleine aanpassingen kas goedgekeurd.
De kascommissie voor volgend jaar is Cora de Bruijn en Kirsten v/d Maarl.

8.

Bestuursleden
Aftredend en niet herkiesbaar is penningmeester Raymond v/d Heuvel hij word
tot zomer 2016 vervangen door Kim Ermans-Kroese. Wij zoeken dus een nieuwe
nieuwe penningmeester. Arjen Hijman heeft aangegeven dit i.a. te willen doen
maar nog niet bevestigd gezien zijn huidige functie als penningmeester bij de
Ripse Ruiters.

9.

Activiteiten.
De schriktraining van 10 April was vol.
De winter BBQ was ook weer goed bezocht en erg gezellig.
Samenwerking met de Viergang m.b.t. het organiseren van de clinics liep niet
goed dus deze hebben we stopgezet.
Ideeën zijn welkom m.b.t. het bedenken en organiseren van clinics.
Eventueel proefgerichte dressuur clinic, de ouder zit naast de jury en filmt
ruiter/amazone rijd 2 proeven.

10.

Rondvraag.
Waren geen vragen, maar laatste informatie m.b.t. jonge starters werd nog
gegeven.
De klasse A/B pony’s rijden zelfde proeven als CDE pony’s, maar zijn een aparte
rubriek.
De BB rubriek mag zonder startpas gereden worden, winstpunten tellen niet mee.
Annelies is bezig met nieuw schema voor op/af bouwen van de bak.
Hulp bij de bak, makkelijker uit handen te geven wanneer Annelies niet aanwezig
kan zijn.

11.

Afsluiten
Annemiek bedankt iedereen voor hun komst.
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