Algemene Ledenvergadering 28-12-2016
Aanwezigheid bestuur: Miranda van Leeuwen, Annika van Buren (notulist), Jobert de Vries en
Lianne van der Vlist, afwezig met bericht Anouk de Vries.
Aanwezigheid leden: Joop van Leeuwen, Edwin v.d. Maat, Geerte Emmerzael,
Judith van Leeuwen, Jacqueline Habben Jansen-Veldhuizen en Jan van Veldhuizen.
Afwezigheid met bericht: Mariska van Dijk en Diana Dessing.
Welkom / opening: Miranda opent de ALV en heet iedereen welkom.
Mededelingen / ingekomen stukken: Miranda van Leeuwen valt met de deur in huis en geeft
aan de functie voorzitter neer te leggen per voorjaar 2017.
Notulen ALV 13-5-2016: Miranda vraagt de aanwezige leden hun akkoord voor de notulen van
afgelopen ALV. Iedereen is akkoord.
Financieel overzicht 2016: Wordt doorgeschoven naar voorjaar 2017 i.v.m. de afronding van de
laatste kosten. Er wordt wel een overzicht getoond m.b.t. kosten van Indoor 2016. Indoor 2016
heeft een klein verlies gedraaid. Dit was vooraf bekend, en akkoord hiervoor vanuit het bestuur
i.v.m. het Lustrum. Grote uitgaves in 2016 waren: nieuw springmateriaal en rozetten voor alle
commissies.
Indoor 2016: Het 20e lustrum was zeer geslaagd. De evaluatie was goed. Er waren leuke shows,
veel deelnemers met dressuur en springen. Vooral veel complimenten gehad over de aankleding
van de hal en goede “nieuwe” bodem.
Minpunten: heel veel reserve ruiters +200. Voor 2017 wordt nagedacht hoe we dat kunnen
aanpassen/veranderen. Genoemd is, minder pony’s, klasse BB laten vervallen? Wat te doen met
B/L dressuur, minimum aantal starts instellen? Wordt opgepakt door de indoorcommissie.
Rondvraag/WVTTK: Vraag van Judith van Leeuwen of er nog gekeken is naar de EHBO
faciliteiten. De Manege heeft mensen die gecertificeerd zijn en altijd aanwezig zijn. Edwin vd
Maat geeft aan dat hij ook EHBO gecertificeerd is.
Er wordt gesproken over de samenvoeging KNHS/FNRS dit houdt in dat FNRS leden KNHS
mogen gaan starten zonder dat ze lid hoeven te worden van een vereniging. Mits ze een bepaald
niveau hebben gehaald dan is het FNRS paspoort niet meer geldig en moeten ze KNHS lid
worden, het ruiterpaspoort vervalt dan. Wat ook nieuw is dat FNRS en KNHS wedstrijden door
elkaar heen mogen lopen. Juryleden van beide worden omgeschoold zodat ze beide categorieën
mogen gaan jureren. Per 1 april 2017 wordt de wedstrijdkalender vrijgesteld dus iedereen mag te
allen tijde wedstrijden organiseren. De ruiters zullen uiteindelijk gaan bepalen waar er gestart
wordt. Hier zal in de markt een verschuiving gaan plaatsvinden. In de buurt wordt flink verbouwd,
op zeer korte termijn zullen er 3 nieuwe wedstrijdbanen beschikbaar zijn. Het is onbekend wat dit
voor ons inhoud. Met Jan van Veldhuizen zullen eerdaags gesprekken gevoerd gaan worden wat
wenselijk is voor de manege en de vereniging.
Vraag van Jacqueline Habben Jansen-Veldhuizen; is er al een nieuwe voorzitter in de picture?
Nog niet. De vacature komt z.s.m. op de site en fb.
Verder komt er een ledenmailing met verzoek om hulp tijdens wedstrijden en andere activiteiten.
Komt er geen hulp dat wordt het lastig om voor Les Chevaliers nog activiteiten / wedstrijden te
organiseren.
Sluiting: om 21:00 uur sluit Miranda van Leeuwen de ALV en nodigt de aanwezigen uit voor een
drankje aan de bar.

