Algemene Ledenvergadering 9 juni 2017

Aanwezig bestuur: Miranda van Leeuwen, Annika van Buren (notulist), Jobert de Vries en Lianne van
der Vlist.
Aanwezigheid leden: Erwin van der Maat, Geerte Emmerzael, Jacqueline Veldhuizen.
1. Opening: Miranda opent de ALV en heet iedereen welkom

2. Mededelingen en ingekomen stukken:
Mededeling: Er wordt gewerkt aan een samenwerking met de Boreftse ruiters zodat de
paardensport in Bodegraven goed gehandhaafd blijft. Het bestuur bekijkt de mogelijkheden.
Ingekomen stukken: afwezig met bericht: Diana Dessing, Sharon van Wijk en Judith van
Leeuwen.
3. Goedkeuring notulen: Miranda vraagt de aanwezige leden hun akkoord voor de notulen van
afgelopen ALV. Er is 1 aanpassing de naam van Erwin aanpassen i.p.v. Edwin bij de rondvraag,
waarna iedereen akkoord is.
4. Financieel overzicht 2016: De Kascommissie bestond uit Sharon van Wijk en Myrthe Aartman,
de boeken zijn goedgekeurd.
Lianne van der Vlist rijk iedereen aanwezig op de vergadering een inkijk exemplaar van de
Jaarrekening RV Les Chevaliers 2016 uit. Vragen worden ter plekke beantwoord. 1 post dient
nog verplaatst te worden: Onder KNHS Dressuur ex. Indoor staat Heffingen wedstrijden KNHS,
dit is een algemene post voor alle wedstrijden dus deze moet nog even verplaatst worden naar
algemeen.
5. Indoor 2017: Voor dit jaar staat er een voltige show op de planning.
De inschrijvingen gaan 6 weken van tevoren open en we hopen er een mooi programma van te
kunnen maken.
6. Continuïteit bestuur: Miranda van Leeuwen treedt af als voorzitter en wordt bedankt voor haar
inzet. Dorien Butter wordt gekozen als nieuwe voorzitter.
Lianne van der Vlist zal in het najaar aftreden de vacature van penningmeester wordt op de
website geplaatst.
7. WVTTK/Rondvraag: Jan van Veldhuizen geeft aan dat hij bezoek heeft gehad van de gemeente
inzake paardenpoep op straat. Het is bekend dat de meeste poep niet afkomst is van ruiters
vanaf de manege gezien dit een enkele is die nagenoeg niet buiten rijdt.
Degene die wel buiten rijden zijn van omgelegen stallen. Het verzoek blijft dat als een paard mest
dit wordt opgeruimd.
De vraag vanaf de FNRS is gekomen of er een mogelijkheid is om FNRS Springen te koppelen
aan het oefenspringen. Het bestuur gaat naar de mogelijkheden hiervoor zijn.
Er wordt gevraagd of als er een samenwerking komt met de Borftse ruiters of de LC leden dan
ook in hun buitenbak mogen rijden, dit wordt door het bestuur nagevraagd.
Er wordt gevraagd of er gekeken kan worden naar wedstrijden in het buitenseizoen in de
buitenbaan. Het bestuur zal met Jan Veldhuizen kijken naar de mogelijkheden hiervan voor in de
toekomst. Voorlopig heeft dit geen prioriteiten omdat er voldoende wedstrijd mogelijk zijn van
September t/m April.
Sluiting: Om 21:00 uur sluit Miranda van Leeuwen de Algemene Leden Vergadering en nodigt de
aanwezigen uit voor een drankje aan de bar.

