Algemene Ledenvergadering 9 juni 2018
Aanwezig bestuur: Dorien Butter, Annika van Buren (notulist), Jobert de Vries, Anouk de
Vries, Jacqueline Veldhuizen
Aanwezigheid leden: Jan Veldhuizen
Aanwezigheid op uitnodiging: Ineke vd Zwart, Noemi vd Zwart
1. Opening:
Dorien opent de ALV en heet iedereen van harte welkom.
Er zijn geen wijzigingen voor de agenda.
2. Mededelingen en ingekomen stukken:
Afwezig met kennisgeving: Mariska van der Velden, Diana en Ailene Dessing, Geerte
Emmerzael. Mededeling in de uitnodiging stond de verkeerde tijd vermeld.
3. Goedkeuring notulen:
Dorien vraagt de aanwezige leden hun akkoord voor de notulen van afgelopen ALV van 19
december 2017. De notulen worden, onder dankzegging, vastgesteld.
4. Financieel jaaroverzicht 2017:
Wordt doorgeschoven onder goedkeurig van de aanwezige naar ALV december 2018.
5. Begroting 2018:
We gaan samen met Manege HCB extra spring materiaal aanschaffen.
Het nieuwe materiaal wordt in de kelder bewaard en wat ouder materiaal wordt in de manege
opgehangen om doorgaans te gebruiken.
Er wordt een 3e laptop aangeschaft, 2 in gebruikt bij het spring-secretariaat en 1 bij de
ledenadministratie/ dressuur-secretariaat.
De geluidsinstallatie is niet op orde zoals gewenst is. Dit bleek bij Indoor 2017. Jobert gaat
samen met de vader van Geerte Emmerzael uitzoeken wat er nodig is om dit op orde te
krijgen.
Verder verwachten wij geen extra grote uitgaven.
6. Indoor 2018:
We zijn in gesprek met Para paard om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor een clinic
tijdens Indoor 2018.
7. Continuiteit bestuur:
Ineke vd Zwart heeft misschien interesse in de functie van Penningmeester.
Nadat Annika van Buren verteld dat dit volgens de statuten moet volgens een algemene
sollicitatie procedure incl. CV, ziet Ineke vd Zwart af van de functie Penningmeester.
Verder geen wijzigingen in het algemeen bestuur.
8. AGV:
Dorien heeft zich verdiept in het gebeuren rondom de AGV. Het bestuur gaat hierin mee
volgens algemene regels. Dit bekende bijvoorbeeld dat fotos alleen geplaats kunnnen
worden nadat er documentatie is getekend door de betreffende 18+ jarige op de foto of
ouder van de betreffende minderjarige op de foto. Wij als bestuur zullen tijdens wedstrijden
geen foto´s nemen alvorens akkoord te hebben. Boetes hierop zijn dermate hoog dat wij
geen enkel risico willen nemen.
9. Rondvraag:
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
10. Sluiting:
Om 19:00 uur sluit Dorien Butter de Algemene Leden Vergadering en nodigt de aanwezigen
uit voor een drankje aan de bar.

