NOTULEN ALV RV&PC ’S-GRAVENHOF D.D. 4 JUNI 2019
Aanwezige bestuursleden: Debbie Woutersen (algemeen bestuurslid), Marcella van der Sluis
(secretaris/notulist), Sonja de Jong (penningmeester), Paula van Selow (voorzitter).
Aanwezige leden zie presentielijst bij deze notulen
1. Opening vergadering 20:00 uur.
2. Ingekomen stukken:
Geen ingekomen stukken.
3. Zijn er vragen over de vastgestelde agenda?
Geen vragen over de vastgestelde agenda.
4. De penningmeester heeft voor de vergadering de leden voorzien van de financiële cijfers:
jaarcijfers 2018 en begroting 2019. Tijdens de vergadering geeft de penningmeester een
toelichting:
Bakhuur en instructie verenigingslessen zijn in 2017 niet volledig betaald en zijn dus in 2018
afgerekend. Dit betekent een extra belasting op het resultaat van 2018. Daarnaast zijn er in
2018 juridische kosten gemaakt door het vorige bestuur. En de ooit aangeschafte
geluidsinstallatie staat niet op de balans. Verder zijn er geen bijzonderheden te melden.
5. Financiële situatie vereniging
Zie bovenstaand punt.
6. Het bestuur heeft Coby Berger en Franka Fels bereid gevonden plaats te nemen in de
kascommissie. Zij hebben een controle uitgevoerd over de jaarrekening 2018. Zij hebben de
leden geadviseerd de jaarrekening 2018 goed te keuren en het bestuur te dechargeren. De
leden hebben hiermee ingestemd waardoor het bestuur gedechargeerd is voor de jaarrekening
2018. De leden zijn vervolgens geraadpleegd of zij akkoord zijn dat Coby en Franka ook in 2019
plaatsnemen in de kascommissie. Door stemming werd dit bevestigd. Kim Witvliet heeft zich
aangeboden als reserve lid voor de kascommissie, mits het regiobestuur hiertegen geen
bezwaar heeft.
7. De leden hebben via mail, tegelijk met de uitnodiging voor de ALV, het nieuwe huishoudelijke
reglement ontvangen. Het nieuwe reglement staat tevens op de website. Tijdens de ALV zijn de
volgende punten/artikelen specifiek besproken:
• Wijziging artikel 1. Geen vragen, door leden goedgekeurd
• Wijziging artikel 4.1 Geen vragen, door leden goedgekeurd
• Wijziging artikel 4.5 Zinsopbouw in het artikel onjuist, inmiddels aangepast. Tevens
toevoeging laatste deel van het artikel, inmiddels aangepast
• Wijziging artikel 5.7 Geen vragen, door leden goedgekeurd

•
•

Wijziging artikel 6 Tijdens de vergadering wordt besloten dat er 2 x per jaar een
ALV zal worden gehouden, inmiddels aangepast
Wijziging artikel 8.3 Geen vragen, door leden goedgekeurd

Toevoeging: in het reglement staat dat er een dierenarts verklaring opgestuurd moet
worden naar het bestuur als een lid wil stoppen met de verenigingslessen i.v.m. een
blessure van het paard. Het bestuur maakt de volgende wijziging in het huisreglement:
dat een lid niet persoonlijk een verklaring hoeft in te leveren van een arts bij het bestuur.
Het heeft betrekking op het paard.
8. De secretaris deelt mee dat voor leden een korting per proef is ingevoerd en tevens wordt aan
leden een korting verstrekt op te organiseren clinics ed..
9. Het huidige bestuur bestond uit 4 leden. Het is wenselijk dat een bestuur uit een oneven aantal
personen bestaat. Brenda van Krevelen heeft zich tot het bestuur gewend en zij is, na overleg
door de bestuursleden, voorgesteld aan de leden als algemeen bestuurslid. Uit stemming bleek
dat de leden hiertegen geen bezwaar hebben. Brenda is per direct toegetreden.
10. De enquête is vraag voor vraag besproken met de leden. De enquête liet veel overeenkomsten
zien: leden vinden het leuk als er naast de wedstrijden verschillende (vooral) dressuurmatige
clinics worden georganiseerd. Maar ook andere workshops zoals bijvoorbeeld kerststukjes
maken vonden de leden erg leuk. Stal de Kok wil het liefst maximaal 1 x per maand een
rijactiviteit organiseren, dit i.v.m. de bezetting van de rijbaan. Uiteraard kunnen er in de kantine
en/of elders ook activiteiten worden georganiseerd. Te denken valt aan een bedrijfsbezoek
en/of een lezing.
11. Aan de hand van de uitkomst en de geopperde ideeën in de enquête zullen wij in samenwerking
met onze activiteitencommissie nieuwe clinics/workshops etc. inplannen en organiseren.
12. Rondvraag:
a. Wanneer is de ’s-Gravenhofdag?
Die wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
b. Wat doen wij met al dat spaargeld en waarom is dat zoveel?
Wij willen als vereniging gezond blijven en een reserve houden voor onverwachte kosten.
c. Idee voor een activiteit:
Een demonstratie voor/ tijdens de ’s-Gravenhofdag
d. Tot slot wordt opgemerkt dat op 16 juni de viertallen een oefenwedstrijd rijden op HCN.
En dat officiële wedstrijd op 6 juli is.
13. De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.

