
NOTULEN ALV 16-3-2018 
 

1. Opening en afmeldingen. 
De vergadering opent om 20:15u 

- Laura Weel 
- Suzanne Berbee 
- Anouska Vuur 
- Familie Tijdeman 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
Dhr. Pille geeft aan dat er geen jaarverslag, financiële stukken zijn aangeleverd. Jennifer geeft aan 
dat deze altijd inzichtelijk zijn en opgevraagd kunnen worden bij het bestuur. Volgend jaar wordt dit 
in de uitnodiging van de ALV vermeld. 
 

3. Notulen Algemene Leden Vergadering 2017. 
Omdat de notulen niet via het clubblad zijn verspreid kunnen deze alsnog worden ingezien en bij 
vragen kunnen deze gesteld worden aan het bestuur. 
 

4. Jaarverslag 2017 van de voorzitter 
Jennifer doet verslag van het afgelopen jaar, Annemarie vertelt dat het ledenaantal is gestegen 
Jennifer vult aan dat het aantal jeugdleden wat daalt. Dit zien we ook bij andere sportverenigingen in 
de omgeving. Veel verenigingen kiezen voor een fusie. Wij hebben daar ook over nagedacht, maar er 
zijn geen clubs die daartoe bij de opties horen, wat ons betreft.  
Wij hebben dit jaar een start gemaakt met lessen van Kathleen om op deze manier het leden aantal 
een impuls te geven. Kathleen vertelt wat over haar lessen en de inhoud daarvan. 
Het afgelopen jaar zijn een aantal clinics geweest, ook dit jaar zijn we daar alweer mee gestart. De 
drie spring clinics sluiten aan op de eerste ow. Liane heeft toegezegd dat zij met ons samen tijdens 
alle ow’s aanwezig zal zijn om een onderlinge spring competitie te kunnen hebben. 
Ook hebben we al een dressuur clinic van Elisa Buiten gehad. Op deze manier proberen wij ook 
mensen van buitenaf aan te trekken en op deze manier ook voor hen onze club aantrekkelijk te 
maken. 
 

5. Plannen terrein 2018 
Jennifer geeft aan dat ook het aantal inschrijvingen voor wedstrijden omlaag gaat. Er komt steeds 
meer vraag om op zand te gaan rijden. Het bestuur is aan het onderzoeken of wij een grote 
zandbodem neer kunnen leggen, hier zouden dan een aantal banen of een springtuin kunnen liggen. 
Zij is hierover in gesprek met de gemeente om te kijken of zij hier iets in kunnen betekenen voor ons. 
 

6. Wedstrijden 2018 
Annemarie vertelt dat de Duinruiters Bokaal het afgelopen jaar een groot succes was en dat wij dat 
dit jaar voort willen zetten. De voorbereidingen zijn alweer in volle gang. 
Het komende jaar zullen de overige fw’s weer op de vrijdagavond zijn omdat is gebleken dat de 
zaterdagen het afgelopen jaar niet drukker bezocht werden dan die vrijdagen. 
 

7. Onderlinge wedstrijden 
Patrick doet verslag over de clinics. De dressuur clinic is in 2017 verschoven naar januari 2018, hierop 
komt nog een vervolg.  
De spring clincs van 2018 zijn al begonnen. Voor leden zijn deze spring clinics gratis. Opgeven kan bij 
Elly Verplancke. 
Daarnaast willen we dit jaar qua educatie iets anders doen dan anders, en wel een cursus paarden 
welzijn. Deze wordt door de KNHS verstrekt. Deze cursus zal bestaan uit een aantal theorie avonden.  



De onderlinge wedstrijden zijn in 2017 voor het eerst door Natasja Saunier en Lyana Weijdert 
georganiseerd. Natasja heeft toegezegd dat zij dat dit jaar ook weer wil gaan doen. Opgeven kan 
vanaf dit jaar niet meer via de gele map, maar via de e-mail.  
De onderlinge springcompetitie wordt dit jaar samengevoegd met onze onderlinge wedstrijden. Het 
is nog onduidelijk welke verenigingen hier dan aan mee gaan doen.  Wij gaan nu elke onderlinge 
wedstrijd aanbieden dat onder begeleiding van Liane in de ochtend het parcours geoefend kan 
worden.  
Petra de Wit geeft aan dat haar dochters niet meer meedoen aan de onderlinge spring competitie 
omdat zij daarvoor nu moet betalen. Marleen geeft aan dat dit nodig is om de kosten te  kunnen 
dekken.  
Patrick geeft aan dat de regel “springen op de ow, betekent ook parcours bouwen voor de ow” ook 
dit jaar van kracht blijft. 
 

8. Ponykamp 2017/2018 
Ponykamp 2017 was een groot succes en zal ook dit jaar weer doorgang vinden, waarschijnlijk wordt 
dat 7, 8 en 9 september. Dit weekend is niet alleen voor jeugdleden, maar ook volwassen leden 
kunnen mee. 
 

9. Van Rabo fietstocht naar promotie campagne voor de club 
De Rabofietstocht gaat niet meer door. Dit is nu de “Rabo clubkas”. Om hier aan mee te kunnen doen 
moet je naast een rekening bij de Rabobank moet je ook lid zijn van de bank. De Rabobank heeft een 
pot van €200.000, die wordt verdeeld over een aantal verenigingen. Onze deelname is goedgekeurd, 
maar het wordt interessant wanneer Rabobank leden gaan stemmen op de club, hiermee halen wij 
als club geld binnen.  
Jennifer roept de leden op te kijken of zij lid zijn van de Rabobank en dat zij dit in hun omgeving ook 
willen rondvragen. 
Een goede manier om stemmen binnen te halen is door een filmpje te maken, Jennifer roept op of 
mensen hier aan mee willen werken. Annemarie gaat dit coördineren. Vanaf 8 mei kun je stemmen 
op de club.  
 

10. Financieel jaarverslag van de penningmeester 
Marleen doet het financieel verslag van 2017. Naomi Gouwenberg geeft aan dat zij nog geen factuur 
heeft gehad.  
Marleen benadrukt dat het belangrijk is dat leden hun contact gegevens doorgeven wanneer deze 
veranderen. 
De contributie is in 2018 niet gewijzigd. Bij het lidmaatschap komen nog twee clubloten.  
Omdat veel lessen in 2017 zijn samengevoegd zijn de kosten van de lessen gedaald. De clinics zijn het 
afgelopen jaar kostendekkend geweest. De activiteiten van 2017 hebben wat minder gekost dan 
voorgaande jaren.  
De kosten van de onderlinge wedstrijden worden betaald door de opbrengst van de 
federatiewedstrijden.  
De Duinruiters bokaal heeft in 2017 €1880,= opgeleverd. 
Het clubblad is in 2017 digitaal gegaan, hier zijn daardoor geen kosten meer aan geweest, maar wel 
inkomsten van adverteerders.  
In 2016 zijn we gestart met King Coaching. Deze samenwerking gaat goed. We proberen de lestijden 
zo min mogelijk te laten overlappen. De hondenschool betaalt in de winter €150,= per maand en in 
de zomer €100,=- i.v.m. de kosten voor de elektra. Dit levert dus alleen maar geld op. Bij de Vomar 
kun je nog steeds sparen voor de club. 
De opbrengst van het oud papier is minder geworden door de komst van de rolcontainers bij mensen 
thuis. 
In 2017 zijn veel kosten geweest voor onderhoud aan terrein.  
De opbrengst van de kantine is €2300,= geweest in 2017.  



Helaas is in 2017 JPF niet doorgegaan, dit levert de club altijd veel geld op.  
We hebben dit jaar een negatief resultaat van €2876,= . Jennifer geeft aan dat we al jarenlang een 
positief resultaat hebben en doordat we dat elk jaar hebben gehad en goede penningmesters 
hebben gehad hebben we een goede spaarpot. Omdat we goed met eigen middelen omgaan kunnen 
we blijven investeren in de club om op die manier de financiële stroom actief kunnen houden.  
Mocht men meer details willen over de cijfers en de financiën, dan kan dat opgevraagd worden bij de 
penningmeester. 
 
Marleen geeft aan dat we altijd op zoek zijn naar vrijwilligers. De organisatie voor de DR bokaal is 
alweer druk bezig. Ook voor JPF hoopt de club op veel helpende handen.  
 

11. Verslag kascontrole commissie, benoeming nieuwe kascontrole commissie 
Elisa Bethlehem en Marleen de Graaf hebben de kascontrole uitgevoerd. Marleen de Graaf geeft aan 
dat alles er goed uitziet en teruggevonden kan worden. De kas is goedgekeurd. Marleen de Graaf is al 
twee keer geweest en mag niet meer, Elisa is geen lid meer. Dat betekent dat wij een nieuwe 
kascontrole commissie nodig hebben. Leonie Wessels meldt zich en Kathleen Snippe.  
 
Dhr. Pille geeft aan dat  het misschien mogelijk is om zonnepanelen te investeren en subsidie aan te 
vragen. Marleen geeft aan dat dat met de voetbalclub hiernaast misschien problemen geeft.  Het 
bestuur gaat zich hier in verdiepen. Ook vraagt hij of er een begroting voor 2018 is gemaakt en geeft 
hij aan dat dit statutair bepaald is dat dit verplicht is. Annemarie geeft aan dat dit niet in de statuten 
is opgenomen. 
 

12. Verslag lessen 
Naast de nieuwe lessen van Kathleen geven Liane en Richard nog steeds les bij de club.  
In 2018 zullen op dinsdag les van Liane, op donderdag weer springlessen van Liane. Kathleen geeft op 
woensdagavond les en Richard op vrijdagavond en op zaterdag les. Op dinsdag bij Liane en bij 
Richard in de lessen is nog ruimte voor nieuwe aanwas. Bij Liane is een les minder door ziek en zeer, 
daardoor zijn er nu wat plekken vrij. 
 
Jennifer brengt de redactie van het digitale clubblad onder de aandacht. Naomi vertelt dat het eerste 
jaar goed is verlopen. Ze hoopt dat het gelezen wordt en geeft aan dat het nu ook in papieren versie 
in de kantine zal liggen. Ze geeft aan dat kopij altijd welkom is.  
Het publiceren gaat nog wat moeizaam, het wordt niet snel verwerkt, waardoor wat oud nieuws 
voorbij komt.  
 
Jennifer geeft aan dat de website ook door een vrijwilliger wordt bestierd. Wanneer leden input 
hebben voor de website dan kan dat aan het bestuur doorgegeven worden. 
Het bestuur is nog op zoek naar een goede facebooker, die de pagina levendig kan houden.  Een 
dergelijke taak als lid betekent vrijstelling van overige taken.  
 

13. Het bestuur is op zoek naar een nieuw bestuurslid 
Vorig jaar heeft Kathleen afscheid genomen. Colinda Bakker is toen meegelopen met het bestuur 
maar heeft wegens gezondheidsredenen moeten besluiten daarmee te stoppen.  
Cheryl Leijenaar geeft aan dat zij deze taak op zich wil nemen.  Zij zal voorlopig met het bestuur mee 
gaan lopen, zij kan volgend jaar in de ALV officieel gekozen worden. 
 

14. Rondvraag 
Dhr. Pille vraagt of er wijzigingen in de statuten zijn gemaakt nu deze opnieuw gaan worden 
gepubliceerd en vraagt of er een huishoudelijk regelement aan toegevoegd kan worden. Jennifer 
geeft aan dat die er al zijn.   



Eventueel kan er een tussentijdse ledenvergadering worden ingepland om voor de statuten en het 
nieuwe bestuurslid te stemmen.  
Jennifer stelt voor dat we voor 1 juli de statuten hebben doorgelicht en in laten zien door een 
notaris. Hier gaat het bestuur een tijdsplanning voor maken. 
 
Naomi geeft aan dat er een inschrijflijst voor vrijwilligers voor de DR bokaal is. En roept een ieder op 
zich in te schrijven.   
Jennifer geeft aan dat er ook mensen nodig zijn voor JPF.  
Richard vraagt hoe het er voor staat met het hek. Jennifer geeft aan dat dit probleem bij de 
gemeente ligt. 
Marleen de graaf vraagt hoe het zit met het sparen voor de club via  Avia. Jennifer geeft aan dat het 
bestuur een vrijwilliger zoekt om dat op zich te nemen. Marleen de Graaf gaat dit op zich nemen.  
 

15. Sluiting 
De vergadering sluit om 22:25u. 

 
16. loterij 

 


