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Bestuursmededelingen
Beste leden,
Op zondag 25 november was het zover. De Sint en zijn
Pieten verrasten ons met een bezoek aan de manege.
Stuntpieten op paardjes die zonder zadel over de hindernissen vlogen, tja dat ging niet altijd goed....
Alle kinderen werden verrast met snoepgoed en mochten
bij de prijsuitreiking een cadeautje uitzoeken. Een hele
vrolijke middag.
Op maandag 26 november was de Bijzondere Leden Vergadering waar het bestuur iedereen kon informeren over
het plan dat is gemaakt om een periode te overbruggen
totdat er een mogelijke nieuwe huurder is en hoe we
deze huurder kunnen gaan ondersteunen. De notulen van
deze bijzondere vergadering kunnen jullie in deze
Chambrière terug vinden.
Nogmaals dank aan allen voor de grote opkomst, heel
goed om te zien dat iedereen de manege een warm hart
toedraagt.
Voor iedereen heel fijne feestdagen en een goede,
positieve start van 2019!
Het Bestuur

Inleveren kopij
volgende
Chambrière

De kopij kan worden ingeleverd in de rode
bus in de foyer, op cd rom of per mail naar
redactie@eindhovensemanege.nl

Agenda
januari 2019
		

Nieuwjaarsreceptie (datum
nog nader te bepalen)

5 januari 2019 Slipjacht
13 januari 2019 FNRS dressuur
17 feb 2019

Behendigheidswedstrijd

31 maart 2019 FNRS dressuur
21 april 2019

Paasrit

26 mei 2019

FNRS dressuur

9 juni 2019

Pinksterrit

6 juli 2019

Ponykamp

Alle data zijn onder voorbehoud

Zandhappers
13-11
15-11
22-11
01-12
05-12
06-12

Liese de Graaf
Laura Melis
Yfke Wubbolts
Charlotte Mulder
Amy v.d. Pol
Sanne van Lieshout

De toekomst van de manege
Tijdens de ledenvergadering van 26 november is door het bestuur een toelichting gegeven op de plannen die er zijn voor de toekomst van de manege. We plaatsen hierbij de
notulen van deze vergadering, dus mocht je niet aanwezig zijn geweest dan ben je toch
op de hoogte van wat er besproken is.
Notulen VEM Buitengewone Ledenvergadering 26 november 2018
Aanwezige bestuursleden:
Voorzitter:		
Femke Hoffman
Penningmeester: 		
Ben Laauwen
Secretaris: 		
Petra van Weegberg
Bestuursleden: 		
Trudy Vosters en Ingrid Elbersen
Afgemeld bestuurslid: Sylvie van Deursen
1. Opening vergadering
Femke opent de vergadering, bedankt voor de grote opkomst en heet iedereen welkom.
2. Ingekomen stukken
Enkele afmeldingen betreffende aanwezigheid BLV en enkele volmachten voor stemming
zijn binnengekomen bij het bestuur.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2018
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de ALV d.d. 26-02-2018 en deze worden
goedgekeurd.
4. Toekomst
4.1 Historie
Femke geeft in het kort de historie van de Eindhovense Manege weer om daarmee
duidelijk te maken hoe de constructie Stichting Eindhovense Manege (SEM) en Vereniging
Eindhovense Manege (VEM) in elkaar steekt. Op deze manier maakt ze duidelijk dat de
SEM een contract heeft met de eigenaar van het manegebedrijf (Judith) en de belangen
behartigt van de VEM. De VEM heeft gebruiksrecht van het manegebedrijf.
4.2 Gebeurtenissen 2018
Na de ALV van 26 februari 2018 heeft Judith een gesprek gehad met Ton van de Camp
(SEM) en Femke (VEM) en daarbij heeft ze aangegeven om per 1 januari 2019 te gaan
stoppen met de manege.
Hierop is een commissie opgericht bestaande uit Ben Laauwen en Femke Hoffman vanuit
het VEM bestuur en Marie Claire Wijnen, Ad Kuijpers en Antonio van Tuijl vanwege hun
grote ervaringsdeskundigheid (allen oud-bestuursleden).

Deze commissie heeft overleg gevoerd met Ton van de Camp en Hans van de Molengraft van de SEM. Het overleg had een adviserend karakter en het hoofddoel was om de
VEM te laten voortbestaan. Omdat de SEM een contract heeft met Judith is de SEM de
gesprekspartner in dezen.
De SEM heeft een externe deskundige ingeschakeld om te kijken of een rendabel
manegebedrijf haalbaar is. Hierop kwam een positief antwoord.
Intussen vonden er ook gesprekken plaats tussen de SEM en Judith maar dit had niet het
gewenste resultaat. Dit leidde uiteindelijk tot een kort geding in september en het vonnis
van de rechter volgde in oktober.
Volgens de uitspraak van de rechter is niet aangetoond dat Judith verplicht is om het
manegebedrijf te blijven exploiteren of te laten exploiteren. In principe mag ze het bedrijf
per 31-12-2018 sluiten. Verder oordeelde de rechter dat de VEM het exclusieve gebruiksrecht behoudt tot juni 2029.
4.3 Akkoord op hoofdlijnen
Femke en Ben zijn met beide partijen (Judith en SEM) gesprekken gaan voeren om uit
deze impasse te komen. Zij hebben daarna een akkoord op hoofdlijnen kunnen bereiken.
De externe deskundige werd gevraagd om gesprekken te starten met de kandidaathuurders.
Het akkoord op hoofdlijnen betreft de huurprijs, de inventaris, het onderhoud, het dak
van de binnenhal en de overgangsperiode. Voor de VEM is de huurprijs het meest essentiële onderdeel van het akkoord. De overige punten zijn afspraken tussen de huurder
en Judith.
4.4 Balans
Ben geeft uitleg over de balans van de VEM en geeft aan dat er een vermogen is van
€ 80.000. Voor het volgende lustrum is € 5.000 gereserveerd en voor onverwachte
uitgaven is er nog eens € 5.000 nodig. Het restant van € 70.000 is dus te besteden. Een
groot deel van dit kapitaal (ruim € 56.000) is uitgeleend aan de SEM en wordt
terugbetaald.
4.5 Voorstel
Op dit punt komen we aan bij het voorstel aan onze leden.
De huurprijs is door een taxateur bepaald en is hoger dan door de externe deskundige
is berekend om een rendabel bedrijf te kunnen runnen. Het verschil is € 12.000 per jaar.
Het bestuur stelt voor om € 12.000 per jaar bij te dragen in de huur. Dit bijdragen in de
huur betreft maximaal de periode van 1 januari 2019 tot en met juni 2029 (10,5 jaar).
De eerste € 6.000 per jaar zal komen uit het huidige vermogen van de VEM.
De tweede € 6.000 per jaar zal komen uit:
•
De SEM heeft toegezegd om de eerste 2 tot 3 jaar deze bijdrage te leveren.
•
De contributie voor de VEM zal per 1 januari 2019 met € 5,00 per persoon
verhoogd worden en eventueel nog een keer € 5,00 in de komende drie jaar.
•
Sponsoring (b.v. reclameborden)
•
Vrienden van de manege (donateurs)
•
Ongebruikt restant van de VEM reserve
•
Andere ideeën

Het bestuur acht het zeker haalbaar om die tweede € 6.000 binnen te halen. Het wordt
nooit meer dan € 12.000 en de periode van 10,5 jaar kan niet langer maar wel korter
zijn.
Er zijn leden die vragen hebben:
•
Hoe lang is de overgangsperiode? Dat wordt in de volgende slide toegelicht.
•
Is gekeken of de reserves voldoende zijn voor de toekomst? Ja, de vermelde
€ 10.000 reserve is voldoende. Het restant is al jaren ongebruikt en als we niet 		
helpen dan gaat de deur op slot per 1 januari 2019.
•
Wie gaat voor het onderhoud zorgen? Hier heeft de VEM geen bemoeienis mee.
Dat is een afspraak tussen de huurder en Judith.
•
Stel de leden gaan akkoord, wanneer eindigt de zoektocht naar een nieuwe 		
huurder? Komt zo dadelijk nog aan de orde.
•
Hebben SEM en VEM inspraak in het aantrekken van de nieuwe huurder? Ja, ook
het personeel zal erbij betrokken worden en hebben op die manier inspraak.
•
Hans vd Molengraft geeft nog even aan dat in artikel 11 van de ROZ het
onderhoud wettelijk geregeld is en dus duidelijk is wie welke kosten moet
betalen (huurder of eigenaar).
4.6 Stemming
Nu alle vragen gesteld zijn is het tijd om te stemmen. Er zijn 55 stemgerechtigde leden
aanwezig en er zijn 9 volmachten afgegeven om te stemmen.
Er zijn 63 stemmen vóór, 0 stemmen tegen en 1 onthouding van stem.
Het voorstel wordt dus goedgekeurd.
Het bestuur is blij dat de leden achter hun plannen staan.
4.7 Overgangsperiode
De overgangsperiode loopt van 1 januari 2019 tot uiterlijk 1 mei 2019 en eindigt eerder
als een nieuwe huurder eerder wordt gevonden
Tijdens de overgangsperiode zijn er de volgende aanspreekpunten:
•
Trudy voor de manegeklanten en lessen
•
Vonnie voor de paarden en de stal
•
Ben voor de pensionklanten en het terrein
•
Femke voor overige zaken
Judith is dan dus geen aanspreekpunt meer en de leden moeten dus altijd een van de
vier bovenstaande personen benaderen.
Judith is wel bereid om een aantal zaken op de achtergrond te blijven doen tot 1 mei
2019 waarvoor het bestuur haar zeer dankbaar is.
Binnenkort (10 december waarschijnlijk) wordt er een vergadering met de pensionklanten gehouden.
5. Rondvraag
•
Zijn er nog activiteiten van de SHEE gepland? Ja, wedstrijden voor 2019 zijn al 		
aangevraagd, concept wedstrijdkalender is per 1 december beschikbaar en definitieve
wedstrijdkalender per 1 januari 2019.
•
Er zijn instructeurs die binnenkort ophouden. Hoe wordt dit opgelost? Er wordt
inmiddels gezocht naar nieuwe instructeurs.

6. Afsluiting
Femke bedankt allen voor de aanwezigheid. Ze vraagt aan de leden om ook een steentje bij te dragen in de overgangsperiode als dat nodig is en nodigt iedereen uit voor een
drankje aan de bar.
Mocht je na het lezen van deze plannen zelf nog een idee hebben, geeft het dan door aan
het bestuur.

Fouragehandel Verhoeven b.v.
Fourage en Transport
voor al uw stro en hooi

De Branten 8
6027 NL Soerendonk

Telefoon
Telefax

0495 - 591244
0495 - 594097

Voor de beste kwaliteit!
naar keurslagerij
ALBERT VOS

Maar ook voor koude en/of warme
buffetten bent u bij ons
op het juiste adres.
ALBERT VOS, keurslager
Blokvenlaan 2
5581 GN Waalre
tel. 040 - 22 12 571
email: info@vos.keurslager.nl

Jalaine
Hoi allemaal!
Mij is gevraagd of ik een stukje wilde schrijven voor de chambrière dus bij deze!
Ik ben jalaine Kloppers, 26 jaar en al zo’n 16 jaar te vinden hier op de manege! Ik ben
begonnen met het rijden in de lessen en na een tijdje had ik het geluk dat ik op Friendly
van Loes mocht rijden! Dat beviel Loes en mij allebei goed en inmiddels ben ik dus al
heel wat jaren de bijrijder van Loes! Na Friendly (die ging naar de wei) kwam Zara en
ook daar heb ik veel van geleerd en vooral veel plezier mee gehad! Helaas is ze heel ziek
geweest met alle gevolgen van dien en hebben we haar in moeten laten slapen. Dat vond
ik heel erg en het duurde dan ook wel even voordat ik aan het nieuwe paard Finn gewend
was, maar inmiddels ben ik daar ook gek op en ik kan nog veel leren met hem en doe
dat met veel plezier, onder andere in de springles van Bert! Ook doen Loes en ik Finn
vaak samen op zaterdag zodat we van elkaar kunnen leren en dat is natuurlijk ook heel
gezellig!
Naast het vele rijden heb ik ook verschillende keren stage gelopen op de manege wat ik
met plezier deed. Toen ik klaar was met mijn opleiding mocht ik dan ook fulltime komen
werken wat ik natuurlijk leuk vond! Helaas kreeg ik een dwangstoornis waardoor ik
moest stoppen wat ik heel erg vond omdat ik het zo graag deed. Heel de dag tussen de
paarden, wie wil dat nou niet? Ik vond het ook leuk om kinderen dingen over paarden te
leren, opzadelen en verzorgen bijvoorbeeld.

Toen het met mij na een paar jaar wat beter ging kwam ik wat meer op stal en daar was
ik blij mee maar helaas ging het me toch niet lukken het werken op stal op te pakken.
Bert en Henk wisten daar wel een oplossing op! Als ik bij hun op stal wat rond zou
sukkelen en hier en daar wat hielp zou alles wel beter worden! Een beetje onzeker over
hoe en wat ben ik dat toch gaan doen, het leek me super leuk en ik dacht en hoopte dat
het me goed zou doen dus dat ben ik toen gaan doen.
En of het me goed doet!! Het groomen vind ik super leuk! Het is afwisselend en heel
interessant, ik ben best nieuwsgierig en vind het leuk om van alles te leren. De paarden
wisselen regelmatig waardoor je telkens nieuwe dingen leert en ziet. Ik ben nu dan ook
weer vele uren op stal waarbij ik van alles doe, de dag begint natuurlijk met mesten en
voeren en de rest van de dag doe ik van alles zoals paarden klaar zetten (poetsen, opzadelen etc), longeren, rijden, knippen en scheren, buiten zetten, maar ook mee kijken met
de dierenarts bijvoorbeeld.
Ik leer ook veel over de dingen die Bert en Henk vertellen en uitleggen. Daarnaast gaan
Bert en Henk natuurlijk ook op wedstrijd en dan ga ik ook vaak mee wat ik ook heel leuk
vind! Een tijdje geleden ging Henk naar Marokko met 3 paarden en mocht ik mee om
daar te groomen, hoe gaaf is dat!! Ik vond het super leuk en heb veel gezien en gedaan
en ook de reis met de vrachtwagen was leuk want dan zie je veel en krijg je mee hoe dat
allemaal gaat, met paarden zo ver reizen.

Kortom, ik zit helemaal op mijn plek! Ik leer, zie en doe veel en heb ook een hoop lol! Ik
ben dan ook echt heel blij dat Bert en Henk me een zetje de goede richting in hebben
gegeven en hoop nog lang te mogen groomen want ik doe het met veel plezier!
Ik zou nog van alles kunnen vertellen want ik ben super enthousiast maar dan wordt het
wel een heel lang verhaal!
Groetjes Jalaine

Zo kan het ook: paardentransport in Marokko!

Op de kleurenpagina’s: foto’s van de Sinterklaaswedstrijd op 25 november. Foto’s
gemaakt door Jacqueline Vermeulen.

Sinterklaas
Zaterdag 17 november was het weer zover. De Sinterklaas intocht in Eindhoven.
Dit jaar iets meer spanning door de demonstranten en de bedreigingen daar omheen.
Aladin deed het super en met dank aan alle politie en beveiligers hebben we een rustige
intocht gehad.
Het was weer erg druk en alle kinderen waren weer erg blij.
De route liep vanaf het kanaal door de binnenstad richting 18 septemberplein.
Ben benieuwd hoe het volgend jaar gaat. Wordt elk jaar weer een nieuwe uitdaging.
Groet, Trudy

Sinterklaaswedstrijd
Hallo wij zijn Elise, Novy, Noor, Eline, Lynn en Kris. We hebben op 25 november de sinterklaaswedstrijd gehad, dit was een erg leuke dag net zoals de vorige jaren! De wedstrijd
begon met behendigheid, dit houdt in dat we binnen 3 minuten zo veel mogelijk punten
moeten behalen, de punten krijg je als je door bijvoorbeeld een poortje bent gegaan of
over een kruisje hebt gesprongen.
Na de behendigheid van jeugd C en B kwam Sinterklaas met 2 pieten een bezoekje
brengen.

Daarna mocht jeugd A en tenslotte was de bakjesrace. Dit is altijd heel spannend! De
bakjesrace is een soort stoelendans op een paard. Van jeugd C had Eline gewonnen op
Esprit. Na de bakjesrace was de prijsuitreiking. Al met al was dit een gezellige dag!
Groetjes Novy, Elise, Eline, Noor, Kris en Lynn.

Bijzonder stukje over Harry
Ik las in de Chambrière meermalen een stukje over het superfijne paard Harry.
Toevallig was ik daar ook zwaar verliefd op en ik heb daar ook nog een leuk verhaal over
dat ik met jullie wil delen.
Een paar jaar geleden vroeg mijn zus of ik mee wilde naar een Medium. Voor de jongeren
onder jullie: een Medium heeft spirituele gaven en kan bijvoorbeeld contact met
overledenen maken en/of kan iets “zien of voelen of ruiken” Er zijn veel mogelijkheden
en dit Medium kon heel veel van die dingen.
Nou geloof ik daar toevallig niet in maar omdat mijn zus zei dat ze van alle aanwezigen
iets zou “vertellen” dacht ik: nou dat is een mooie gelegenheid om het bewijs te krijgen
dat het allemaal onzin is.
Toevallig was het op dinsdag en dat is mijn paardrij-avond, maar ik kon deze unieke
gelegenheid niet laten schieten want deze avonden waren meestal al een jaar van
tevoren uitverkocht. Tijd om de les af te zeggen was er niet dus ik dacht, nou dan heeft
Harry lekker een vrije avond.
Dus wij naar dat Medium toe. Ze riep elke keer een naam en als een van de aanwezigen
die naam kende dan vertelde zij iets over die persoon.
Volgens aanwezigen leek het allemaal perfect te kloppen.
Op een gegeven moment riep ze: Ik krijg de naam Harry door. Niemand reageerde.
Nogmaals zei ze: ja het is toch echt Harry en het is geen man en geen vrouw. Niemand
reageerde en er werd een beetje lacherig gereageerd. Toen zei ze: ja het is heel grappig
want het is een beetje vreemde figuur want hij loopt niet gewoon maar hij huppelt een
beetje.
Toen fluisterde mijn zus tegen mij: Dat paard waar jij op rijdt die heet toch Harry? Ik zei,
ja maar dat ga ik niet zeggen. Toen zei het Medium: nou ik laat het even rusten en ze
ging verder met de volgende.
Even later riep ze: Ja hoor daar komt Harry weer aangehuppeld. Dat was klokslag 9 uur,
precies het tijdstip dat ik op Harry moest gaan zitten. Dat was voor mij het teken dat het
echt mijn Harry was dus zei ik dat Harry waarschijnlijk mijn manegepaard was. Toen zei
ze: ja dat is het, het is een paard. Harry laat weten dat hij op je zit te wachten.
Nou jullie begrijpen dat dit voor mij echt het bewijs is dat er echt meer is tussen hemel
en aarde. Ik vond het echt een unieke ervaring.
Petra

Paardrijden in Portugal
Het is al weer 2 jaar geleden dat ik met mijn vriendin Stefanie (zij reed vroeger ook bij
ons op de manege) in Portugal ben wezen paardrijden. Zij was daar al eerder geweest
en vroeg me of ik niet een keer mee wilde gaan. Elke dag paardrijden, Portugal, zon, dat
klinkt natuurlijk heel goed, dus ja, ik wilde wel mee!
We gingen in november en vlak voor wij kwamen was het erg slecht weer geweest, het
had veel geregend en helaas was er alleen een buitenbak, waarin aardig wat plassen
lagen. Maar dat mocht de pret niet drukken. We reden op een Quinta waar onze paarden
stonden, Violino en Domino. Onze instructrice was de Nederlandse Diana, zij woont al
heel lang in Portugal en verzorgt daar de lessen. De paarden zijn voornamelijk van het
ras Lusitano en allemaal hengsten.
Ik reed op Violino, een prachtige bruine hengst met veel temperament. Hij was heel hoog
geschoold en dat is heel confronterend, want alles wat je verkeerd doet, zie je meteen
terug in je paard. Maar tegelijkertijd dus ook heel leerzaam! Twee keer per dag kregen
we een priveles van een uur, heel intensief. Al snel bleek bij mij het sleutelwoord ‘ontspannen’ te zijn. Jaren geleden ben ik ziek geweest en ik heb heel lang veel pijn gehad
tijdens het rijden, om dat op te vangen zet ik heel veel spanning op mijn lichaam. De pijn
is inmiddels gelukkig een stuk minder, maar de houding is helaas zo gebleven. Dus ik
moet er erg op letten dat ik die spanning probeer los te laten.

Vosters Electra Reusel

Al 100 jaar een traditie voor
jong en oud en natuurlijk voor ruiters.
Ook voor feesten en partijen.
Leenderweg 1 - Aalst
Telefoon: 040 - 2212892
hut-pils@hetnet.nl
Groetjes, het Hut-team

Wilhelminalaan 43
5541 CS Reusel N.Br.
Tel./Fax: 0497 - 641487

Erkend
Elektrotechnisch Installateur

Namens de redactie wensen we jullie
fijne feestdagen
en veel geluk
voor het nieuwe jaar!

Violino was daarbij een goede leermeester en Diana een heel fijne instructrice.
We hadden een prachtig hotel en de omgeving is zo mooi, de Quinta is gelegen in de
streek Alentejo, heel rustig en ver van de toeristische drukte van bijvoorbeeld de Algarve.
Echt een aanrader om een keer heen te gaan.
Eenmaal terug hier probeerde ik natuurlijk die ontspanning vast te houden, maar soms
sluipt het er toch weer in. En het is zo belangrijk, laatst gaf Janneke me aan tijdens een
les “ontspan je schouders eens”, ik deed dat en ik voelde meteen dat mijn paard ook
ontspande. Maar goed, ik blijf leren...
Mocht je ook een keer willen paardrijden tijdens je vakantie dan is dit een erg leuke plek,
je kunt contact opnemen met Diana via e-mail: lusitanoalentejo@sapo.pt
Als je er vragen over hebt dan laat het gerust weten.
Groetjes,
Caroline

Kerstpuzzel

Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen 2018
De kwartaalkaart bevat 13 lessen en is geldig in het betreffende kwartaal. Een les die 24
uur vantevoren wordt afgemeld, kun je in overleg inhalen. Deze dient in hetzelfde
kwartaal te worden ingehaald (maximaal 2 inhaallessen per kwartaal).

Indien je kiest voor contante betaling of betaling via de bank, graag betalen voor de 2e
les van het nieuwe kwartaal. Betaling via de bank overboeken naar rekeningnr.
IBAN NL55RABO0101182287 t.n.v.: Eindhovense Manege.

Alle tarieven in euro’s
Groepslessen tot 18 jaar
kwartaalkaart bank/contant
kwartaalkaart aut. incasso
Losse les

176,50
172,00
18,00

Groepslessen 18 jaar en ouder
kwartaalkaart bank/contant
205,50
kwartaalkaart aut. incasso
200,50
Losse les
21,00

Privélessen (per uur)
Privéles manegepaard
Privéles manegepaard half uur
Privéles eigen paard/pony
Privéles gezamenlijk (2 pers.)

50,00
30,00
40,00
60,00

Buitenrit 2 uur
Losse rit

30,00

Pensionstalling
Paard/pony per maand - box
Pony per maand - boxje

335,00
287,00

Alle ruiters en amazones die rijden bij de Eindhovense Manege, zijn verplicht om lid te
worden van de Vereniging Eindhovense Manege.
VEM jaarcontributie 2018
Jeugd (tot 18 jaar)
Senioren (vanaf 18 jaar)

16,50
34,50

(€ 14,50 bij automatische incasso)
(€ 32,50 bij automatische incasso)

KNHS (alleen wedstrijdruiters)
KNHS jaarcontributie
21,75
Betaling VEM/KNHS contributies: IBAN NL49INGB0001096790 (BIC:INGBNL2A)
t.n.v. Vereniging Eindhovense Manege.

