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Algemene ledenvergadering 07 februari 2011 
 
Aanwezige bestuursleden: 
Ad Kuipers; Marie-Claire Wijnen; Ben Laauwen; Monique Winkel; Trudy Vosters en Brigitte 
Dijstelbloem. 
 
Afwezige bestuursleden: 
Edith Kloppers (afgemeld wegens ziekte). 
 
1. Opening vergadering 
Ad opent de vergadering en heet iedereen welkom, die de moeite heeft genomen om de vergadering bij 
te wonen. 
Er zijn 2 officiële afmeldingen: Frits Melgert i.v.m. verplichtingen KNHS 
             Alexander Winters  
Opvallend is dat er t.o.v. vorig jaar een stijging van ± 5% zit in het aantal aanwezige leden op de ALV. 
 
 2. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
3. Notulen algemene ledenvergadering 16 februari 2009 
De notulen zijn goedgekeurd. Op de lijst van vorig jaar van aanwezige leden moet Yvonne Kuipers nog 
worden toegevoegd. 
 
4. Jaarverslag secretaris 
Ledenaantal maakt nog steeds een groei door: van 451 leden in 2009 naar 498 leden in 2010! 

De buitenritten zijn wederom een succes geweest, er is daar een nieuwe rit aan toegevoegd: de 
herfstrit! 

Ad roept leden op om ideeën door te geven voor diverse activiteiten. 

Manegewedstrijden en overige activiteiten: 
De manegewedstrijden zijn druk bezocht m.n. de Sinterklaaswedstrijd en ook de nieuwe 
kerstbehendigheid was een groot succes! Zie verderop bij de “activiteitencommissie”. 

Communicatie: 
De VEM heeft diverse manieren om kenbaar te maken wat er allemaal voor activiteiten zijn: internet, 
Chambrière, folderhouders en sinds kort ook een groot TV scherm in de foyer. Dit scherm vervangt de 
informatiezuil die er eerst stond. 

Cards en gifts: 
Monique vertelt dat zij het afgelopen jaar diverse kaarten heeft verstuurd voor geboortes, ziektes en 
ongevallen; gelukkig geen kaarten i.v.m. overlijden. 
  
5. Jaarverslag penningmeester 
Ben zal de overzichten toelichten.  
We hebben € 951,73 winst. 
Tevens is € 1.000,00 terugkomen van een lening die de SHEE bij de VEM heeft. 
Er is € 1.500,00 gereserveerd voor het lustrum van volgend jaar waarbij de VEM 85 jaar bestaat. 
Tevens is een TV voor in de foyer aangeschaft en twee sets draadloze microfoons, te gebruiken tijdens 
de manegewedstrijden. 
Ook is er in 2010 nog contributie over 2009 geïnd van leden die te laat of nog niet betaald hadden. 
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De contributie van onze leden wordt toegelicht door Ben: 
Er zijn een aantal instanties waaraan wij moeten betalen: 

1. VEM � alle leden 
2. KNHS � wedstrijdruiters 
3. FNRS � manegeruiters 
4. Hippo d’Or � manegelessen 

Er zal wel een wijziging plaats vinden m.b.t. de bijdrage van donateurs: de minimumbijdrage wordt 
gelijkgetrokken aan de contributie voor seniorleden in 2012. 

Lean heeft hierover een vraag, omdat donateurs niet paardrijden, was deze contributie lager vastgesteld 
dan de rijdende leden, waarom dan nu toch gelijktrekken? 
Ben antwoordt hierop dat dit te maken heeft met de verplichting voor VEM leden om bij de KNHS te zijn 
aangemeld. Dit geldt niet voor donateurs. Niet-rijdende leden zullen daarom veelal overstappen naar 
het donateurschap. Door gelijktrekken van de minimumbijdrage voor donateurs aan het seniortarief lijdt 
de vereniging hier niet onder. 
 
6. Kascommissie   
De kascommissie bestaat uit: Caroline Hoosemans, Lean Biemans en Anja Alink. 
Zij vinden dat alles er keurig uitziet en geven Ben een groot compliment. 
Lean stelt voor om de facturen van de adverteerders in de Chambrière misschien eerder te innen. 
Er moet een nieuwe samenstelling geformeerd worden i.v.m. aftreden Caroline (2-jarige deelname), 
Lean en Anja blijven, Corry Zegers wordt het nieuwe lid van de kascommissie. 
Ad vraagt of zij volgend jaar ook de boeken van de SHEE willen controleren. Dit zal gebeuren. 
Ad bedankt de kascommissie. 
 
7. Begroting  
De begroting wordt vastgesteld zoals voorgesteld. 
 
8. Contributie 
De contributies voor 2011/2012 blijven gelijk: senior € 32,50; jeugd € 14,50. 
De minimumbijdrage voor donateurs wordt verhoogd van € 25,00 in 2011 naar € 32,50 in 2012. 
 
9. Chambrière 
Melanie Manger vertelt (namens Edith) dat de redactie op zoek is naar nieuwe seniorleden, omdat er 
twee leden willen stoppen. 
Er zijn zeer enthousiaste nieuwe jeugdleden: Britt Legeland en Zina Duijf. 
Er is sinds dit jaar een kleurenpagina aan de Chambrière toegevoegd. Deze wordt gedoneerd door 
drukkerij Van Tuijl en is een groot succes! 
De lijn van de VEM naar het bestuur is heel goed, goede communicatie. 
De stukken voor de Chambrière worden zeer compleet en duidelijk aangeleverd. 
 
10. Activiteitencommissie 
Marie-Claire bedankt iedereen die afgelopen jaar heeft geholpen met de activiteiten, want zonder hen 
was het niet mogelijk geweest om alles te organiseren! 
De nieuwe activiteit “Kerstbehendigheid” was erg druk bezocht en heel leuk georganiseerd, kortom zeer 
succesvol en daarom gaan we hier zeker mee door. 
Aanstaande zondag zal de Pas de Deux op Muziek plaats vinden en Marie-Claire nodigt hier iedereen 
voor uit. Het is niet alleen leuk om mee te doen, maar ook om te kijken! 
De uitwisseling met Bavel is niet gelukt, er zijn diverse pogingen geweest om contact met hen te krijgen 
om een datum te prikken, telefonisch, per mail, maar er is geen respons op gekomen, dus de pogingen 
zijn gestaakt, daarom misschien in het najaar een uitwisseling met Van Dongen. 
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De avondencompetitie gaat niet meer door, dit is heel moeilijk te organiseren. 
De activiteitencommissie bestaat uit een zeer goed team! 

Yvonne Kuipers vraagt waarom de avondencompetitie moeilijk te organiseren is? 
Marie-Claire antwoordt dat de mensen niet enthousiast zijn en veel mensen op het laatst afzeggen, 
waardoor de hele competitie in het water valt. 
 
         
11. SHEE 
De SHEE is een onderdeel van de VEM. 
De wedstrijden van het afgelopen seizoen zijn wederom succesvol geweest. 
De subtop van de Nederlandse springruiters komt hier springen. 
Ton van de Camp licht toe dat het afgelopen jaar financieel zeer slecht is geweest, door de crisis is er 
weinig sponsoring geweest, er wordt bedacht hoe we dit aankomend seizoen gaan doen. 
Er zijn wederom veel deelnemers aan de wedstrijden, dit is eigenlijk altijd zo. 
In 2010 hebben we zo’n € 5.000,00 minder aan sponsorgelden binnengehaald. 
Wel is er bezuinigd in eigen gelederen, maar helaas kunnen we het hiermee alleen niet redden, er wordt 
ingeteerd op het eigen vermogen (± € 3.000,00) en dit kan je niet jaren volhouden, het zal in 2012 weer 
de goede kant op moeten gaan, anders houdt het op… 

Menno vraagt of er niet actief gezocht wordt naar sponsors? 
Ton antwoord hierop dat dit niet meevalt en dat we gelukkig een aantal trouwe sponsors hebben. 
Ad zegt dat we hele simpele sponsorpakketten hebben en vraagt Ben om deze op de site te zetten. 
Ad zegt ook dat we een actieplan moeten opzetten, we hebben zo’n € 10.000,00 tot € 12.000,00 per 
jaar nodig aan sponsorgelden en er zijn diverse manieren om te sponsoren. 

Ton vertelt ook dat het prijzengeld gerelateerd is aan het inschrijfgeld, hoe hoger het inschrijfgeld hoe 
hoger ook het prijzengeld moet zijn. 
Doortje stelt voor om bijvoorbeeld een sponsorloop door de jeugd te organiseren om zo geld binnen te 
halen. 
Ook toeleveranciers worden benaderd, maar dit is ook niet makkelijk omdat iedereen hen benadert. 

Wat betreft de planning van 2011, dit is allemaal te zien op de site van de SHEE (en de VEM). 
 
12. Bestuurssamenstelling 
Helaas gaat een bestuurslid ons verlaten, Monique Winkel treedt af en is niet herkiesbaar, maar blijft 
gelukkig wel beschikbaar voor activiteiten op het secretariaat e.d. 
Ad Kuipers, Ben Laauwen, Edith Kloppers en Brigitte Dijstelbloem zijn ook aftredend, maar wel 
herkiesbaar. Zij worden herkozen. 
Nicolette van Kempen zal toetreden als nieuw bestuurslid en wij heten haar van harte welkom. Monique 
wordt hartelijk bedankt voor haar inzet van de afgelopen jaren. 
Ad deelt mee dat hij nog voor één periode voorzitter blijft van het bestuur, maar is wel blij dat het nieuwe 
bestuurslid weer een dame is… 
 
13. Bestuursmededelingen 
Ad deelt mee dat de geplande slipjacht waarschijnlijk doorgang kan vinden gezien de 
weersverwachtingen, dus wij verheugen ons op een supergeslaagde dag! 
De SEM had een renteloze lening lopen bij de VEM, deze liep af in januari 2010. De SEM wil graag de 
lening verlengen (€ 56.723,00) tot 21 juni 2029 tegen een jaarlijkse rentevergoeding. 
Hiervoor moet wel de ALV akkoord gaan… ALV is akkoord! 

In 2012 moet er een statutenwijziging plaatsvinden van de KNHS, deze eist dat alle leden aangemeld 
zijn bij de KNHS en dit moet in de verenigingsstatuten worden opgenomen. Hiervoor moet volgend jaar 
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de ALV akkoord zijn (jeugdleden en donateurs mogen niet stemmen). Wij zullen bij een opkomst van 
minder dan 2/3 van de leden, een tweede ALV beleggen zodat alles volgens de regels verloopt en de 
statutenwijziging bij de notaris vastgelegd kan worden. 
  
14. Dankwoord 
De voorzitter bedankt directie en medewerkers van de Eindhovense Manege / Hippo d’Or, evenals de 
vrijwilligers en ook de redactie van de Chambrière. 
 
15. Rondvraag 
Hans van de Molengraft heeft geen vraag maar wil graag een compliment geven aan het bestuur i.v.m. 
de goed gevulde agenda voor het aankomende jaar. 
Menno Eijck vindt het verschil van het aantal leden tussen eind 2010 (498 leden) en begin 2011 (428 
leden) significant. 
Ben antwoordt hierop dat dit normaal is gezien het verloop in een jaar. Iedereen die in de loop van 2010 
is afgemeld wordt in het begin van het jaar verwijderd. Tevens melden zich een aantal wedstrijdruiters 
aan die je zelden bij de manege ziet. 
Lean Biemans stelt dat het voor de SHEE weer een moeilijk sponsorjaar gaat worden en vraagt of het 
slim is om het aantal wedstrijden te verminderen om te bezuinigen. 
Met name dressuur is vrij kostbaar omdat de juryleden nogal wat kosten, daarom hebben we dit jaar 
extra springwedstrijden. 
 
16. Afsluiting 
Ad bedankt iedereen voor aanwezigheid en wij allen hopen op een goed en gezellig jaar! 
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Leden aanwezig op ledenvergadering 07 februari 2011: 
 
Jenny van Wouw 
Reneé Buijze 
Corry Zegers 
Doortje Kloppers 
Jalaine Kloppers 
Abbey Manger 
Melanie Manger 
Nelly Struijk 
Ton van de Camp 
Hans van de Molengraft 
Caroline Hoosemans 
Yvonne Kuipers 
Hanneke Cornelissen 
Henriette Kuiper 
Menno Eijck 
Friso Wouters 
Ans Willems 
Kamiel Oosterwaal 
Anja Alink 
Lean Biemans 
Judith van de Pol 
Ali van de Pol 
Eefje Marinus 
Fenny Louwe 
Angelien Bekkers 
Eva Klein Hofmeijer 
Jeroen op ’t Veld 
Ad Kuipers 
Marie-Claire Wijnen 
Ben Laauwen 
Monique Winkel 
Trudy Vosters 
Brigitte Dijstelbloem 
Nicolette van Kempen 


