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Algemene ledenvergadering 11 maart 2013 
 
Aanwezige bestuursleden: 
Ad Kuipers, Marie-Claire Wijnen, Ben Laauwen, Trudy Vosters, Nicolette van Kempen en Brigitte 
Dijstelbloem. 
 
Afwezige bestuursleden: Edith Kloppers (afgemeld) 
 
1. Opening vergadering 
Ad opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij vertelt dat de presentatie op het scherm te 
volgen is en dat door omstandigheden de vergadering is verzet naar deze avond. 
Hans van de Molengraft merkt op dat een wijziging in het bestuur vooraf als agendapunt moet worden 
vermeld. 
 
2. Notulen algemene ledenvergadering 6 februari 2012 
De notulen van 6 februari 2012 zijn goedgekeurd.  
 
3. Jaarverslag secretaris 
Het ledenaantal is gegroeid naar 518 leden, dit is een redelijk constante samenstelling. 

De buitenritten zijn allemaal weer succesvol verlopen met een goede deelname. 

De manegewedstrijden worden toegelicht door Marie Claire. De pas-de-deux op muziek en de 
verrassingswedstrijden worden goed bezocht en er is ook hier een grote deelname, ook zit er 
progressie in wat de ruiters presteren. We gaan ons ook buigen over nieuwe ideeën voor de 
wedstrijden. Er wordt wel gestoeid met de agenda om de wedstrijden niet samen te laten vallen met de 
wedstrijden van de SHEE en andere KNHS wedstrijden. 
Ad zegt dat ook de overige activiteiten succesvol en bijzonder zijn zoals bijvoorbeeld de slipjacht, met 
grote dank aan de vrijwilligers. 
Afgelopen jaar was er ook weer een lustrum! De vereniging bestond 85 jaar dus reden voor een groot 
feest, dit was ook zeer succesvol. 
Afgelopen jaar hebben we ook twee keer een helpersfeest gehouden, de reden hiervoor was dat het 
feest van 2011 pas in januari 2012 werd georganiseerd. 
Voor de communicatie naar onze leden hebben we natuurlijk onze aanspreekpersonen, daarbij ook ons 
clubblad de Chambrière, de website en een TV scherm in de foyer. 
Er worden complimenten gegeven aan de redactieleden van de Chambrière over hoe deze er uit ziet. 
Voorzitter Ad vindt persoonlijk contact ook heel belangrijk voor de communicatie, dus mocht iemand 
ideeën hebben, mag men daar altijd iemand van het bestuur over aanpreken. 
Wat betreft “cards & gifts” zijn er diverse zieken en veel zandhappers geweest. 
  
4. Jaarverslag penningmeester 
Ben licht de financiële overzichten toe.  
Er  zijn  meer inkomsten uit de ledenbijdragen. 
Diverse inkomsten ligt ca. € 1.000,00 hoger dan begroot, voornamelijk door inningen van achterstallige 
contributie en de ontvangen rente van de SEM. 
De uitgaven van de Chambrière zijn iets hoger omdat we een grotere oplage hebben laten drukken. 
Evenementen zijn ook duurder omdat we een lustrumfeest hebben gehad. 
Het secretariaat is hoger dan begroot i.v.m. de statutenwijziging van vorig jaar en de daarvoor 
gemaakte notariskosten. Ook zijn er meer postzegels aangeschaft. 
Er zijn 5 notebooks aangeschaft, maar dit kon betaald worden door een schenking van SEM ter 
gelegenheid van onze 85-ste verjaardag, dus deze hebben wij niet zelf hoeven te betalen. 
In 2012 is er een winst geboekt van € 375,15, maar het streven is nog steeds om geen winst te maken. 
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5. Kascommissie   
De kascommissie bestaat uit: Antonio van Tuijl, Corry Zegers (afwezig) en Jenny van Wouw. 
Ad vraagt aan de kascommissie of ze alles hebben gecontroleerd. Alles is goedgekeurd. 
Corry Zegers is aftredend kascommissielid en met de goedkeuring van iedereen treedt Ciska Wijnen toe 
tot de kascommissie voor 2013. 

Ad bedankt de kascommissie. 
 
6. Contributie 
De contributie voor 2013/2014 zal wederom niet worden verhoogd. Antonio van Tuijl vraagt of de 
contributie niet kan worden verlaagd i.v.m. de crisis, maar Ad kan daar niet in mee gaan. 
 
7. Chambrière 
Helaas is niemand van de redactie van de Chambrière aanwezig, maar Brigitte heeft van Caroline 
Hoosemans doorgekregen dat de redactie heel blij is met de twee nieuwe jeugdleden (Doris Vosters en 
Memphis Fredzess) die zich bij hen hebben gevoegd. 
 
8. Activiteitencommissie 
Ad bedankt de leden van de activiteitencommissie voor hun hulp en inzet voor het afgelopen seizoen en 
hoopt op een vervolg voor het nieuwe seizoen. 
         
9. SHEE 
Frits Melgert vertelt dat hij blij is met de samenwerking met Judith en consorten, dat alles weer terug is 
bij het oude (zo ongeveer), ook het aantal deelnemers aan de wedstrijden was hoog en men was over 
het algemeen zeer tevreden over het verloop van de wedstrijden. Het aantal pony ruiters daalt, maar in 
Brabant schijnt het nog enigszins mee te vallen i.t.t. elders in het land, waar meer als 25% daling van de 
ponyruiters geconstateerd is. Men is in overleg met de Kring om mogelijkheden te bekijken om dit te 
verbeteren. 
De SHEE heeft geen verlies gedraaid afgelopen jaar. 
Het probleem met de scouting tijdens wedstrijden, is door de gemeente om d.m.v. mediation tot een 
oplossing te komen en met beperkte aanpassingen komen we daar ook wel uit. De gemeente is ook 
bereid om ons daarin te steunen. Ad bedankt Frits voor zijn toelichting. 
Ad verteld dat men er me bezig is om het ponyrijden te promoten, zodat er weer meer ponyruiters 
tijdens de wedstrijden komen. 
Ton van de Camp is nier aanwezig, dus Ad neemt voor hem waar; er is een positief resultaat te melden 
van het afgelopen seizoen, er gaat heel veel geld in om en  het is tegenwoordig heel moeilijk om 
sponsoring te vinden, maar ondanks dat heeft de SHEE een meevaller gehad dankzij sponsoring. 
Helaas is er ook een tegenvaller geweest door diefstal waardoor € 1.850,00 afgeschreven moest 
worden. 
Sinds 2013 is er een nieuw boekhoudsysteem, waardoor men in kan schrijven en dit per bank kan 
betalen (liefst zoveel mogelijk) en het contant geld dat binnenkomt zoveel mogelijk afromen.  
Er staat ook nog een lening open, wat bij een lid van de VEM vraagtekens oproept, de verklaring 
hiervoor is dat de VEM geld heeft geleend aan de SEM en de SHEE. 
De eerste outdoor wedstrijd vindt plaats op 13 en 14 april, dit is voor de pony’s. 
Het ruiterweekend van de manege valt samen met een springwedstrijd voor paarden. 
 
10. Bestuurssamenstelling 
Trudy en Marie-Claire mogen nog een jaar in het bestuur blijven zitten. 
Edith is aftredend en niet herkiesbaar, hiervoor heeft zich een nieuwe kandidaat aangemeld: Femke 
Hoffman. Zij wordt door de leden gekozen als nieuw bestuurslid. 
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Alle overige aftredende bestuursleden zijn herkozen. 
Frits denkt dat dit in de toekomst problemen kan geven omdat er nu 5 leden aftredend waren. Dit 
probleem zou zich dan iedere 2 jaar herhalen. Frits zegt dat dit misschien gewijzigd kan worden in het 
huishoudelijk reglement, maar in de statuten is alles zoals het nu is vastgelegd. In de praktijk geeft dit 
eigenlijk nooit problemen. 
 
11. Rondvraag 
Hans vraagt of de vrijwilligersongevallenverzekering al afgesloten is? 
Ad antwoord dat dit is vergeten, maar gaat dit z.s.m. regelen. 

Ali vraagt wanneer het oefenspringen begint? 
Dit is geen onderdeel van de VEM, maar op 10 april wil men daarmee starten. 

Dominique vraagt nu concours hippique niet doorgaat wat er gebeurt met de bixiewedstrijden? 
Ad zegt dat dit tijdens de ponywedstrijden plaats vindt, maar de ervaring leert dat daar weinig animo 
voor is. Een bixiewedstrijd houdt in dat je als ponyruiter lid moet zijn van de vereniging en je dan mee 
mag doen aan wedstrijden, de bedoeling hiervan is om meer aanwas te krijgen. 
Dominique vraagt of wij misschien iets kunnen doen i.p.v. Lady’s Day, maar Ad zegt dat dit allemaal 
heel veel geld kost. 
Judith zegt dat er voor volgend jaar al een aantal mensen bezig zijn om concours hippique weer plaats 
te laten vinden bij de Karpendonkse plas. 

Antonio stelt voor om meer reclame te maken voor onze eigen wedstrijden. 
 
12. Afsluiting 
Ad bedankt iedereen voor aanwezigheid en wij allen hopen op een goed en gezellig jaar! 
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Leden aanwezig op ledenvergadering 11 maart 2013: 
 
Renee Buijze 
Leonne van Gestel 
Vera de Goede 
Eliette van Griensven 
Solange van Griensven 
Simone Henselmans 
Jessica Jaspers 
Dominique van der Kruijs 
Yvon Kuipers 
Wilma de Laat 
Tom Liebregts 
Janneke van Lieshout 
Kasper Meiboom 
Femke Melgert 
Frits Melgert 
Hans van de Molengraft 
Ciska Moulijn 
Kamiel Oosterwaal 
Judith Couwenberg 
Ali van de Pol 
Antonio van Tuijl 
Yvon van Velzen 
Mark Houkes 
Alex van Gestel 
Judith Verhoeven 
Femke Hoffman 
 
 
Afgemeld (per mail of anders): 
 
Jenneke van Hoof 
Danielle van Diessen 
Corry Zegers  
Caroline Hoosemans 
Jan van Kempen 
 


