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Algemene ledenvergadering 27 januari 2014
Aanwezige bestuursleden:
Voorzitter
Ad Kuipers
Vicevoorzitter
Marie-Claire Wijnen
Penningmeester
Ben Laauwen
Secretariaat
Brigitte Dijstelbloem
Bestuursleden
Trudy Vosters
Nicolette van Kempen
Femke Hoffman
1. Opening vergadering
Ad opent de vergadering en heet iedereen welkom met een speciaal welkom voor de leden van de CAP
(Club Aangespannen Paarden).
2. Notulen algemene ledenvergadering 11 maart 2013
De notulen van 11 maart 2013 worden goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken:
4x een officiële afmelding voor afwezigheid bij deze vergadering:
Caroline Hosemans
Daphne Meijer
Rianne Holten
Nelly Struijk
4. Jaarverslag secretaris
Het ledenaantal is ten opzichte van het vorig jaar toegenomen, naar ca. 450 leden.
Activiteiten:
De buitenritten, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart en dit jaar ook weer een Kerstrit zijn succesvol verlopen
met veel enthousiaste deelnemers.
De manegewedstrijden worden toegelicht door Marie-Claire:
De wedstrijden waren het afgelopen jaar hetzelfde als het jaar ervoor, met als extra een uitwisseling met
de Eerste Eindhovense Pony Manege (van Dongen) heeft plaats gevonden.
In 2014 staat er een uitwisseling met Bavel op het programma.
Het aantal deelnemers aan de FNRS dressuurwedstrijden georganiseerd door de VEM op de manege
neemt toe vooral de aanwas van jonge ruiters en amazones is positief te noemen.
De jaarlijkse Sinterklaaswedstrijd worden door jong en oud gewaardeerd. De hulpsint is gevraagd ook
het komend jaar aanwezig te zijn bij deze wedstrijd.
Frits Melgert meldt dat er een trend is dat het aantal dressuurruiters toe neemt en het aantal
springruiters af neemt, dit is dus een landelijk verschijnsel, bron KNHS
Frits vertelt dat de SHEE, activiteiten commissie van de VEM, het afgelopen jaar een druk programma
had met veel wedstrijden met een vol deelnemersveld. De terugloop zoals gesignaleerd door de KNHS
van het aantal springruiters is voor de SHEE wedstrijden nog niet aan de orde.
Ook organiseren wij nog andere leuke evenementen met als doel de paarden sport te promoten maar
waarbij de gezelligheid niet vergeten wordt, kortom de VEM moet een leuke vereniging zijn voor
paardenliefhebbers in de breedste zin van het woord en natuurlijk te blijven.
Zo is er bijvoorbeeld de 1e mendag georganiseerd, dit was voor de deelnemers een hele leuke dag. En
onder leiding van Leonne van Gestel is er wederom een men cursus geweest, waarbij weer
verschillende mensen een koetsiersbewijs hebben gehaald.
Afgelopen jaar zijn er veel blijde en helaas ook een paar verdrietige gebeurtenissen geweest.
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De VEM heeft hier aandacht aan besteed waardoor opvallend veel kaarten en bloemen zijn verstuurd.
Een vrijwilligersverzekering is afgesloten voor alle helpers aan evenementen georganiseerd door de
VEM. De vrijwilligers zijn verzekerd bij een eventueel ongeval.
5. Jaarverslag penningmeester
Penningmeester Ben licht het financiële jaaroverzicht toe.
2013 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 331,00.
Winst maken is geen doelstelling van de vereniging dus het positieve resultaat wordt toegevoegd aan
het vermogen van de Vereniging en gebruikt voor activiteiten in de komende periodes. De SHEE heeft €
500,00 afgelost waardoor de openstaande lening nog € 1.500,00 bedraagt.
De huidige reserve van de VEM van circa € 10.000,00 is voldoende.
Dit bedrag is een reserve die de VEM beschikbaar wil hebben voor onverwachte gebeurtenissen.
6. Kascommissie
De kascommissie bestaat uit:

Antonio van Tuijl
Ciska Moulijn
Jenny van Wouw.
De kascommissie heeft geen onrechtmatigheden gevonden en geven een compliment aan de
penningmeester.
Jenny van Wouw moet aftreden en daarvoor moet een nieuw lid aangesteld worden. Antonio van Tuijl
en Ciska Moulijn blijven nog een jaar zitten. Theo Kole meldt zich aan als nieuw lid van de
kascommissie onder algemene goedkeuring van de aanwezige VEM leden.
Ad bedankt de kascommissie.
7. Contributie
De begroting is gelijk aan vorig jaar, omdat er geen wijzigingen worden verwacht.
Hierdoor wordt de contributie niet verhoogd.
8. Chambrière
Femke Hoffman, bestuurslid en verantwoordelijk voor communicatie binnen het bestuur geeft uitleg en
toelichting over het clubblad de Chambrière.
De huidige redactieleden zijn super enthousiaste mensen die enorm hun best doen om de Chambrière
iedere keer weer goed gevuld te krijgen.
Dit lukt goed en afgelopen jaar is de Chambrière 6x verschenen en iedere keer op tijd bij de leden
bezorgd. Daarom danken wij deze enthousiaste club en hopen dat zij dit jaar weer zo succesvol zullen
zijn.
9. Activiteitencommissie
Trudy Vosters bestuurslid en verantwoordelijk voor de activiteiten van de VEM,
Complimenten aan het activiteiten commissie team voor de organisatie van alle activiteiten met de
bijbehorende creatieve aankledingen van de manege tijdens diverse evenementen.
Janneke van Lieshout ontbreekt op de lijst van dit team maar is zeker betrokken bij de organisatie, met
een vaste groep leden waar de samenwerking onderling goed gaat.
10. SHEE
Theo Kole bestuurslid van de Stichting Horse Events Eindhoven doet verslag:
Ondanks een extra post voor onderhoud van het wedstrijdterrein heeft de SHEE een positief resultaat
geboekt.
De driedaagse springwedstrijden en de dressuurwedstrijd worden goed bezocht met een grote
deelnemers velden. De Kür op muziek dressuurwedstrijd mag zich verheugen op een groeiende
belangstelling.
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Bij de ponywedstrijden loopt het aantal deelnemers echter terug,
Frits meld dat ook dit een landelijk verschijnsel is en de KNHS plannen aan het ontwikkelen is waarmee
rekening wordt gehouden met deze trend.
Omdat alle wedstrijden zo goed zijn verlopen is er in 2013 iets extra’s gedaan voor alle vrijwilligers en
hun partners, de “rode loper” is voor hen uitgelegd. Deze rode loper gaf toegang tot de foyer van de
Eindhovense Manege voor een galafeest met buffet.
Vrijwilligers zijn enorm belangrijk zijn voor de VEM met alle activiteiten commissies.
De outdoorwedstrijden starten weer in april 2014, de planning hiervan kan men vinden op internet.
Ad vertelt dat de VEM tegenwoordig drie formele KNHS verenigingen heeft:
- Ponyclub
- Rijvereniging
- Menvereniging
Ook startpassen voor de menvereniging kunnen vanaf nu via de VEM aangevraagd worden.
11. Bestuurssamenstelling
Trudy en Marie-Claire zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar. Zij worden unaniem herkozen door de
aanwezige leden, waarvoor dank.
12. Rondvraag
Frits Melgert vraagt of de veranderingen voor 2014 door de KNHS al van invloed zijn op onze
vereniging?
De effecten zijn nog niet helder in beeld bij het VEM bestuur. Frits geeft aan hierover in de loop van de
eerste helft van 2014 het bestuur hierover te informeren vanuit zijn rol als ex-bestuurslid van de KNHS
kring Eindhoven en als adviseur van de KNHS.
Jenny de Wouw vraagt om een presentatielijst, deze is door Trudy ingevuld, er zijn 27 leden aanwezig.
Marianne Couwelaers vertelt dat Femke en Yvonne een stukje hebben geschreven in de Chambrière
over de CAP en de “nieuwe menvereniging”
Marianne legt uit dat dit artikel niet geheel juist was en geeft een stukje historie over het ontstaan en de
activiteiten van de CAP.
CAP is in 1978 begonnen met 6 leden, nu zijn er 7 leden, allemaal rustend en niet meer actief als
menner in verenigingsverband. Ondanks het niet meer actief zijn als menner worden nog wel
bijeenkomsten georganiseerd door de leden van de CAP.
Marianne vraagt aan het bestuur een rectificatie in de Chambrière en wenst de nieuwe menvereniging
veel succes.
Ad zou het fijn vinden als de CAP op de uitnodiging van de mendag gereageerd zou hebben.
Judith zegt hierop dat zij wel zijn gevraagd voor de mendag, maar Ali was die dag jarig en was dit
vergeten door te geven, dus zij zijn wel benaderd.
Ali van de Pol vraagt of hier een ponyclub is? Het antwoord hierop is dat deze er is, maar meer voor
ponyruiters die wedstrijden willen rijden.
Judith meldt dat Frits Melgert opa is geworden van Sven en feliciteert hem daarmee.
13. Afsluiting
Ad bedankt iedereen voor aanwezigheid en nodigt iedereen uit voor een drankje aan de bar en hoopt
wederom op een succesvol jaar .
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Leden aanwezig op de algemene ledenvergadering van de VEM op 27 januari 2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Hans van de Molengraft
Marianne Couwelaars
Casper Meiboom
Tom Liebregts
Ali van de Pol
Jan van Kempen
Toon Ras
Magreet Ras
Ciska Moulijn
Antonio van Tuijl
Dominique van der Kruijs
Jenny de Wouw
Alex van Gestel
Judith Couwenberg
Frits Melgert
Janneke van Lieshout
Vera de Goede
Laura van Hoof
Jenneke de Raat
Simone Henselmans
Tom van Tuijl
Danielle Hamelink
Simone Colen
Yvonne van Velzen
Nick van de Mortel
Nanda Seele
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