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Algemene ledenvergadering 2 maart 2015  
 
Aanwezige bestuursleden: 
Voorzitter:  Ad Kuipers 
Vicevoorzitter:  Marie-Claire Wijnen 
Penningmeester: Ben Laauwen 
Secretaris:  Brigitte Dijstelbloem 
Bestuursleden:  Trudy Vosters 
 Nicolette van Kempen 
 Femke Hoffman 
 
 
 
1. Opening vergadering 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij vertelt vervolgens dat het bestuur 
tijdens deze vergadering verantwoording aflegt over 2014 en aankondigt wat de plannen zijn voor 2015. 
 
2. Notulen algemene ledenvergadering 27-01-2014 
De notulen van de algemene ledenvergadering op 27 januari 2014 worden goedgekeurd. 
 
3. Ingekomen stukken: 
Vier schriftelijke afmeldingen voor deze ledenvergadering: Toon Ras, Casper Meiboom, Jenneke de 
Raat en Peter van Ettro. 
 
4. Jaarverslag secretaris 
Eind 2014 bedraagt het aantal leden: 505. Dit is een kleine terugloop t.o.v. 2013, maar het blijft stabiel. 
De buitenritten zijn allemaal weer goed verlopen. 
De manegewedstrijden zijn zeer succesvol en vooral de FNRS-dressuurwedstrijden zijn iedere keer 
overvol. 
Betreffende de SHEE-wedstrijden: er zijn afgelopen seizoen 9 weekenden geweest waarin afwisselend 
spring- en dressuurwedstrijden zijn verreden. 
Ook is er een menwedstrijd georganiseerd. 
De slipjacht valt niet onder de SHEE, maar wel onder de VEM. 
 
5. Cards en Gifts 
Afgelopen jaar zijn er bijzonder veel gebeurtenissen geweest, waarvoor de VEM kaarten heeft 
verstuurd, met name beterschapskaarten en geboortefelicitaties. 
 
6. Jaarverslag penningmeester 
Ben licht het overzicht toe: Bij de jaarafrekening 2014 is opvallend dat er € 1.252,00 verlies is. Dit is 
echter geen probleem, omdat de reserve nog steeds groter dan gewenst is. 
Als we de werkelijke uitgaven vergelijken met de begroting zijn er geen echte uitschieters op enkele 
evenementen na. Voor het secretariaat is minder uitgegeven, maar we hebben wel een nieuw software 
pakket aangeschaft voor een gecombineerde ledenadministratie en boekhouding. 
Tegenvallend waren een aantal inkomsten zoals de rente over de lening aan de SEM. De rente was in 
2014 slechts 0,65% en dus een stuk lager dan begroot. 
Er zijn drie adverteerders die hun advertentie in de Chambrière voor 2014 nog moeten betalen. 
Er is € 5.000,00 gereserveerd voor het lustrumfeest in 2017 (VEM 90 jaar). 
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7. Kascommissie 
De kascommissie bestaat uit: Theo Kole, Antonio van Tuijl en Ciska Molijn. 
Antonio vertelt dat alle financiën gecontroleerd zijn en dat er geen speld tussen te krijgen is. Hij 
complimenteert Ben hiermee. 
Ad dankt de leden van de kascommissie voor hun inzet. 
 
8. Begroting 2015 
Ben vertelt dat de begroting van 2015 bijna identiek is aan die van vorig jaar. Alleen de evenementen 
zijn hoger begroot i.v.m. met aanschaf van strikken en bekers en daarmee is een verlies van € 1.500,00 
in de begroting opgenomen. 
 
9. Contributie 
De contributie voor 2015 blijft gelijk. Het bestuur vraagt alvast toestemming om, indien zij dat nodig 
acht, de contributie voor 2016 te verhogen. Het voorstel is om de contributie als volgt aan te passen: 

- jeugd € 16,50 (was € 14,50): 
- senioren € 34,50 (was € 32,50) 
- de korting voor betaling via automatische incasso is € 2,00. 

Het bestuur bekijkt eind 2015 of de voorgestelde verhoging werkelijk noodzakelijk is. 
De aanwezige leden gaan allen akkoord met dit voorstel. 
 
10. Chambrière 
Er zijn geen leden van de redactie aanwezig, daarom licht Femke e.e.a. toe. Voor de Chambrière zijn 
zeer actieve redactieleden bezig, waarbij ook nog twee jeugdleden. Femke verzorgt het contact tussen 
redactie en VEM bestuur. De huidige redactie is een super enthousiast team. De Chambrière is niet 
kostendekkend, maar blijft voorlopig bestaan. 
 
11. Activiteitencommissie 
De activiteitencommissie is een hele trouwe groep, die er iedere keer weer zorg voor draagt, dat alle 
manegewedstrijden goed zijn opgezet en goed verlopen. Vera de Goede (als enige lid aanwezig tijdens 
deze vergadering) wordt hiervoor bedankt. 
 
12. Manegewedstrijden 
Per seizoen hebben we zes keer een FNRS dressuurwedstrijd, de lijsten om in te schrijven staan 
binnen no-time vol waardoor sommige mensen geen kans hebben mee te doen. Omdat het bestuur 
graag wil dat iedereen mee kan doen, wordt gekeken hoe dit opgelost kan worden. 
Dit jaar komt er weer een uitwisseling met manege Van Dongen (EEPM). 
Aan de Pas-de-deux op muziek deden ca. 75 deelnemers mee, dit was heel leuk en vooral gezellig 
druk. 
Het grote aantal deelnemers aan de wedstrijden is helaas geen afspiegeling van het aantal leden dat 
aanwezig is bij deze ALV. 
 
13. SHEE 
Het SHEE bestuur bestaat uit Henk Smetsers, Ad Kuipers, Theo Kole, Ton van de Camp, Frits Melgert, 
Henk van de Pol, Alex van Gestel en Nicolette van Kempen. 
Theo licht het financiële verslag van de SHEE toe:  
Er waren 11 evenementen en het sponsorgeld bedroeg € 500,00; voor de Derby was dankzij een aantal 
vrijwilligers nog eens € 1.500,00 opgehaald waardoor dit kostendekkend was. 
Het bruto resultaat was lager, dit i.v.m. het uitvallen van een wedstrijd door de droes die heerste. 
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Er waren diverse kosten, maar deze waren niet al te hoog, er is € 1.000,00 ten onrechte leges betaald 
aan de Gemeente Eindhoven en deze heeft toegezegd dit terug te betalen. Hierdoor valt het verlies van 
€ 244,00 mee volgens Theo. 
 
Ad zegt ook dat door de droes e.d. een klein verlies niet slecht is. Maar de sponsering valt tegen. Ad en 
Alex gaan daarom proberen sponsors te werven. 
De SHEE lost dit jaar niets af van de openstaande lening van de VEM. 
Voor het komende jaar staan weer veel wedstrijden op het programma. 
Nicolette en Frits zijn erg betrokken bij de nieuwe KNHS Kring “Eindhoven de Kempen”. 
Er moeten misschien nog 1 of 2 wedstrijden verzet worden. 
 
14. Bestuurssamenstelling 
Er zijn vijf leden aftredend en herkiesbaar: Ad Kuipers, Ben Laauwen, Brigitte Dijstelbloem, Nicolette 
van Kempen en Femke Hoffman. 
Er zijn ook twee nieuwe kandidaten voor het bestuur: Antonio van Tuijl en Ciska Molijn. 
 
Afgesproken wordt dat de twee nieuwe kandidaten een jaar informeel meedraaien met het bestuur. 
Volgend jaar legt Ad zijn functie neer en dan kunnen zij eventueel formeel toetreden tot het bestuur. 
 
Antonio en Ciska waren ook lid van de kascommissie en moeten dus vervangen worden. Theo Kole 
blijft in de kascommissie. Loes Mills en Dominique van der Kruijs zijn de nieuwe leden van de 
kascommissie. 
 
15. Rondvraag 
Hans van de Molengraft is erg ingenomen met de nieuwe aspirant-bestuursleden en Ad benadrukt dat 
het VEM bestuur dit ook is. 
Verder zijn er geen vragen of opmerkingen. 
 
16. Afsluiting 
Ad bedankt iedereen voor de aanwezigheid en nodigt iedereen uit voor een drankje aan de bar. Hij 
hoopt wederom op een succesvol jaar en wenst alle betrokkenen daarbij succes. 
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Leden aanwezig op de algemene ledenvergadering van 2 maart 2015: 
 

1. Ciska Molijn 
2. Hans van de Molengraft 
3. Yvon Kuipers 
4. Jenny van Wouw 
5. Theo Kole 
6. Jan van Kempen 
7. Tom Liebregts 
8. Dominique van der Kruis 
9. Jacqueline Vermeulen 
10. Antonio van Tuijl 
11. Leonne van Gestel 
12. Vera de Goede 
13. Paulus Rabou 
14. Alex van gestel 
15. Judith Couwenberg 
16. Ton van de Camp 
17. Frits Melgert 
18. Janneke van Lieshout 
19. Ali van de Pol 
20. Loes Mills 


