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Algemene ledenvergadering 29 februari 2016  
 
Aanwezige bestuursleden: 
Voorzitter:  Ad Kuipers 
Vicevoorzitter:  Marie-Claire Wijnen 
Penningmeester: Ben Laauwen 
Secretaris:  Brigitte Dijstelbloem 
Bestuursleden:  Trudy Vosters 
 Nicolette van Kempen 
 Femke Hoffman 
 
Aspirant bestuursleden: Ciska Wijnen en Antonio van Tuijl 
 
1. Opening vergadering 
Ad opent de vergadering en heet iedereen welkom, verteld vervolgens dat we tijdens deze vergadering 
verantwoording afleggen over 2015 en wat de plannen zijn voor 2016. 
 
2. Ingekomen stukken 
Geen.  
 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2015: 
De notulen van de ALV d.d. 02-03-2015 zijn goedgekeurd. 
 
4. Jaarverslag secretaris 
Op dit moment bedraagt het aantal leden: 495. Dit aantal schommelt al jaren rond de 500 en blijft dus 
stabiel. 
De buitenritten zijn allemaal weer goed verlopen. 
Aan de manegewedstrijden en dressuurwedstrijden wordt enthousiast deelgenomen er zijn zelfs 
wachtlijsten voor. 
De outdoorwedstrijden worden door de SHEE georganiseerd gedurende de zomermaanden. 
Er zijn ook nog overige activiteiten zoals de slipjacht op de 1e zaterdag van het nieuwe kalenderjaar en 
voor het eerst was er afgelopen jaar een mendag en dit was ook een groot succes. 
De communicatiemiddelen die gebruikt worden om iedereen te attenderen op o.a. de activiteiten die de 
VEM organiseert zijn: op het tv scherm in de foyer, internet en de Chambrière. 
 
5. Cards en Gifts 
Afgelopen jaar hebben we niet veel gifts en cards hoeven te versturen, maar wel is het overlijden van 
Gert-Jan Swinkels een dieptepunt geweest, deze sportliefhebber en Bourgondiër is tijdens het 
beoefenen van zijn geliefde paardrijdhobby verongelukt en iedereen zal deze markante man enorm 
missen. 
 
6. Jaarverslag penningmeester 
Ben licht het overzicht toe: Er is weinig specifieks, alles is zoals begroot, alleen de kosten van de 
evenementen zijn iets hoger omdat we graag zoveel mogelijk willen organiseren. 
Het verlies is lager dan begroot, dit mede omdat we geld van de Kring Eindhoven terug hebben 
ontvangen, wat nog verdeeld werd omdat de nieuwe Kring Eindhoven de Kempen is opgericht. 
De nieuwjaarsreceptie, het midzomernachtfeest en het helpersfeest sprongen eruit qua kosten. 

Er zijn ladekastjes aangeschaft om de strikken netjes in op te bergen. 
Er zijn blauwe vaten aangeschaft om te gebruiken tijdens de mendag en de behendigheidswedstrijden. 
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De Sint en Pietenkleding die wij ieder jaar hebben gehuurd, konden we nu aanschaffen i.v.m. opheffing 
van de kledingverhuurwinkel. 
De nieuwe tijdwaarneming staat niet op de begroting omdat dit een schenking van de SEM is geweest 
(de planning is dat deze bij de 1e outdoorwedstrijd operationeel is). 
 
7. Kascommissie   
De kascommissie bestaat uit: Theo Kole, Loes Mills en Dominique v.d. Kruijs. 
Theo vertelt dat de commissie alles goed heeft gecontroleerd en geprobeerd heeft wat valkuilen te 
ontdekken, maar dit is niet gelukt en daarom complimenten voor de penningmeester. 
Theo moet aftreden en Leonne van Gestel dient zich aan als nieuw lid van de kascommissie. 
 
8. Contributie 
De contributie is in 2016 iets verhoogd zoals vorig jaar tijdens de ALV reeds was gemeld. 
Op de begroting staan nog inkomsten en uitgaven voor het abonnement van Paard en Sport, dit is 
afgeschaft en hoeft dus niet meer op de begroting te staan. 
De VEM-contributie is nu eenvoudiger voor Ben, omdat de incassokorting gelijk is voor iedereen. Dit is 
voor de nieuwe ledenadministratiesoftware een stuk eenvoudiger en dit scheelt hem heel wat uren 
werk. 
 
9. Chambrière 
Er zijn geen leden van de redactie aanwezig, daarom licht Femke e.e.a. toe: Voor de Chambrière is een 
trouwe vaste kern van redactieleden, dit jaar aangevuld met Jacqueline die ook zeer enthousiast is. Bij 
de jeugdredactie is Doris al een hele tijd actief en daarbij zijn nu ook Fabienne en Danielle aangesloten. 
De Chambrière verschijnt nog steeds 6x per jaar en wordt door iedereen enthousiast ontvangen. 
 
10. Activiteitencommissie 
Dit is een hele trouwe groep, die er iedere keer weer zorg voor draagt, dat alle manegewedstrijden goed 
zijn opgezet en goed verlopen, dit gaat al sinds jaar en dag hetzelfde. 
 
11. Manegewedstrijden 
Aan alle wedstrijden wordt goed deelgenomen, en worden ook druk bezocht. 
Onlangs uitwisseling met manege de Roosberg uit Bavel gehad en dit was weer erg leuk. 
Het probleem met de grote deelname aan de FNRS dressuurwedstrijden en soms teleurgestelde ruiters 
die door de drukte niet mee kunnen doen is opgelost: er worden nu 6 lijsten (1 per wedstrijd) 
opgehangen en je mag je maar voor 4 wedstrijden inschrijven en dit werkt goed. 
 
11. SHEE 
Het SHEE bestuur bestaat uit Henk Smetsers, Theo Kole, Ton v.d. Camp, Frits Melgert, Ad Kuipers, 
Alex van Gestel, Nicolette van Kempen en Henk v.d. Pol. 
Theo ligt toe dat het nettoresultaat een winst is van € 1.137,00 en dit is heel mooi. 
De activa en passivalijst betreffende het afgelopen jaar heeft Theo, mocht iemand dit in willen zien. 
Dankzij de inzet van met name Alex en Judith is de Shee nu al verzekerd van € 5.500,00 aan inkomsten 
betreffende VUG geldende reclameborden. 
De wedstrijden voor het komende seizoen zijn al gepland en de eerste wedstrijd is op 16 en 17 april. 
 
12. Bestuurssamenstelling 
Het afgelopen zijn er twee aspirant bestuursleden bij het VEM bestuur geweest: Ciska Wijnen en 
Antonio van Tuijl, zij hebben stage gelopen en toegezegd toe te willen treden tot het bestuur. 
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Aftredend: Ad Kuipers  niet herkiesbaar 
 Nicolette van Kempen  niet herkiesbaar 
 Trudy Vosters  wel herkiesbaar 
 Marie-Claire Wijnen  wel herkiesbaar (voor 1 jaar) 

Blijvend: Ben Laauwen 
 Femke Hoffman 
 Brigitte Dijstelbloem 

Nieuwe kandidaten: Ciska Wijnen - Moulijn 
 Antonio van Tuijl 

De ledenvergadering gaat akkoord met de herverkiezing van Marie-Claire en Trudy en met de 
toetreding tot het bestuur van Ciska en Antonio. 

Ad bedankt iedereen en geeft een emotioneel betoog en is vooral trots op zijn dames en Ben. 
Ad zegt dat we niet zonder deze fijne manege kunnen en bedankt met name Bert, Judith en Alex. 
De SHEE wordt bedankt en de SEM wordt bedankt voor het vertrouwen dat ze in het bestuur hebben. 

Ad vindt de vooruitgang van de SHEE een hoogtepunt en dit met name ook door de introductie van 
internet e.d. 
Een persoonlijk hoogtepunt voor Ad is het organiseren van de Slipjacht Waalre de afgelopen jaren en 
vermeldt dat Antonio zijn back-up wordt voor de organisatie van deze slipjacht. 

Marie-Claire heeft de voorzittershamer overgenomen en stelt Femke Hoffman voor als de nieuwe 
voorzitter van de VEM. Ciska wordt de back-up van Marie-Claire als vice-voorzitter. 
 
13. Rondvraag 
Hans v.d. Molengraft richt zich tot het bestuur; Ton en Hans zullen Femke ook back-up geven en 
wensen haar veel succes. Hans vertelt dat de scheidende voorzitter deze functie 13 jaar heeft vervuld, 
de grondlegger is van de SHEE en zeer bepalend is geweest voor de voortgang van de VEM. 
Hans dankt Ad, maar… 
Hans verzoekt Ad te benoemen tot erelid van de VEM; iedereen is hier voor, dus bij deze wordt Ad 
benoemd als erelid. 

Jenny maakt een compliment aan de Chambrière en voor het filmpje van de jacht (gemaakt door Ton 
van Mol). 

Judith bedankt Ad en Yvon zeer emotioneel. 
Ad zegt nog dat hij verder gewoon blijft, ook omdat hij Femke nog helpt het komende jaar. 
 
14. Afsluiting 
Marie-Claire bedankt iedereen voor aanwezigheid en verzoekt iedereen om nog een drankje aan de bar 
te pakken en hoopt wederom op en succesvol jaar en wenst iedereen betrokken daarbij succes. 
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Leden aanwezig op ledenvergadering van 29 februari 2016: 
 

1. Theo Kole 
2. Solange van Grinsven 
3. Ali v.d. Pol 
4. Loes Mills 
5. Hans v.d. Molengraft 
6. Dominique v.d. Kruijs 
7. Hanneke Cornelis 
8. Henriette Kuiper 
9. Simone Henselmans 
10. Frits Melgert 
11. Judith Couwenberg 
12. Yvon Kuipers 
13. Jenny v.d. Wouw 
14. Bert v.d. Pol 
15. Leonne van Gestel 
16. Ton v.d. Camp 
17. Alex v. Gestel 
18. Janneke van Lieshout 
19. Femke Melgert 

 
Enkele leden die zich via via mondeling hebben afgemeld: 
 
Dhr. van Kempen 
Paulus Rabou 
Henk Smetsers 


