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Algemene ledenvergadering 20 februari 2017  
 
Aanwezige bestuursleden: 
Voorzitter:  Femke Hoffman 
Vicevoorzitter:  Marie-Claire Wijnen 
Penningmeester: Ben Laauwen 
Secretaris:  Brigitte Dijstelbloem 
Bestuursleden:  Trudy Vosters 
 Ciska Wijnen 
 Antonio van Tuijl 
 
1. Opening vergadering 
Femke opent de vergadering en heet iedereen welkom, vertelt vervolgens dat we tijdens deze 
vergadering verantwoording afleggen over 2016 en wat de plannen zijn voor 2017. 
 
2. Ingekomen stukken 
Enkele aan- en afmeldingen betreffende aanwezigheid ALV. 
 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2016 
De notulen van de ALV d.d. 29-02-2016 zijn goedgekeurd. 
 
4. Jaarverslag secretaris 
Het ledenaantal is iets minder door opschoning van het bestand. 
Er zijn meer senioren als junioren lid, maar dit komt door de wedstrijdruiters, in werkelijkheid zijn er 
meer junioren (manegeruiters). 
De buitenritten worden iets minder, 1 i.p.v. 2 ritten tijdens een feestdagweekend, deze zitten dan wel 
meteen goed vol. 
De dressuurwedstrijden zitten altijd vol. 
We hebben een uitwisseling met manege de Roosberg in Bavel gehad. De oriëntatierit heeft ook plaats 
gevonden. 
De SHEE wedstrijden worden goed bezocht en  er zijn veel vrijwilligers, maar nooit genoeg vrijwilligers. 
Ook de overige activiteiten worden goed bezocht. 
 
5. Cards en Gifts 
Wanneer mensen vallen en blessures oplopen of er overkomt ze iets ergs of men krijgt een baby, in al 
deze gevallen sturen wij een kaartje namens de vereniging. Dieptepunt van het afgelopen jaar is dat 
Henk Smetsers getroffen is door een herseninfarct. 
 
6. Jaarverslag penningmeester 
Ben licht de jaarafrekening toe: de inkomsten zijn zoals begroot. Bij de Chambrière zijn iets minder 
adverteerders daarom ook minder inkomsten. 
Daarbij hebben we de rente van de SEM + € 650,00 i.v.m. de verkoop van de tijdwaarneming. 
 
Ook de uitgaven zijn zoals begroot; de evenementen waren iets lager dan begroot. 
Er is € 114,00 winst. 
Voor het lustrum is € 5.000,00 gereserveerd. 
De lening aan de SEM bedraagt € 56.000,00 
De lening aan de SHEE bedraagt € 500,00 
Er zijn ook diverse uitgaven en er zijn dubieuze debiteuren + leden die niet meer te innen zijn. 
Voor de balans kan iedereen het overzicht bekijken. 
De begroting 2017: de uitgaven worden € 1.500,00 meer dan in 2016. 
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7. Kascommissie   
De kascommissie bestaat uit: Loes Mills; Dominique v.d. Kruis en Leonne van Gestel. 
Zij hebben alles goedgekeurd, maar hen viel op dat de kosten van de Chambrière best hoog zijn en 
stellen daarom voor om evt. de advertenties te verhogen. Of misschien de Chambrière voor sommige 
mensen digitaal maken. 
Loes en Dominique zijn aftredend en Leonne blijft. 
Solange van Griensven en Jette Reitsma zijn de nieuwe leden van de kascommissie. 
 
8. Contributie 
De contributie zal niet verhoogd worden in 2018. 
Leonne meldt dat de KNHS ook bij haar € 20,60 int, dus adviseert om je geld terug te eisen bij de 
KNHS, zij geven dit ook toe na enig aandringen, Frits beaamt dit. Wij als vereniging innen dit al, dus dit 
hoeft geen 2x. 
 
9. Chambrière 
Antonio vertelt dat de Chambrière al meer dan 40 jaar wordt uitgegeven. 
Er schuilt een hele leuke redactie achter de Chambrière waarvan helaas een enkeling wil stoppen, 
daarom doet Antonio een oproep aan alle aanwezigen om in de redactie van de Chambrière te stappen. 
Verder loopt alles op rolletjes. 
 
10. Activiteitencommissie 
Saskia Soetendal is helaas gestopt als lid van de AC, verder vertelt Marie-Claire dat er hele goede en 
leuke mensen in zitten en zij worden ook hartelijk bedankt door Marie-Claire. 
 
11. Manegewedstrijden 
Normaal zijn er 6 dressuurwedstrijden, maar i.v.m. het lustrum hebben we er 4 van gemaakt. 
De orientatierit mag ook doorgaan dit jaar met een BBQ. 
De Pas de Deux was super leuk en goed verlopen, iedereen had erg zijn best gedaan er mooi uit te 
zien. 
Zoals eerder verteld, de wedstrijden binnen worden goed bezocht. 
Janneke geeft aan dat zij benaderd is door EEPM i.v.m. een uitwisseling.  Marie Claire geeft aan dat 
we bezig zijn dit te arrangeren met 3 maneges, dit wordt vervolgd. 
 
12. SHEE 
De samenstelling van de SHEE is veranderd, helaas mede door het onverwachte uitvallen van Henk 
Smetsers. 
Doordat Henk van de Pol in het bestuur zit kunnen we polsen wat we kunnen vernieuwen en verbeteren 
e.d. 
 
Theo vertelt dat er grote geldstromen plaats vinden bij de SHEE; de winst is € 4.202,00, hier gaan de 
indirecte kosten nog vanaf zodat er een netto resultaat is van € 2.421,00. 
Ben vraagt waarom alles afgerond is op hele euro’s op de sheet. Theo zegt dat dit gewoon zo is. Hans 
v.d. Molengraft geeft aan dat Ben dit ook mag doen. 
Theo heeft het over een bijdrage aan de Eindhovense manege. Er is nog niet opgenomen wat te 
betalen, dit wordt nog besproken. 
 
Leonne geeft aan dat de reclameborden buiten bruin worden, maar Judith zegt hier over dat deze nog 
schoongemaakt gaan worden. 
De planning van de SHEE wedstrijden  men wil wat nieuwe dingen uitproberen, zoals een 1,40 
rubriek. 
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En als afsluitend weekend op zaterdag Derby pony’s en op zondag de paarden. 
Ook een Derby eerder in het jaar, voor CSI Eindhoven, om ruiters de mogelijkheid te geven om Derby-
hindernissen te oefenen. 
 
13. Bestuursmededeling 
Henk Smetsers heeft veel gedaan voor de SHEE en is nu helaas uitgevallen, het voelt niet goed om 
hem zomaar te vergeten. 
Voorstel om Henk Smetsers erelid maken  wie heeft bezwaar? Iedereen is het eens met dit besluit en 
wij gaan hem een speld geven. 
Hans v.d. Molengraft stelt voor om ook een oorkonde te maken voor Henk. 
 
14. Lustrum 
Op 24 juni vieren wij het 90-jarig bestaan van de vereniging. 
Dit gaan we promoten via social media. 
Ook zijn er mooie truien te koop en T-shirts en een paraplu. 
 
15. Bestuurssamenstelling 
Aftredend: Femke Hoffman  herkiesbaar 
 Brigitte Dijstelbloem  herkiesbaar 
 Ben Laauwen  herkiesbaar 
 Ciska Wijnen  niet herkiesbaar   

Blijvend: Marie-Claire Wijnen 
 Antonio van Tuijl 
 Trudy Vosters 

Nieuwe kandidaten: Henriëtte Kuiper 

De ledenvergadering gaat akkoord met de herverkiezing van Femke, Brigitte en Ben en met de 
toetreding tot het bestuur van Henriëtte. Ciska treedt af i.v.m. tijdgebrek. 
 
16. Rondvraag 
Hans van de Molengraft geeft Femke een compliment voor het eerste jaar voorzitterschap en wenst 
haar ook succes met de SHEE. 
Tevens vermeld  Hans dat ¾ van de SEM aanwezig is en dat dit uniek is. 
Ad zegt dat hij blij is met Femke als zijn opvolger. 
Ali wenst Femke ook veel succes. 
 
17. Afsluiting 
Femke bedankt allen voor aanwezigheid en nodigt iedereen uit voor een drankje aan de bar. 
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Leden aanwezig op ledenvergadering van 20 februari 2017: 
 

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. 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 
20. Peter van Ettro 
21. Ad Kuipers 
22. Vera de Goede 
23. Carine Groutars 
24. Jette Reitsma 

 
 
Enkele leden die zich mondeling hebben afgemeld: 
 
Dhr. van Kempen 
Nicolette van Kempen 
Johan Wijnen 


