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Anneke van Engelen
Gilzeweg 57
4861 PM Chaam
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anneke_van_engelen@hotmail.com

Notulen najaarsvergadering d.d. 27 november 2015
Aanvang
20.00 uur
Locatie
Saloon te Gilzeweg 43C, Chaam.
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De voorzitter tekent de
presentielijst. Er zijn 24 stemgerechtigden aanwezig, inclusief bestuur. Er zijn afmeldingen ontvangen
van de volgende personen:
- Mevr. M. Leuris
- Fam. Coolen
- Mevr. D. Mensing
- Fam. Van Ginneken
- Mevr. I. Kluytmans
- Mevr. S. Verkooijen
- Dhr. L. van Stee
- Mevr. A van Kuijk
- Mevr. S. Verheijen
- Mevr. J. Jacobs
De voorzitter dhr. J. Jacobs deelt mee dat er een nieuw kringbestuur is gekozen in de afgelopen
kringvergadering. In deze vergadering zijn er echter nog geen selectiewedstrijden bekend gemaakt.
Secretaris mevr. A. Van Engelen haakt hierop in met de mededeling dat het kringbestuur op maandag
30 november hierover beslist.
2. Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 2015
De notulen van de voorjaarsvergadering 2015 zijn meegestuurd met de agenda voor deze
vergadering. Mevr. S. Leuris geeft aan dat het adres Gilzeweg 43D behoort te zijn. De
penningmeester M. Verweijmeren reageert hierop dat het al een lange tijd een punt van discussie is
en dat het bestuur de belastingaanslag als adres aanhoudt. Dit betreft Gilzeweg 43C. Tevens wordt
opgemerkt dat bij punt 9 het jaar 2014 wordt genoemd. Dit dient 2015 te zijn. De secretaris geeft aan
dit aan te passen. Hierna geeft de voorzitter aan dat de notulen door de vergadering zijn
goedgekeurd en hij bedankt de secretaris voor het opstellen van de notulen.
3. Huishoudelijk regelement
De secretaris presenteert het nieuwe huishoudelijk regelement en de verschillen ten opzichte van
het oude regelement. Door mevr. S. Leuris worden een tweetal opmerkingen gemaakt: de startpas is
vervangen door een startlicentie en het EN nummer voor de veiligheidscap wordt niet meer
geadviseerd door de KNHS. De secretaris geeft aan dit nog aan te passen in het regelement.
Het nieuwe huishoudelijk regelement wordt goed gekeurd door de vergadering.
4. Buitenbaan accommodatie Gilzeweg
De voorzitter presenteert verschillende mogelijkheden voor de buitenbaan en de bijhorende kosten.
Ook wordt de plaats toegelicht waar de baan zal komen te liggen. Op deze plaats ligt namelijk op
gemiddeld 50 cm diepte zavelzand dat omhoog gehaald kan worden. Na de presentatie worden
verschillende argumenten aangevoerd voor het wel en niet aanleggen van de baan. Hierbij worden
punten als onderhoud, kosten en alternatieven genoemd. Uiteindelijk zijn er 2 personen tegen de
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aanleg van de baan. De rest is akkoord. Het bestuur zal verder gaan met de plannen om de baan aan
te leggen. Mevr. I. De Rooij geeft aan dat er wel een reglement dient te komen voor het gebruik van
de baan. De voorzitter geeft aan dit punt zeker mee te nemen in de verdere plannen.
5. Contributie
De penningmeester geeft aan dat de contributie hetzelfde blijft als de voorgaande jaren. Echter de
contributie voor de ponyruiters gaat omlaag, naar dezelfde tarieven als die van de landelijke ruiters
en menners. De vergadering gaat akkoord met deze aanpassing.
6. Begroting
De penningmeester presenteert de begroting van 2016. De aanleg van de buitenbaan is in deze
begroting meegenomen. Er wordt begroot dat de vereniging er in 2016 € 12.000 op achteruit gaat.
Echter blijft er dan nog € 18.000 in kas over.
7. Veiligheid
Er zijn geen incidenten of zaken die besproken moeten worden.
8. Evaluatie evenementen
Tuigpaardengala: Het evenement kende in 2015 een winst van € 1.500. Er is nieuwe sponsoring in de
vorm van dhr. H. Theeuwes. Mevr. S. Leuris geeft aan dat de nieuwe datum 17 juli 2016 is. De
voorzitter zal social media aanpassen.
SGW: In 2015 is er een goede SGW gedraaid. De 2e dag was een modderbad, toch veel complimenten
mogen ontvangen. Wel heeft deze dag de organisatie veel energie gekost. Dhr. P Geerts en mevr. B.
Geerts hebben afscheid genomen. Dhr. T. Voermans zal dit jaar voor de laatste keer de cross bouwen
in combinatie met dhr. L. Versteijnen. Helaas hebben er zich in 2015 3 ernstige ongelukken
afgespeeld waarbij diverse paarden het slachtoffer zijn geworden. De betreffende hindernis wordt
aangepast. Ook is de dhr. P. Heestermans gestopt inzake de terreinwerkzaamheden. Dit zal worden
overgenomen door dhr. N. Jacobs.
Dressuurwedstrijden: deze wedstrijden zijn weer nieuw leven in geblazen door mevr. E. Ansems en
mevr. A. Van Engelen. Er zijn 2 goede wedstrijddagen geweest met een mooie winst. Het is voor 2016
afwachten of dat de selectiewedstrijden wederom worden toegewezen. De datums 5 en 8 mei staan
in ieder geval vast.
9. Activiteiten
De secretaris geeft een korte samenvatting van de afgelopen activiteiten en een vooruitblik op de
komende activiteiten. De vraag is om in ieder geval een reactie op de diverse activiteiten te geven,
zowel positief als negatief.
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10. Rondvraag
-

Mevr. W. Van Engelen: Zijn er personen die de papieren voor de sociale hygiëne of HACCP
m.b.t. etenswaren?
Er zijn gegadigden. Deze zullen zich melden.

-

Mevr. W. Vd Buys: De facturen blijven te lang liggen. Verzoek aan de penningmeester om
facturen snel uit te sturen.

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar komst. Het eerste rondje is
namens het bestuur.
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