Algemeen secretariaat
Anneke van Engelen
Gilzeweg 57
4861 PM Chaam
Tel 06-12430053
anneke_van_engelen@hotmail.com

Notulen najaarsvergadering d.d. 3 juni 2016
Aanvang
20.00 uur
Locatie
Saloon te Gilzeweg 43C, Chaam.
1.
Opening
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom.
2.
Presentielijst
Er zijn 11 stemgerechtigden exclusief bestuur aanwezig.
3.
Goedkeuring verslag najaarsvergadering d.d. 27 november 2015
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag. De voorzitter bedankt de notuliste voor het maken
van de notulen.
4.
Jaarverslag 2015
- Algemeen: De voorzitter legt uit waarom er 2 vergaderingen in een jaar zijn en waarom de
voorjaarsvergadering in mei/juni gepland wordt. Dit door de drukte van de SGW en spreiding over
het jaar. De najaarsvergadering wordt namelijk eind november gepland.
Er zijn ontwikkelingen bij de KNHS. Door aansluiting van de FRNS zijn er meer leden. Onze vereniging
wilt duidelijker uit gaan dragen dat wij een gezelligheidsvereniging zijn met leden die deelnemen aan
activiteiten en wedstrijden.
Bij de SGW speelt ook een ontwikkeling. Zo zouden hinderniscontroleurs gecertificeerd moeten
worden e.d. Er spelen meerdere ontwikkelingen. Hier komt men later op terug.
- Ponyruiters: Momenteel zijn er 4 leden. We zoeken naar contacten met andere verenigingen. De
ponysport is erg in beweging. Het ledenaantal bij de KNHS en ook bij andere verenigingen loopt
terug.
- Menleden: Deze tak is terug gelopen in ledenaantal. Menners rijden vooral in het bos. Wedstrijden
worden minder bezocht. Er is in 2015 een nieuwe instructeur aangetrokken. Vaardigheid groeit wel
qua deelname. Op 25 september organiseert onze vereniging een nieuwe mendressuur wedstrijd.
5.
Mededelingen
De voorzitter doet een aantal mededelingen:
Oud lid en voorzitter A. Bastiaansen in overleden.
Oud bestuurslid A. Jacobs is overleden.
Het bestuur heeft een lief/leed potje opgericht.
Rabo clubkascampagne heeft nog € 115,- opgeleverd. Wellicht dat we volgend jaar meer
eruit kunnen halen.
Activiteitencommissie is erg actief. Daarom een budget voor een etentje.
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Jeugdkasrekening: Het bestuur oppert het idee om een reünie voor oud ponyclubleden te
organiseren. Wellicht kunnen hier nog interessante contacten / samenwerkingen uit voorkomen. De
vergadering stemt in met dit idee.
6.
Verslag kascommissie
Alles was in orde en was duidelijk. Geen op- en aanmerkingen. Er wordt een nieuw lid gezocht voor
de kascommissie. I. Verschueren zal het stokje overnemen.
7.
Financieel verslag 2015
De penningmeester licht het verslag toe.
C. Deugd heeft een vraag over de bankkosten. Iedere internetpagina via internetbankieren kost
zoveel cent. Ook iedere boeking en storting kosten een aantal centen.
E. Ansems merkt op dat digitaal pinnen wellicht een idee is voor evenementen / wedstrijden. Deze
dienst heet Payleven. Het bestuur zal dit nader onderzoeken.
De voorzitter bedankt de penningsmeester voor het maken van het verslag.
8.
Bestuursverkiezing
L. Klerx biedt zich aan voor een proefvergadering. Zij zal op 4 juli mee komen vergaderen. C. Deugd
gaat mevrouw Blotnicki nog een keer benaderen.
9.
Evenementen
Dressuurwedstrijden: zijn goed verlopen. Er komt een mooie omzet uit voort. We hebben
hulp gekregen van het Prinsentuin College. Wellicht volgend jaar meer paardenrubrieken op de 2e
dressuurdag.
Tuigpaardengala. Is moeilijk om financieel rond te krijgen omdat deelnemers geen
inschrijfgeld betalen. Sponsoring is dus erg belangrijk. Vraag van W. Kok: Is het dit jaar hetzelfde
concept? Ja, het is hetzelfde concept met Ben Hur. Dit jaar geen promotie via flyers. Wel social
media! Het bestuur vraagt de leden de berichten te Delen en liken.
SGW: is goed gegaan. Wel meer uitgaven dit jaar. Dus resultaat zal minder zijn. Uit evaluatie
blijkt dat mensen meer op de hoogte op de hoogte gehouden willen worden. Wellicht dat er een
nieuwsbrief opgestart wordt.
10.
Presentatie uitslag ledenenquete
De secretaris presenteert de uitslag van de jaarlijkse leden enquête.
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11.
Rondvraag
W. Kok: Hoe zit het met de verdere afwerking van de bak? Er zijn plannen voor uitbreiding
e,d, Ook zal er een beregeningsinstallatie aangelegd worden i.v.m. het nathouden van de bodem.
S. Leuris: Zou er meer rekening gehouden kunnen worden met de menners bij de
activiteiten? Men oppert dat een menlid aan zou kunnen sluiten bij de activiteitencommissie.
W. van Engelen: Er missen 2 tafels in de kantine. Heeft iemand deze geleend? Dit is bij
niemand bekend. Ook geeft ze aan dat er 2 picknicktafels zijn aangeschaft voor bij de bak.
S. Leuris: er zal binnenkort een shetlander demonstratie gegeven worden.
12.
Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor zijn of haar komst.
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