
Notulen algemene ledenvergadering 5-4-2016 L.R Ruterwille / P.C. JongutEin 

Aanwezig:  Sharon Potijk, Kajsa Bakker, Sietse Kees van Stralen, Janneke Huitema, Carla 

Dijkstra, Jan de Wolff, Jantsje Boonstra, Janet Yntema, Elina Drost, Betty Wind, Lisa Holtrop 

Jeannete Rijpkema, Jos Brouwer, Linda vd Hauw, Afke Huitema, Tryntsje Dijkstra 

Afgemeld: Patricia Bielefeld, Laura Boogaard, Janny de Jong, Marga de Wolff, Richella 

Brouwer. 

1. Opening, Linda opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom. 

2. Notulen algemene ledenvergadering 7-4-2015, geen opmerkingen. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken, geen inkomen stukken, mededelingen 

Harmen Zwerver gaat voor 5 jr de manege huren, het wordt een pension/training 

stal, ze gaan ook in de manege wonen. De lessen en het vrij rijden op ma en woe 

blijft bestaan, wedstrijden/activiteiten kunnen blijven doorgaan, misschien kunnen 

het meer indoorwedstrijden worden gehouden ism  Harmen Zwerver, zij staan open 

om ideeën/activiteiten samen uit te voeren. Digitale nieuwsbrief wordt gemaakt door 

Ineke, Kasja, Lisa, Sandra, komt 3 a 4 x per jaar. Soft sell jasjes kunnen besteld 

worden. CH nieuwe locatie aan Meenscharweg 15 Joure, er is een concourscommissie 

opgericht, benaderen veel sponsoren. 20 mei staat de onderlinge wedstrijd gepland 

22 mei springen, tevens vrijdagavond 20 mei ook vrijwilligersavond. Woensdag avond 

les kan blijven doorgaan met 2 uren, het 1e uur vervalt door afmelding en 

verschuiving van leden. Jos geeft aan dat de automatische incasso goed verloopt. 

4. Jaarverslag 2015 secretaris, jaarverslag wordt voorgelezen.  

5. Jaarverslag penningmeester 2015 en begroting 2016, Jos licht het financieel 

verlag toe. 

6. Verslag kascommissie en goedkeuring jaarrekening 2016, Diana vd Wal en 

Janneke Huitema hebben kascontrole gedaan, Janneke doet verslag en 

complementeert Jos dat er duidelijke overzichten aanwezig waren, Diana en Janneke 

adviseren de algemene leden de penningmeester te dechargeren van zijn beleid over 

het boekjaar 2015. 

7. Benoeming nieuwe kascommissie, Diana vd Wal, Sharon Potijk zullen volgend 

jaar kascontrole uitvoeren, reserve Jeannette Rijpkema. 

8. Uitreiking schildjes, schildjes worden uitgereikt aan Diana vd Wal , Lisa Holtrop, 

Kirsten vd Hauw, Patricia Bielefeld, Janny de Jong. 

9. Pauze. 

10.  Bestuursverkiezing, Jos Brouwer en Jan de Wolff zijn aftredend en niet 

herkiesbaar, dank woord aan Jos en Jan voor hun vrijwillige bijdrage die ze vele jaren 

hebben verricht voor de club, krijgen een diner bon. Kasja Bakker wordt benoemt tot 

nieuwe penningmeester,zij stelt zich beschikbaar voor de komende 3 jaar als 

penningmeester. Sietse Kees treedt toe aan het bestuur als algemeen bestuurslid 

voor de komende 3 jaar, hij zal zich voornamelijk bezig houden net de wedstrijden. 

11. Rondvraag, Janet merkt op dat de Z wedstrijd tegelijk was met de hengstenkeuring, 

zullen er om rekening mee houden met het plannen voor de volgende 

indoorwedstrijd, Eline vraagt naar de tijdelijke les van Ineke in de winterperiode, 

Elina ervaart het onrustig, afspraak wordt gemaakt dat leden alleen voor een heel 

jaar lid kunnen zijn. Janneke vraagt naar de uitslagen van de onderlinge wedstrijden 



en clubkampioenschappen, staan niet op website, zal rekening volgende x rekening 

mee gehouden worden. Sietse Kees vraagt iedereen de facebook CH Joure pag te 

delen/liken. Betty merkt op dat er ponyleden vertrokken zijn naar t Haske omdat ze 

willen springen, ze zegt dat Julien ook heel goed spring les kan geven, vindt het 

jammer dat ze weg zijn gegaan, Linda geeft aan dat we vooraf niet wisten dat deze 

wens bij de desbetreffende ponyleden speelde, anders had het bestuur erop in 

kunnen spelen. Betty vraagt of de fam Cloo al is bedankt voor het gebruik van 

terrein, dat wordt nog gedaan. Betty vraagt naar het blad Paard en Sport, dit zit nu 

bij het basis lidmaatschap in van KHNS, is ontstaan door verandering van 

lidmaatschappen aan de KHNS. Vraag over wel/niet lidmaatschap aan de KHNS, 

afspraak gemaakt dat voor alle leden lid worden van de KHNS, is nu nog niet zo. 

Kasja vraagt naar eigen naam op jasje, zal naar gevraagd naar de kosten. 

12.  Sluiting: Linda sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. 

 


