Notulen Algemene Ledenvergadering O.V.J. d.d. 23 maart 2016

Naast vier bestuursleden waren 3 leden en 5 ereleden aanwezig.
Afgemeld zijn : Hans Paul Mulder en echtgenote, Ellen Treep, Jacqueline van Schooten, Nancy Brink, Clara
Drijver, Eddy Mannak, Hermi Veldink en Chris Pieterse
1. Welkom door de vice-voorzitter. Helaas een lage opkomst wegens ziekte.
2. Notulen vergadering 19 maart 2015. Er zijn geen vragen dus de notulen worden goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2015. Geen vragen en/of opmerkingen.
4. Financieel verslag 2015.
Verslag is vergelijkbaar met verleden jaar. Grootste afwijking zit in het sponsorgeld. Dankzij hoofdsponsor
Ricoh valt deze positief op. Door de nieuwe contributiestructuur van KNHS lopen de contributie-inkomsten
flink terug, net als de afdrachten aan KNHS (verdwijnen Paard & Sport).
Geen vragen en/of opmerkingen.
5. Verslag kascommissie.
Carla Niessink en Betsie Teunissen hebben de kas gecontroleerd. Met dankzegging voor het goede
gevoerde (financiële) beleid van Eddy wordt het verslag goedgekeurd. Benoeming nieuwe kascommissie:
Betsie Teunissen en Bert Niessink.
6. Plannen voor 2016.
Buiten 3 wedstrijden 23 april, 25 juni en 27 augustus, dit jaar voor het eerst allemaal op zaterdag. De
wedstrijd op 25 juni is een selectiewedstrijd voor de kring NVF.
De wedstrijden zijn komend seizoen beter verdeeld met iedere keer 2 maanden tussen de wedstrijden.
Het aankomende jaar hebben we alweer toezegging van een aantal sponsors voor de buitenwedstrijden.
Voor het binnenseizoen weer 5 wedstrijden komende winter met de Bronzen Paarden competitie
gesponsord door Henk Linthorst / DresSpring.
Er zijn aardig wat vragen over de nieuwe reglementen van KNHS.
7. Verkiezingen.
Chris Pieterse is aftredend en herkiesbaar. Zij wordt unaniem herkozen.
Geen nieuwe aanmeldingen gehad voor bestuursleden. We blijven op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Dus als er geschikte kandidaten zijn dan houden wij ons zeer aanbevolen.
8. Binnengekomen stukken.
Geen.
9. Rondvraag.
Patrick: In 2017 viert OVJ haar 50 jarig jubileum. Is er interesse deel te nemen in een jubileumcommissie?
Jaap Stomphorst: Heeft een fijne tijd gehad met de OVJ. Hoopt dat de OVJ de lijn vast kan houden met alle
veranderingen die op komst zijn.
Arno bedankt Jaap en Truus voor hun inzet met een attentie namens OVJ.

Sluiting van de vergadering om 21.00 uur.

