
 

 

 

 

 

 

 

Naast zes bestuursleden waren 1 lid, 3 ereleden en 1 lid van verdienste aanwezig.  

 

1. Welkom door de voorzitter  

  

2. Notulen vergadering 7 maart 2012  

Er zijn geen vragen dus de notulen worden goedgekeurd.  

  

3. Jaarverslag 2012  

Deelname BPC loopt terug. Het toevoegen van ZZL is een goede keus geweest.  

  

4. Financieel verslag 2012  

Geen vragen. Goedgekeurd.  

  

5. Verslag kascommissie  

Jaap Stomphorst en Arno v.d. Mik hebben op 29/01/2013 de kas gecontroleerd. Alles klopte perfect! 

Met dankzegging voor het gevoerde (financiële) beleid wordt Betsie gedechargeerd. Benoeming nieuwe 

kascommissie: Truus Stomphorst en Carla Niessink.  

 

6. Plannen voor 2013  

Buiten 4 wedstrijden. De 1ste wedstrijd 2 springringen. Op 14 juni en 7 juli proberen we 1.40m. 

Proberen nog sponsor te krijgen. Op 7 juli hebben we geen toestemming gekregen om het ZZL te 

organiseren om hiervoor in de kring een betere wedstrijdverdeling te krijgen. 

 De Bronzen Paarden competitie blijft dit jaar nog hetzelfde en zal weer gesponsord worden door 

DresSpring.  

  

7. Verkiezingen  

Anouk is niet herkiesbaar i.v.m. te drukke privéwerkzaamheden. Ze blijft dit jaar nog het 

wedstrijdsecretariaat voor buiten doen en als er nog niemand is wil ze binnen ook nog doen maar nog 

max. 1 jr. De vacature komt op de site. 

  

8.  Binnengekomen stukken  

Geen.  

  

9. Rondvraag  

Truus: Zoveel mogelijk proberen om bestuursleden te vinden die voor langere tijd willen blijven. 

Jaap: Meer aandacht besteden aan publicaties in Paard & Sport (KNHS) en regionale pers meer 

benaderen. 

Dit jaar alle leden weer benaderen om een vrijwilligerstaak te doen. 

Bert: Graag een vaste lijst met mensen die komen bouwen anders is dit zijn laatste jaar! Er zijn 5 à 6 

mensen nodig. 

Het moet vooraf duidelijk zijn.  

Is het een idee om de BPC ’s zomers te doen? Nee, i.v.m. te weinig OVJ leden die buiten meedoen. 

 

 

Sluiting van de vergadering om 21.10 uur.  

 

Notulen Algemene Ledenvergadering O.V.J. d.d. 6 maart 2013 
 

 


