
 
Naast vijf bestuursleden waren 4 leden en 4 ereleden  aanwezig.  
Afgemeld waren: Liesbeth van Egten en Hermi Veldink (ziek) 
 

1. Welkom door de voorzitter 
 

2. Notulen vergadering 17 maart 2010 
Er zijn geen vragen dus de notulen worden goedgekeurd. 
 

3. Jaarverslag 2011    
Het ledenaantal is wat teruggelopen. De eerste buitenwedstrijd werd de 1.40 rubriek gesponsord door 
Winninghof. Er werd gehoopt op sponsoring van ook de overige wedstrijden. Dit is helaas niet gebeurd.  

 
4. Financieel verslag 2011  

Materiaalkosten zijn op 10.000 euro begroot, maar er is minder uitgegeven. Dit komt doordat er 2 nieuwe 
dressuurringen begroot waren, deze zijn niet aangeschaft in 2011. Deze zijn in februari 2012 aangeschaft. 
Goedgekeurd. 
 

5. Verslag kascommissie 
Jaap Stomphorst en Arno v.d. Mik. Keurig bijgehouden jaarverslag. Reëel beeld voor 2012. Complimenten aan 
Betsie voor opzet van de begroting. Kascommissie geeft goedkeuring voor de begroting en kas. Jaap en Arno 
willen ook volgend jaar de kascontrole doen. 
 

6. Plannen voor 2011 
- Hindernismateriaal opknappen. We hebben ons hiervoor opgegeven bij NLdoet (Oranjefonds). Hier hebben we 
500 euro voor toegekend gekregen om te besteden. Deze dag is op 17 maart op Kootwijk. Het materiaal zal 
geschilderd worden en aangepast.  
- Nieuwe tractor aanschaffen. Hier wordt aan gewerkt en de verwachting is dat die dit jaar gaat komen. 
- 4 wedstrijddata voor buitenwedstrijden. 15 april, 20 mei, 1 juli, 22 juli.  
- We gaan terug naar 1 springring. Er zal geen BB springen meer zijn en ook geen 2 springparcours. Dit komt 
doordat het springen in de bijring steeds verder terugliep. 
Ook omdat het ZZ-licht aan het programma toe is gevoegd. In de bijring zullen komend jaar 2 dressuurringen 
20x40 gelegd worden.  
15 april is het 1.40 parcours toegevoegd, Winninghof zal deze rubriek weer sponsoren. Er is 1000 euro 
beschikbaar gesteld voor de prijzen. Hippostyle ruitersport zal dit jaar ook weer een stand hebben op de 
wedstrijden en de eerste prijzen sponsoren in de dressuur. 
- Komend binnen-seizoen willen we weer 5 wedstrijden organiseren. Met het Z1, Z2, ZZlicht op zaterdagavond. 
De rest op de zondag. De Bronzen Paarden competitie zal weer gesponsord worden door DresSpring.  

 

7. Verkiezingen 
 Betsie, Monique en Rudie zijn herkozen met een meerderheid van de stemmen. 

 
8. Binnengekomen stukken. 

Geen. 
 

9. Rondvraag 
Clara vraagt of de eerste buitenwedstrijd wel door zal gaan vanwege het Rhino virus. Naar alle waarschijnlijkheid 
wel.  
Ineke vraagt of het een idee is om de leden meer op te hoogte te stellen van nieuwe dingen e.d. via email. Dat is 
zeker een optie zegt Monique.  
Ineke vraagt ook hoe het nu werkt met inschrijven voor wedstrijden. Als OVJ lid kun je je het beste in augustus 
opgeven voor de binnenwedstrijden. De buitenwedstrijden zijn minder snel vol. Je kunt beter op tijd alle 
wedstrijden opgeven en dan weer afmelden, dan te laat aanmelden. Het inschrijven gaat op volgorde van 
binnenkomst. Dit om beter onderscheid te kunnen maken volgorde van opgeven, dan wanneer er een week van 
opgeven is en daarbuiten niet.  
- Monique heeft nog de mededeling dat alle springjuryleden omgeschoold gaan worden naar rijstijlbeoordeling. 
De OVJ wil komende buitenwedstrijden een laptop bij de springjury neerzetten, om daar direct de scores op in te 
vullen. Dit zal makkelijker worden met verwerken.  
 
Sluiting van de vergadering om 20.47 uur. 
 

   

Notulen Algemene Ledenvergadering O.V.J. d.d. 7 maart 2012 


