
 
 
Naast acht bestuursleden waren 3 leden en 3 ereleden aanwezig. 
Afgemeld zijn: Nancy Brink. 
 
1. Welkom door de vice-voorzitter.  

Uitnodigingen volgend jaar ook weer per mail versturen. 
 

2. Notulen vergadering 23 maart 2016. Er zijn geen vragen dus de notulen worden goedgekeurd.  
  

3. Jaarverslag 2016. Geen vragen en/of opmerkingen. 
Opmerkingen dat de website niet up to date is. Laatste foto’s van 2015. Evenementen moeilijk of niet te 
vinden. Tevens bekijken of ALV niet samen kan met eventuele Bronzen Paarden competitie. Deze 
agendapunten meenemen voor bestuursvergadering. 
 

4. Financieel verslag 2016.  
Grootste afwijking zit in verschuiven van het innen van de contributies. Vraag van Helena wat de post 
diversen is. B.v. bestuursetentje, Bronzen Paarden uitreiking en alle mogelijke uitgaven van b.v. bloemen 
ed. Verder geen vragen en/of opmerkingen. 
 

5. Verslag kascommissie.  
Bert 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: 
Helena van Leeuwen en Bert Niessink. 

 
6. Plannen voor 2017.  

Buiten 4 wedstrijden 23 april, 21 mei, 24 juni (selectie) en 16 juli, dit jaar weer op zondag, behalve de 
selectiewedstrijd. Deze is op zaterdag.  
Het aankomende jaar hebben we alweer toezegging van een aantal sponsors voor de buitenwedstrijden. 
Voor het binnenseizoen gaan we de Bronzen Paarden competitie aanpassen zodat men 3 i.p.v. 4 
wedstrijden moet rijden van de 5 wedstrijden en op de zondag met 2 juryleden komende winter. De Bronzen 
Paarden competitie gesponsord door Henk Linthorst / DresSpring.  
We hebben een mooie nieuwe jurywagen. De competitie voor het Bronzen Edelhert gaat ook weer door. De 
eerste 3 zijn selecties waarvan je er 2 moet rijden en de laatste wedstrijd is de finale. Whis niet meer en 
Custom Zadels zijn we nog mee in overleg. 
 

7. Verkiezingen.  
Arno v.d. Mik is herkiesbaar als vice-voorzitter en heeft zich kandidaat gesteld als voorzitter, Saskia 
Zomerhuis is herkiesbaar en heeft zich kandidaat gesteld als vice-voorzitter, Patrick van Leeuwen, Eddy 
Mannak, Corry Krijt en Hermi Veldink zijn aftredend en herkiesbaar. Alle bestuursleden zijn met algemene 
stemmen aangenomen. 
  

8. Binnengekomen stukken.  
Geen.  

  
9. Rondvraag. 

Clara: Hoe ziet de hindernis voor 50 jaar eruit? Verrassing, onthulling op de eerste wedstrijd. 
 
 
Sluiting van de vergadering om 20.54 uur.  

 

Notulen Algemene Ledenvergadering O.V.J. d.d. 16 maart 2017 
 


