
Notulen jaarvergadering lr/pc de Biesboschruiters 
 
Datum: 1 maart ‘17 
Locatie: obs de Wilgenhoek, Hank 
Aanwezig: Janine van Twist, Ton Noordijk, Patricia Verhoeven, Jacorine de Graaff, Frederik 
Nouwens, Adrienne Kieviets, Caroline de Vries- de Visser, Jan v/d Straaten, Marloes Hofstede 
(notulist) 
 
Afwezig met kennisgeving: Sanne Beijerman, Martin de Visser, Dennis de Wilde, Amanda 
Scherpenisse, Truus Verhoeven en Hennie Schermers, nogmaals dank voor de afmelding. 
 
 

1. Opening: Janine opent om 20u de vergadering 
 

2. Notulen; worden goedgekeurd. De notulen worden voortaan zo snel mogelijk per 
mail verstuurd en op de website gezet.  

 
3. Ingekomen stukken en mededelingen; geen 

 
4. Verslag activiteiten 2016;  Marloes doet verslag van de in 2016 georganiseerde 

activiteiten en de behaalde resultaten op de diverse kampioenschappen. 
 

5. Verslag penningmeester; de penningmeester doet verslag. We hebben een positief 
resultaat o.a. door het organiseren van wedstrijden, lesgeld en sponsoren. 

 
6. Verslag kascommissie; Bianca van ’t Zelfde en Patricia Verhoeven hebben de boeken 

gecontroleerd en deze akkoord bevonden. Boeking van lesgeld en lidmaatschapsgeld 
apart boeken. Dit geeft meer overzicht. 

 
7. Jaarplanning; Marloes doet verslag van de jaarplanning van 2017; Er staan weer veel 

activiteiten op het programma; officiële, onderlinge, Bixiewedstrijden en een 
ponykamp. Zaterdag 20 mei vieren we ons jubileum/reünie i.v.m. 50 jarig bestaan. 
Planning als aparte bijlage toegevoegd. 

 
8. Bestuursverkiezing: Er zijn geen andere aanmeldingen voor het bestuur. Caroline de 

Vries-de Visser is dus benoemd. Frederik wordt bedankt voor zijn inzet. Janine van 
Twist wordt herkozen. 

 
9. Terrein; Het terrein wordt aangepakt. Er komt een andere zandlaag op en nieuwe 

palen om de bak m.b.v. vrijwilligers. Eventueel het terrein om de bak heen nog 
egaliseren. Dit is afhankelijk van het budget. 

 
10.  Sponsorgeld; We doen mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Iedereen die lid is 

van de Rabobank dus stemmen op de Biesboschruiters!  
 
 

 



11. Rondvraag;  
 

- Er is een terreinreglement gemaakt. (Logeren niet toegestaan)  
Iedereen stemt ermee in. Het wordt opgehangen op het clubterrein, verstuurd 
naar alle leden en op de website geplaatst.  

- Is een club van 50 of iets dergelijks voor ouders of andere belangstellenden die 
willen sponsoren een idee? We besluiten om een kaart te maken waarop men 
voor 10, 25 of 50 euro kan sponsoren. Als dank krijgen ze een kaartje oid.    

- Is het een idee om een (cijfer)slot, tijdslot of  oid op de keet te plaatsen, zodat 
iedereen eventueel naar binnen kan? (besluit valt, na vernieuwing clubgebouw) 

- Vrijwilligerswerk? We maken een jaarplanning en een formulier voor het 
aanmelden voor vrijwilligerswerk. Iedereen wordt gevraagd minimaal 4 uur te 
helpen en vanaf 8/10 uur hulp, volgt een beloning in de vorm van een clinic oid. 
We hopen dat iedereen zijn steentje bijdraagt, zodat we de kosten zo laag 
mogelijk kunnen houden voor de vereniging en dus ook voor de leden. Er worden 
oproepen geplaatst op Facebook of via de e-mail… 

- Lessen zullen doorgaan bij minimaal 6 personen. 
- Ruiterroute; Kosten schijnen te hoog te zijn. 
- Misschien Engel vragen of hij de keet wil overnemen? 

 
Vergadering wordt om 21.30u gesloten. 


