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VEM Algemene ledenvergadering 26 februari 2018 
 
Aanwezige bestuursleden: 
Voorzitter:  Femke Hoffman 
Vicevoorzitter:  Marie-Claire Wijnen 
Penningmeester: Ben Laauwen 
Secretaris:  Brigitte Dijstelbloem 
Bestuursleden:  Trudy Vosters 
 
Afgemelde bestuursleden: Antonio van Tuijl en Henriëtte Kuiper  
 
1. Opening vergadering 
Femke opent de vergadering en heet iedereen welkom, vertelt vervolgens dat we tijdens deze 
vergadering verantwoording afleggen over 2017 en wat de plannen zijn voor 2018. 
 
2. Ingekomen stukken 
Enkele afmeldingen betreffende aanwezigheid ALV. 
 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017: 
De notulen van de ALV d.d. 20-02-2017 worden goedgekeurd. 
 
4. Jaarverslag secretaris 
Ledenaantal blijft ongeveer gelijk.. 
Tijdens de buitenritten hebben de ruiters heerlijk weer gehad (paas-, pinkster- en kerstrit). 
Afgelopen seizoen hebben we pas-de-deux op muziek gedaan die door Trudy en Doris werd gewonnen 
, ook natuurlijk diverse FRNS dressuurwedstrijden en een verrassingswedstrijd en niet te vergeten de 
Sinterklaaswedstrijd. 
Bij de SHEE hadden we 2 derby wedstrijden ipv van 1 en voornamelijk springwedstrijden voor paarden. 
En ons 90-jarig lustrumfeest hebben we groots gevierd in juni. 
 
5. Cards en Gifts 
Afgelopen jaar hebben we 2 geboortes gehad: Job & Monique hebben een baby en ook Bert en Eva. 
Helaas zijn er afgelopen jaar ook twee mensen overleden: mevr van Kempen en heel recent Richard 
Peels, hiervoor zijn bloemstukken verstuurd. 
 
6. Jaarverslag penningmeester 
Ben licht de jaarafrekening toe en vermeldt dat er niet zoveel bijzonders te melden is, zoals men op het 
overzicht kan zien. We hebben in 2017 ongeveer € 1.730 winst gemaakt. 
Het lustrumfeest heeft minder gekost dan oorspronkelijk begroot. Doordat wij dachten dat we een tekort 
aan financiën zouden hebben, zijn we een sponsoractie gestart en deze bleek zo goed te lopen dat we 
zelf maar € 1.000,00 aan kosten hebben gehad, daarom kan het geld alweer gereserveerd worden voor 
het volgende lustrumfeest. 
Representatiekosten zijn hoger uitgevallen en ook op het secretariaat zijn meer kosten gemaakt. Dit 
alles heeft ook te maken met extra vergaderingen die zijn georganiseerd ivm het lustrumfeest. 
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7. Kascommissie   
De kascommissie bestaat uit: Jette Reitsma; Solange van Griensven en Leonne van Gestel. 
Zij hebben alles goedgekeurd zonder op- of aanmerkingen. Ben licht nog toe dat de kosten van de 
Chambrière minder zullen worden doordat de ruiters die alleen maar lid zijn om een startpas te krijgen 
de Chambrière voortaan per mail zullen ontvangen. 
Leonne van Gestel is aftredend en Solange van Griensven en Jette Reitsma blijven. 
Nanda Vonk is het nieuwe lid van de kascommissie. 
 
8. Contributie 
De contributie blijft wederom gelijk, de kosten voor de KNHS en FNRS zijn wel iets gestegen. 
 
9. Chambrière 
Door de afwezigheid van Antonio neemt Femke de honneurs waar en zegt dat wij heel blij zijn met de 
huidige redactie en ook met het feit dat zij nog even doorgaan met de Chambrière! Bianca vertelt dat 
het 1e exemplaar er bijna aan komt. 
 
10. Activiteitencommissie 
Marie-Claire zegt heel blij te zijn met een ploeg die al zo lang bij elkaar is om toch maar weer bij ieder 
evenement te komen helpen. Axel is al 20 jaar bij de activiteitencommissie! 
 
11. Manegewedstrijden 
Inmiddels zijn we begonnen met de uitwisselingswedstrijd van drie maneges: EEPM (van Dongen), de 
Molenberg en de Eindhovense Manege. Er zijn al twee uitwisselingen geweest en 25 maart zal de 
laatste plaats vinden bij de Molenberg. Door deze wedstrijden blijft er niet heel veel tijd over en daarom 
zijn er dit seizoen maar 4 dressuurwedstrijden. 
Er zal 1 behendigheidswedstrijd zijn en natuurlijk de Sinterklaaswedstrijd. 
 
11. SHEE 
Het SHEE bestuur blijft in zijn geheel aan. 
Theo Kole licht de jaarcijfers toe. 
Afgelopen jaar waren er iets minder wedstrijden, helaas ook door het moeilijk verkrijgen van vrijwilligers. 
Bruto resultaat  € 3.209,00 / netto resultaat € 897,00. 
Theo bedankt Femke en Simone voor het hele goede bijhouden van de kas. 
1 post wil Theo even toelichten, dit betreft € 450,00 uit de kluis van Henk Smetsers, dit is samen met 
zijn dochter Danielle besproken en was geld dat nog aan Henk zijn helpers van 2016 moest worden 
betaald. 
De reclameborden blijken hele goede inkomsten te zijn, daarom is het belangrijk dat hier meer sponsors 
voor worden gezocht. 
De lening van de VEM is in zijn geheel afgelost. 
De planning wedstrijden SHEE is inmiddels definitief en te zien op de site van de Eindhovense Manege. 
Dit jaar zal er weer 1 derbyweekend zijn. 
 
12. Bestuursmededeling 
Als bestuur willen we dit jaar Frits Melgert als erelid voordragen, omdat hij zo ontzettend veel doet voor 
de manege, de VEM en de SHEE en al vanaf 1973 bij de vereniging betrokken is. Je kunt hem altijd iets 
vragen en hij is altijd bereid om een oplossing mee te zoeken. 

De aanwezige leden gaan akkoord met de benoeming van Frits Melgert als erelid. 
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13. Bestuurssamenstelling 
Aftredend: Marie-Claire Wijnen  niet herkiesbaar 
 Trudy Vosters  herkiesbaar 
 Brigitte Dijstelbloem  niet herkiesbaar 
 Antonio van Tuijl  niet herkiesbaar 
 Henriëtte Kuiper  niet herkiesbaar 

Blijvend: Femke Hoffman 
 Ben Laauwen 

Nieuwe kandidaten:  Ingrid Elbersen, Petra Weegberg en Sylvie van Deursen. 

Femke bedankt de aftredende leden, maar meldt meteen dat er door het plotselinge aftreden van 
Henriëtte nu maar 6 leden zijn. Dit mag officieel niet, daarom is het voorstel om nu met 6 leden te 
starten en rustig een 7e lid te zoeken die gedurende het jaar aansluit. 

Femke heeft hierover contact gehad met Hans vd Molengraft ivm de statuten en Hans vindt dit een 
goede tijdelijke oplossing. Om toch een oneven aantal stemmen te genereren, zal de stem van de 
voorzitter daarom dubbel tellen. 

De aanwezige leden hebben hier geen bezwaar tegen. 
 
14. Rondvraag 
Bianca wil weten hoe de functies in het nieuwe bestuur verdeeld worden ivm de Chambrière, maar dit 
zal pas in de eerste VEM-bestuursvergadering besproken worden. 
Ton vd Camp vindt het zeer terecht dat Frits Melgert als erelid is benoemd. 
 
15. Afsluiting 
Femke bedankt allen voor aanwezigheid en nodigt iedereen uit voor een drankje aan de bar. 
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Leden aanwezig op VEM ledenvergadering van 26 februari 2018: 
 

1. Theo Kole 
2. Solange van Grinsven 
3. Sylvie van Deursen 
4. Loes Mills 
5. Petra van Weegberg 
6. Ingrid Elbersen 
7. Hanneke Cornelis 
8. Nanda Vonk 
9. Simone Henselmans 
10. Frits Melgert 
11. Judith Couwenberg 
12. Noemie Verouden 
13. Jenny v. Wouw 
14. Ruud Keizer 
15. Jennifer vd Rijt 
16. Ton v.d. Camp 
17. Alex v. Gestel 
18. Janneke van Lieshout 
19. Bianca Meijers 
20. Jette Reitsma 
21. Caroline Hoosemans 
22. Vera de Goede 
23. Iris van Deursen 

 
 
Enkele leden die zich hebben afgemeld: 
 
Ad en Yvon Kuipers 
Nicolette van Kempen 
Dhr. van Kempen 
Ali vd Pol 
Dominique vd Kruis 
Hans vd Molengraft 


