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VEM Ledenvergadering 25 maart 2019 

 

Aanwezige bestuursleden: 

Voorzitter: Femke Hoffman 

Penningmeester: Ben Laauwen 

Secretaris: Petra van Weegberg 

Bestuursleden: Trudy Vosters en Ingrid Elbersen 

 

Afgemeld bestuurslid: Sylvie van Deursen 

 

1. Opening vergadering 

Femke opent de vergadering, bedankt voor de grote opkomst en heet iedereen welkom. 

Er volgt een terugblik over 2018 en daarna de plannen voor 2019.  Als er vragen zijn tussendoor dan 

mogen die meteen gesteld worden. 

 

2. Ingekomen stukken 

Er zijn 4 afmeldingen binnengekomen. 

 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2018 

Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de BLV d.d. 26-11-2018 en deze worden goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslag secretaris 

Er waren in 2018 418 leden. Dat is ruim 10 % minder dan het voorgaande jaar. Dat is erg ongebruikelijk 

want meestal is dat stabiel of stijgt dat. Ook opmerkelijk is dat het aantal jeugdleden minder is dan de 

senioren terwijl dat normaal gesproken 50/50 is. 

Wat de buitenritten betreft was met de Paasrit erg koud, de Pinksterrit was heet en stoffig en de Kerstrit 

was gezellig. 

Er zijn 3 FNRS dressuurwedstrijden georganiseerd en 1 behendigsheidswedstrijd met als thema “leger” 

en de Sinterklaaswedstrijd was zoals altijd een groot succes. 

Verder zijn er  5 SHEE springwedstrijden en 1 dressuurwedstrijd gehouden. Veel deelnemers en er was 

een groot aantal vrijwilligers nodig om het voor elkaar te krijgen, maar het is weer gelukt. 

De overige activiteiten bestonden uit de nieuwjaarsreceptie, de slipjacht, de 3 uitwisselingswedstrijden 

met van Dongen en de Molenberg (voor herhaling vatbaar), de jaarlijkse BBQ, het ponykamp en ruiter 

2-daagse en het helpersfeest met als thema: winter-BBQ en Line Dance. 

Veel activiteiten dus ondanks alle onzekerheid over de toekomst. 

 

5. Cards en gifts 

Er is niet heel veel te melden behalve het heuglijke feit dat Femke Hoffman een zoontje heeft gekregen 

in 2018. Verder geen botbreuken bij de jeugd of andere narigheid.  

 

6. Jaarverslag penningmeester 

Ben licht de jaarafrekening toe en vermeldt dat de kosten van de Chambrières lager zijn omdat een 

aantal voortaan per mail wordt toegezonden. Dat scheelt drukkosten en porti.  De jaarrekening laat een 

minimale winst zien.  

Op de balans staat een vermogen van ruim € 80.000,- dat voor een groot deel is uitgeleend aan de 

SEM. Verder een reservering van € 5.000,- voor het lustrumfeest. 

Ad Kuipers vraagt waarom de post Debiteuren is gestegen. Ben licht toe dat er een aantal niet betaalde 

advertenties zijn en er ca 25 leden zijn die de contributie nog niet betaald hebben. 



 
Pagina 2 25-03-2019 

 

7. Kascommissie 

Namens de kascommissie geeft Nanda Vonk aan dat de uitgaven en inkomsten gecontroleerd zijn. De 

onduidelijkheden  over de uitgaven en inkomsten zijn door Ben toegelicht en alles was in orde 

bevonden. Van de leden van de kascommissie zijn Jette Reitsma en Solange van Griensven aftredend. 

Femke vraagt wie zich hiervoor wil inzetten. In principe kost het maar een paar uurtjes tijd per jaar. 

Doortje Kloppers en Marianne Gijsberts nemen dat voor hun rekening. 

 

8. Toekomst 

Femke vraagt Wilfred Franken om de leden een toelichting te geven met betrekking tot de toekomst van 

de Eindhovense Manege. Wilfred stelt zich voor en vertelt wat hij de afgelopen 20-30 jaar zoal gedaan 

heeft. Als eigenaar adviesburo is hij gevraagd om te kijken of er een goede exploitatie van een 

manegebedrijf op deze locatie mogelijk is. Daaruit is een positief advies gekomen en is hij op zoek 

gegaan naar een huurder en dat is uiteindelijk gelukt. Dat is Henk van de Pol geworden. Wilfred denkt 

dat sport-accomodatie een beter woord is dan een manege want er is zoveel meer dat je kunt 

exploiteren dan alleen paardrijden. Eigenlijk is het een kenniscentrum over/met het paard. 

Vraag: Is alles rond?  

Antwoord: Ja de handtekening moet nog wel gezet worden. Er zullen wel wat veranderingen 

plaatsvinden en er moet nog keihard gewerkt worden. 

Vraag: Welke activiteiten veranderen? 

Antwoord: Er is nog van alles mogelijk, bijv. Paard en gedrag, cursussen om mensen over angst van 

paarden te helpen, carrousel-rijden, buitenritten, voorlichtingsavonden over voer,  workshops. 

Vraag: Gaat de nieuwe huurder in overleg met de VEM om deze activiteiten te ontwikkelen? 

Antwoord: Ja dat is altijd een samenwerking van huurder, VEM en medewerkers. 

Vraag: Blijven alle medewerkers? 

Antwoord: Dat is nog niet besproken. 

Vraag: 1 mei is een erg kort tijdsbestek en volgens mij niet haalbaar. 

Antwoord: Ja, het is wel een uitdaging maar met de nuchterheid en ervaring van Henk en Wilfred is dat 

wel mogelijk. 

Vraag: waarom wordt er nu verhaal gedaan terwijl er nog niets is getekend? 

Antwoord: Klopt pas na de handtekening kan er inhoudelijk iets ingevuld worden. Het fundament moet 

eerst gezet worden. 

 

Femke deelt mee dat alle les- en pensionklanten een opzegging krijgen per 1 mei 2019. (voor 1 april 

i.v.m. opzegtermijn van 1 maand) Daarna ontvangen zij van de nieuwe huurder een nieuw contract. 

Vraag: Waarom geen contractovername? 

Antwoord: Dat is juridisch niet mogelijk. Inhoudelijk zal er niet veel wijzigen in het nieuwe contract. 

Femke bedankt Wilfred voor zijn toelichting. 

 

9. Begroting 2019 

Bijna hetzelfde als vorig jaar. De uitgaven van de Chambrières is lager omdat deze 4 keer per jaar 

uitkomt in plaats van 6 keer. Er zijn niet meer inkomsten van de contributie begroot omdat er minder 

leden zijn. 

 

 

10. Contributie 2019 

Geen bijzonderheden 
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11. Chambrière 

Wordt 4 keer per jaar uitgebracht in plaats van 6 keer. Daardoor zijn er minder kosten en de 

adverteerders krijgen ter compensatie hun advertentie via de lichtkrant. Ingrid bedankt de 

woensdagmiddag-moeders voor het inpakken en natuurlijk Bianca, Caroline en Jacqueline voor hun 

inzet.  

 

12. Activiteitencommissie 

Samenstelling is al jaren hetzelfde. Het is een vast en goed clubje (Axel met zijn harem) die goed op 

elkaar is ingespeeld. 

Alle activiteiten 2019 zijn ingepland. 

 

13. SHEE 

Van de 7 bestuursleden treden er 4 af en stellen zich niet herkiesbaar. Ze worden hartelijk bedankt voor 

hun grote inzet en ontvangen een mooie bos bloemen. Femke geeft voor nieuwe kandidaten aan dat 

het veel werk is dat in korte tijd moet worden verzet. Het buitenseizoen is maar kort. Wat de 1e 

wedstrijd in mei betreft zullen de bestuursleden zich nog wel inzetten en eventueel nieuwe 

bestuursleden inwerken. 

Vraag: weet iedereen hier wat de SHEE inhoudt? 

Antwoord: De SHEE regelt en verzorgt de buitenactiviteiten zoals de VEM de manege-activiteiten.  

 

Theo geeft een toelichting op de Financiën van de SHEE. Er is een netto-resultaat van € 8,- behaald. 

 

Wat de planning van de SHEE betreft is de wedstrijd van 13/14 april gecancelled gezien de 

onduidelijkheid die er was en het vele werk om het buitenterrein op zo’n korte termijn in orde te maken. 

Dit seizoen zijn er dus 5 wedstrijden gepland. Frits Melgert geeft aan dat de wedstrijd van mei zeker 

moet doorgaan omdat het een selectie-wedstrijd is. 

 

14. Bestuursmededelingen 

Geen 

 

15. Bestuur VEM 

3 Bestuursleden zijn aftredend. Femke Hoffman en Ben Laauwen stellen zich opnieuw verkiesbaar en 

worden opnieuw gekozen. Femke geeft aan dat zij wil aanblijven tot Henk zich als nieuwe huurder heeft 

ingewerkt. Silvie van Deursen stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Er zijn dus nog 2 vacatures want 7 

Bestuursleden is het gewenste aantal. Maar voorlopig gaat het Bestuur door met 5 leden. Nieuwe 

kandidaten kunnen zich bij de Bestuursleden oriënteren.  

 

16. Rondvraag 

Judith: Geeft aan dat ze blij is dat Henk doorgaat met het manegebedrijf en bedankt iedereen voor het 

afgelopen jaar. 

Hans vd Molengraft: Bedankt alle betrokkenen van de SEM, de speciale commissie  Toekomst Manege 

en de VEM voor hun inzet. Het was niet altijd makkelijk en leuk maar het doel is bereikt. Hij wenst Henk 

veel succes en heeft veel vertrouwen in hem. Ook bedankt hij Judith en Alex voor hun inzet. 

 

Femke bedankt allen voor de aanwezigheid en de grote opkomst en nodigt iedereen uit voor een 

drankje aan de bar. 
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Aanwezige leden op ALV van 23 maart 2019 

 

1. Trudy Vosters 

2. Femke Hoffman 

3. Ingrid Elbersen 

4. Petra van Weegberg 

5. Ben Laauwen 

6. Simone Henselmans 

7. Femke Willems 

8. Annika Winkel 

9. Ad Kuipers 

10. Antonio van Tuijl 

11. Ronin van de Hoof 

12. Simone Colen 

13. Susanne Colen 

14. Daniëlle van Diessen 

15. Jenny van Wouw 

16. Solange van Griensven 

17. Eliëtte van Griensven 

18. Leonne van Gestel 

19. Bianca Meijers 

20. Ton van de Camp 

21. Han van de Molengraft 

22. Wilfred Franken 

23. Michel van Rhee 

24. Brigitte Dijstelbloem 

25. Doortje Kloppers 

26. Vera de Goede 

27. Axel Lofström 

28. Kitty van der Ploeg 

29. Marie Claire Wijnen 

30. Joyce Witlox 

31. Ruud Keizer 

32. Johan Blom 

33. Frits Melgert 

34. Femke Melgert 

35. Bert van de Pol 

36. Henk van de Pol 

37. Ali van de Pol 

38. Henriëtte Kuiper 

39. Hanneke Cornelis 

40. Nadine Geldens 

41. Nanda Vonk 

42. Janneke van Lieshout 

43. Marjon Pragt 

44. Nova Lotens 

45. Marjolein Huigevoorts 

46. Marianne Gijsberts 
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47. Audrey Gruszka 

48. Hanneke Habets 

49. Judith Couwenberg 

50. Alex van Gestel 

51. Mariëlle van Daal 

52. Rob van Daal 

53. Manon Leyser 

 

 

Afmeldingen van: 

 

Dominique van der Kruys 

Jette Reitsma 

Jacqueline Vermeulen 

Silvie van Deursen 

 

 


