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VEM Buitengewone Ledenvergadering 13 mei 2019 

 

Aanwezige bestuursleden: 

Voorzitter: Femke Hoffman 

Secretaris: Petra van Weegberg 

Bestuurslid: Trudy Vosters 

 

Afgemeld bestuursleden: Ingrid Elbersen, Ben Laauwen 

 

1. Opening vergadering 

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

welkom voor het ere-lid Peter van Ettro. 

 

2. Ingekomen stukken 

Enkele afmeldingen betreffende aanwezigheid BLV en enkele volmachten voor stemming zijn 

binnengekomen bij het bestuur. 

 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2019 

Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de ALV d.d. 25-03-2019 en deze worden goedgekeurd. 

 

4. Historie 

Femke geeft in het kort de historie van de Eindhovense Manege weer om daarmee duidelijk te maken 

hoe de constructie Stichting Eindhovense Manege (SEM) en Vereniging Eindhovense Manege (VEM) 

en Judith in elkaar steekt voor zover iemand dat niet weet. 

 

5. Gebeurtenissen 2018 

Femke geeft een opsomming van de gebeurtenissen van 2018. 

Vanaf 1 mei is Henk de nieuwe huurder/exploitant. SEM behartigt de belangen van de VEM en heeft in 

deze functie nieuwe afspraken met Henk gemaakt, waardoor er een nieuwe situatie is ontstaan. 

 

6.  Nieuwe situatie 

Het contract tussen SEM en Judith wordt ontbonden. Als tegenprestatie voor deze ontbinding betaalt 

Judith een waarborgsom. Er wordt een nieuwe Stichting opgericht: Stichting Behoud Eindhovense 

Manege (BEM) en deze stichting gaat de waarborgsom beheren. De waarborgsom wordt aangewend 

als er dreiging ontstaat dat we onze sport in de komende 10 jaar niet kunnen uitoefenen. Bijvoorbeeld 

verbeteringen aanbrengen aan het pand of investeringen doen op verzoek van de VEM, SEM of ander 

belanghebbende. De bijdrage moet wel altijd ten behoeve van de manege zijn en gaat altijd in overleg 

met VEM en SEM. 

SEM blijft wel bestaan omdat ze de belangen behartigt voor de VEM maar heeft geen contract meer 

met Judith. 

 

Vraag: BEM gaat geld verstrekken voor bijv. het dak, maar die kosten zijn toch voor de eigenaar van het 

pand? 

Antw: De BEM gaat niet het dak betalen maar kan wel een bijdrage leveren als het nodig is om onze 

sport te kunnen blijven uitoefenen. 

 

Vraag: Waarom wordt er een nieuwe Stichting opgericht en wordt de waarborgsom niet gewoon bij de 

SEM ondergebracht? 
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Antw: De constructie van een nieuwe Stichting was het eenvoudiger te realiseren. 

 

Vraag: Van wie is de manege? 

Antw: Het pand is van Judith, en de paarden, het personeel en de roerende goederen vallen onder  de 

huurder/exploitant. 

 

Vraag: Waarom betaalt Judith geld terwijl ze eigenlijk geld zou moeten krijgen? 

Antw: Judith betaalt een waarborgsom voor het ontbinden van het contract met de SEM  en als 

eigenaar van het pand ontvangt zij van de huurder de overeengekomen huurprijs. 

 

Vraag: Wat is het voordeel om een nieuwe Stichting op te richten? 

Antw: De nieuwe Stichting (BEM) een ander doel heeft dan de SEM. De SEM behartigt de belangen van 

de VEM en daarmee de leden. Het geld dat de BEM gaat beheren is geen geld van de leden, maar is 

geld dat aangewend kan worden ten behoeve van het behoud van de manege. Deze 2 doelen zijn te 

verschillend om in 1 stichting onder te brengen. 

 

7. Bestuur BEM 

 Er zijn 4 Bestuursleden in de BEM: 

Marie Claire Wijnen (voorzitter), Antonio van Tuijl (secretaris), Ad Kuipers (penningmeester) en Femke 

Hoffman (lid). Femke treedt pas toe als er een vervanging is voor haar functie als Voorzitter van de 

VEM. Deze bestuursleden zijn mensen die al lange tijd aan de manege verbonden zijn en weten wat er 

moet gebeuren. 

 

Vraag: Welke garanties zijn grondslag voor de waarborgsom en wat gebeurt er als in 2029 er nog een 

bedrag van het waarborgsom over is? 

Antw: Het restant wordt niet terugbetaald maar blijft in de BEM 

 

Vraag: Wat gaat er in 2029 gebeuren met de VEM? 

Antw: Als Judith het pand in 2029 wil verkopen dan kan dat. De VEM kan dan met de middelen in de 

BEM naar een andere locatie uitkijken. 

 

Er wordt gestemd. Er is 1 onthouding, geen enkele stem tegen en 44 stemmen voor. 

Het voorstel wordt goedgekeurd. 

 

8. Bestuur VEM 

Er zijn in de VEM 3 vacatures en er zijn 3 kandidaten. Het zijn Axel Lofstrom, Loes Mills en Doortje 

Kloppers. 

Er wordt gestemd en er heeft niemand bezwaar. 

 

Vraag: Wie wordt de voorzitter? 

Antw: Dat wordt door het Bestuur gekozen. 

 

9. Bestuur SHEE 

Axel gaat de VEM vertegenwoordigen in de SHEE en dan is er nog 1 vacature in de SHEE. Het is de 

functie: Secretariaat en Inkoop. Op het moment is daar nog geen kandidaat voor. Meer informatie over 

deze functie is op te vragen bij Frits Melgert, Femke Hoffman en Simone Henselmans. 
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10. Rondvraag 

Vraag: Het moet om grote bedragen gaan als de BEM garant moet zijn voor het onderhoud van het 

pand? 

Antw: BEM is niet verantwoordelijk voor het onderhoud van het pand maar alleen als de leden 

gehinderd worden in het uitoefenen van hun sport kan de BEM een bijdrage doen.  

 

Hans van de Molengraft geeft aan blij te zijn dat Peter van Ettro en Jan van Kempen (mede-oprichters 

SEM) aanwezig zijn en wenst de nieuwe Stichting veel succes. Ook Henk wenst hij veel succes. 

 

Peter van Ettro is vandaag speciaal aanwezig voor deze bijzondere ledenvergadering en wil ter 

afsluiting graag een glas heffen met de aanwezigen voor zijn rekening. 

 

Ad Kuipers wil graag benadrukken dat er veel werk en moeite is gedaan om door te kunnen gaan om 

onze mooie paardensport te blijven beoefenen en is heel blij dat de continuïteit er is. De naam Van de 

Pol is erg belangrijk en een goede reclame. Henk zal zeker gesteund worden door de BEM. 

Het volgende rondje is voor rekening van Ad.  

 

Ton van de Camp vindt dat we nu vooruit moeten kijken maar niet mogen vergeten dat Judith er de 

afgelopen 20 jaar voor heeft gezorgd dat de manege er nog is, waarvoor een hartelijk applaus wordt 

gegeven. 

-  

 

11. Afsluiting 

Femke bedankt allen voor de aanwezigheid en nodigt iedereen uit voor een drankje aan de bar. 
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Leden aanwezig op VEM buitengewone ledenvergadering van 13 mei 2019: 

 

 

 

1. Femke Hoffman 

2. Petra van Weegberg 

3. Trudy van de Pol 

4. Jenneke de Raat 

5. Loes Mills 

6. Doortje Kloppers 

7. Alex Lofstrom 

8. Jenny van Wouw 

9. Ali van de Pol 

10. Vera de Goede 

11. Nicolette van Kempen 

12. Jan van Kempen 

13. Sten Engelen vertegenwoordigd door Esther Steding 

14. Ruud de Keijzer 

15. Monique van Uden 

16. Audrey Gruszka 

17. Hanneke Habets 

18. Ronin van den Hoof 

19. Femke Willems 

20. Solange van Griensven 

21. Marie-Claire Wijnen 

22. Antonio van Tuijl 

23. Frits Melgert 

24. Femke Melgert 

25. Jacqueline Vermeulen 

26. Simone Henselmans 

27. Hans van de Molengraft 

28. Nanda Vonk 

29. Marianne Gijsberts 

30. Bert van de Pol 

31. Peter van Ettro 

32. Ton van de Camp 

33. Henk van de Pol 

34. Albert Vos 

35. Judith Couwenberg 

36. Alex 

37. Sunny Sun 

38. Charlotte Mulder 

39. Marielle van Daal 

40. Rob van Daal 

41. Danielle van Diessen 

42. Ad Kuipers 

43. Leonne van Gestel 

44. Michel van Rhee 

45. Gemma Verlaan 
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Leden die zich afgemeld hebben: 

 

Ben Laauwen 

Ingrid Elbersen 

Janneke van Lieshout 

Marian Huiskes 

Hanneke Cornelis 

Henriette Kuiper 

Johan Blom 

Lincy van de Endert 

 

 

Gemachtigden: 

 

Petra van Weegberg voor Ingrid Elbersen 

Loes Mills voor Ben Laauwen 

 


