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Van jullie

voorzitter
Na een heerlijke – en wat leek op een eindeloze – zomer, werd het abrupt herfst met de bijbehorende hoeveelheid regen. Alhoewel, het lijkt
tegenwoordig niet zozeer vaker te regenen maar als het regent, zijn de hoeveelheden ineens dusdanig dat er al snel wateroverlast dreigt.
Helaas had dit ook gevolgen voor onze eerste

dag 27 oktober ingehaald worden. De pension-

Op zaterdagavond 14 december werd de finale

najaar wedstrijd. Voor het eerst hebben we

ruiters lieten hun skills zien onder leiding van

van de Clubkampioenschappen. De beste rui-

Z-rubrieken aangevraagd voor de wedstrijdka-

Faan Pompen. Ondanks het noodweer, heeft

ters van de FNRS- en KNHS-wedstrijden stre-

lender die dan in de buitenbaan gereden kon-

iedereen genoten en weer een hoop geleerd en

den tegen elkaar in een kür op muziek. Na een

den worden. Dat leek ons als rijvereniging een

bleek maar weer eens dat alle paarden aardig

hele spannende strijd prolongeerde Dana Greve

mooie service voor onze leden die steeds meer

bom-proof zijn.

haar titel bij de FNRS en werd Maud Hoekstra

en vaker uitkomen op dit niveau. Ook voor onze

Clubkampioen bij de pensionruiters. Van harte

vaste bezoekers zou dit een mooi extra gebaar

Top dressuuramazone Maxime van der Vlist had

gefeliciteerd!! Die avond organiseerde de rijver-

zijn. Tot onze spijt konden we deze rubrieken

een goed gevulde dag met maar liefst 18 deel-

eniging ook een Winterborrel waar alle aan-

niet door laten gaan door de onbegaanbaarheid

nemers aan haar clinic. Ook deze werd hoogge-

wezigen konden genieten van een alternatieve

van de buitenbaan. Desalniettemin hadden we

waardeerd en is zeker voor herhaling vatbaar.

koek-en-zopie. Door het combineren van deze

een volle bak op zondag 13 oktober met mooie

Voor ons als rijvereniging is het ontzettend leuk

2 evenementen was het een drukke en gezellig

resultaten voor verschillende ruiters die ook

om te merken hoe enthousiast en leergierig

avond.

weer meetellen voor de Clubkampioenschap-

onze leden zijn. Dat maakt de organisatie van

pen.

alle evenement alleen maar leuker. Voor dit na-

Op nieuwjaarsdag is er weer gelegenheid om te

jaar stond uiteraard het traditionele Pepernoot-

proosten. Laten we dan een toast uit brengen

Behalve de dressuurwedstrijden organiseerden

springen weer op de agenda (24 november) en

op het volgende jaar waarin we toch echt hele

we ook 2 verschillende clinics; 1 voor springrui-

dat was een geweldige dag. Het deelnemers-

grote stappen hopen te maken met de aanleg

ters en 1 voor dressuurliefhebbers. De mane-

veld was groot en er werd goed en netjes gere-

van het achterterrein. Dat lijkt me nou nog

geruiters zouden begeleid worden door Arjen

den. Alle ruiters lieten zien dat ze heel goed in

eens een prachtig voornemen voor 2020!

maar daar gooide storm en regen (weer dat

staat zijn een springparcours af te leggen.

weer!) roet in het eten. Gelukkig kon deze zon-

Iris Boelhouwer
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Wedstrijdkalender 2019-2020
Dag
Datum
Zondag
06-10-19
Zondag
13-10-19
Zondag
20-10-19
Zondag
27-10-19
Zaterdag
02-11-19
Zondag
03-11-19
Zondag
10-11-19
Zondag
17-11-19
Zondag
24-11-19
Zondag
01-12-19
Zondag
08-12-19
Zaterdag
14-12-19
Zondag
15-12-19
Zondag
22-12-19
Zondag
29-12-19
woensdag
01-01-20
Zondag
05-01-20
Zondag
12-01-20
Zaterdag
18-01-20
Zondag
19-01-20
Zondag
26-01-20
Zondag
02-02-20
Zondag
09-02-20
Zondag
16-02-20
Zondag
23-02-20
Zondag
08-03-20
Zondag
08-03-20
Zaterdag
14-03-20
Zondag
15-03-20
Zondag
22-03-20
Zondag
29-03-20
Zondag
05-04-20
Zondag
12-04-20
Maandag
13-04-20
Donderdag
16-04-20
Zaterdag
18-04-20
Zondag
19-04-20
Zondag
26-04-20
Zondag
03-05-20
Zondag
10-05-20
Zondag
17-05-20
Zaterdag
22-05-20
Zondag
24-05-20
Zondag
31-05-20

Organisatie
HCM
KNHS

Evenement
mossel-wedstrijd
dressuur B t/m ZZL

Opmerking
carrousel teams

FNRS
FNRS
KNHS
NVBW St Georges
RV Any Dale
KNHS

dressuur
dressuur
dressuur B t/m ZZL
training tentpegging
Pepernootspringen
dressuur B t/m ZZL

paarden
pony's

RV Any Dale
NVBW St Georges

Clubkampioenschappen
training tentpegging

paarden en pony's

HCM /RV Any Dale

Nieuwjaarsreceptie

NVBW St Georges
FNRS
FNRS

training tentpegging
dressuur
dressuur

KNHS
NVBW St Georges

dressuur B t/m ZZL
training tentpegging

KNHS
NVBW St Georges
FNRS
FNRS

springen B t/m L
training tentpegging
dressuur
dressuur

HCM
KNHS
NVBW St Georges
RV Any Dale
RV Any Dale
FNRS
FNRS
SMR
KNHS
NVBW St Georges
VCN
FNRS
FNRS

Interne Caroussel
dressuur B t/m ZZL
training tentpegging
Paas Pas de Deux
ALV
dressuur
dressuur
MRB-examen
dressuur B t/m ZZL
training tentpegging
carrousel
dressuur
dressuur

Vakantie's e.d.
Boekelo
herfstvakantie
herfstvakantie

t/m 27 okt.

kerstvakantie
kerstvakantie
kerstvakantie
kerstvakantie
paarden
pony's

paarden en pony's

voorjaarsvakantie
voorjaarsvakantie

paarden
pony's
Alle genoemde data zijn onder voorbehoud.

paarden en pony's

paarden
pony's
paarden
paarden en pony's
paarden
paarden
pony's

meivakantie
meivakantie
HCS

Voor informatie over wedstrijden, inschrijven
voor wedstrijden, startlijsten, uitslagen en ons
wedstrijdregelement zie: www.rv-anydale.nl
Voor de KNHS dressuurwedstrijden kun je je
inschrijven via mijn KNHS of door je inschrijfformulier te mailen naar info@rv-anydale.nl
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Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Maandag
Donderdag
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zondag
Maandag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

15-03-20
22-03-20
29-03-20
05-04-20
12-04-20
13-04-20
16-04-20
18-04-20
19-04-20
26-04-20
03-05-20
10-05-20
17-05-20
22-05-20
24-05-20
31-05-20
01-06-20
07-06-20
07-06-20
14-06-20
14-06-20
21-06-20
28-06-20
28-06-20
05-07-20
12-07-20
19-07-20
26-07-20
02-08-20
09-08-20
16-08-20
23-08-20
30-08-20
06-09-20
13-09-20
20-09-20
27-09-20
04-10-20
11-10-20
18-10-20
25-10-20
01-11-20
08-11-20
15-11-20
22-11-20
29-11-20
06-12-20
13-12-20
20-12-20
27-12-20
03-01-21

FNRS

dressuur

HCM
KNHS
NVBW St Georges
RV Any Dale
RV Any Dale
FNRS
FNRS
SMR
KNHS
NVBW St Georges
VCN
FNRS
FNRS

Interne Caroussel
dressuur B t/m ZZL
training tentpegging
Paas Pas de Deux
ALV
dressuur
dressuur
MRB-examen
dressuur B t/m ZZL
training tentpegging
carrousel
dressuur
dressuur

KNHS
VCN
KNHS
VCN
NVBW St Georges

pony's
paarden en pony's

Wedstrijdkalender 2019-2020
paarden
pony's
paarden
paarden en pony's

meivakantie
meivakantie

paarden
paarden
pony's

HCS

dressuur B t/m ZZL
carrousel
dressuur B t/m ZZL
carrousel
training tentpegging

paarden en pony's
pony's

Pinksteren
Angels

paarden

Chev., BDC, FFF

VCN
KNHS

carrousel
dressuur B t/m ZZL

paarden en pony's
paarden en pony's

NK

KNHS

dressuur B t/m ZZL

paarden en pony's

zomervakantie
zomervakantie
zomervakantie
zomervakantie
zomervakantie
zomervakantie
zomervakantie

herfstvakantie
herfstvakantie

RV Any Dale

Pepernootspringen
kerstvakantie
kerstvakantie
kerstvakantie

Alle genoemde data zijn onder voorbehoud.
Voor informatie over wedstrijden, inschrijven
voor wedstrijden, startlijsten, uitslagen en ons
wedstrijdregelement zie: www.rv-anydale.nl
Voor de KNHS dressuurwedstrijden kun je je
inschrijven via mijn KNHS of door je inschrijfformulier te mailen naar info@rv-anydale.nl
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MAKELAARS
BESTAANDE BOUW - NIEUWBOUW

DNA-MAKELAARS.NL
Antennestraat 86 - 1322AS Almere
(036) 737 05 91 - info@dna-makelaars.nl

GRATIS

WAARDEBEPALING
VAN UW BESTAANDE WONING

MAKELAARS
Antennestraat 86 - 1322AS Almere
(036) 737 05 91 - info@dna-makelaars.nl

Ja, ik wil een GRATIS waardebepaling van mijn huis
Maak een afspraak
met ons voor een
waardebepaling van
uw huidige woning
en overhandig
deze kaart tijdens
de afspraak geheel
ingevuld aan de
makelaar.

Voornaam

Tussenvoegsel

Straat

Postcode

Telefoon

Achternaam

Huisnummer

Plaats

E-mail
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Interview nieuwe
bestuursleden
Marisa Scholten en Boukje van Tulder

Boukje: Hoi Marisa, hoe ben jij bij het bestuur
terecht gekomen?
Marisa: Nou, Joke heeft mij gevraagd.Ik heb
er wel even over nagedacht, maar het leek me
heel leuk om te doen. Tot nu toe is het niet
tegengevallen.
Marisa: en jij?
Boukje: Ik werd ook gevraagd, een hele eer. Ik

met de rijvereniging. Ik ben er vaak op de wed-

gezellige groep. Er zijn een paar taken vrijge-

moest er ook even over denken, of dat zou pas-

strijddagen en dan kan ik net zo goed helpen

komen en ik ga me in ieder geval bezig houden

sen qua tijd. Maar mijn man zei gelijk, doen!

met de organisatie.

met ‘De Sprong’. Heb jij speciale taken?

Boukje: tja voor mij is dat anders, ik ben so-

Marisa: Ik heb het secretariaat KNHS opgepakt

wieso al op het terrein, maar tot nu toe was ik

en ik regel de vrijwilligers voor de wedstrijden.

Boukje: En wat is jouw relatie met HCM en de

nog niet betrokken bij wedstrijden. We hebben

We hebben een lijst van mensen die we kunnen

rijvereniging?

sinds december 2018 een ‘familiebeest’, Rango

benaderen om te helpen, maar die lijst is na-

en mijn dochter Alma start binnenkort voor het

tuurlijk nooit lang genoeg! Dus als je het leuk

eerst KNHS.

vind om een keer ‘achter de schermen’ mee te

We wonen hier al 18 jaar, dus de betrokkenheid
is er wel, haha.

Marisa: Mijn dochter, Sarah, rijdt hier al sinds
haar 7e. Eerst op manege ponies en nu op

helpen, dan kun je je bij mij melden!

haar bij-rijd-paard Wamita. Ze is nu ook KNHS

Boukje: We hebben al een paar vergaderingen

gestart waardoor ik ook meer te maken kreeg

met het bestuur gehad, ik vind het een hele
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Europatrans koeriersdiensten zorgt dat uw (spoed)
zending snel en zorgvuldig op de plek van
bestemming wordt afgeleverd.
Onze koeriers staan 24 uur per dag klaar om uw
waardevolle documenten, pakjes of pakketten
veilig en snel te bezorgen.

EUROPATRANS, uw vervoerspartner
van envelop tot 25.000 kg transport

Bel gratis 0800-2687437
of mail naar info@europatrans.nl

Clubkampioenschap
14 december

2019

Voor het eerst werd het clubkampioenschap FNRS en KNHS verreden in
december gecombineerd met een Winterborrel van de Rijvereniging. Ook dit keer
vond het Clubkampioenschap plaats in
de vorm van een Kür op muziek. Als je
lid bent van Rijvereniging Any Dale en
mee hebt gedaan aan de FNRS of KNHSdressuurwedstrijden in het wedstrijdseizoen van 2019 georganiseerd door de
Rijvereniging, kon je je selecteren voor de
Kür op muziek.

Het was een hele gezellige avond, en de ‘Koek
en Zopie’ van de rijvereniging viel in de smaak!
Warme Chocolademelk met slagroom, Glühwein, kerstkoekjes en broodjes met knakworst.
Voor het FNRS clubkampioenschap deden mee:
Valerie Jonckheer, Fay van Dyest, Bibi van Dijk,
Noor van Bilsen, Evi Veldhuis, Dana Greve,
Zahra Hasan, Tjitske Nauta, Roos Koster en
Marit Pool.

De winnaars van 2019
9

Clubkampioenschap
14 December

2019

Dana Greve werd met Cinderella Clubkampioen,
gevolgd door Marit Pool (2e met Zeus) en Fay
van Dyest (3e met Boris).
Om de KNHS-titel streden: Michelle van Rossum, Maud Hoekstra, Sarah Scholten, Jan Kuijper, Noortje Hatzmann en Thijs Stringer.
Maud Hoekstra werd met Don Pacino Clubkampioen, gevolgd door Noortje Hatzmann (2e met
Zizou) en Sara Scholten (3e met Wamita).

Gefeliciteerd Dana en Maud!

Makelaardij I Hypotheekadvies
Pensioenadvies I Verzekeringen
Schadebehandeling
Weesperweg 2A 1398 XD Muiden 0294 - 261 392
info@streefkerk.com www.streefkerk.com
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Rondleiding

Faculteit Diergeneeskunde

in Utrecht

De rijvereniging organiseert naast wedstrijden ook andere evenementen en uitstapjes.
Op 3 mei zijn we op excursie geweest naar de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.
Interessant als je meer wilt weten over de studie, maar ook voor diereneigenaren
(hoewel je natuurlijk hoopt dat het nooit nodig is om daar met je dier naartoe te hoeven).
De opleiding Diergeneeskunde bestaat al sinds

breed en sommige vaardigheden zul je pas na

1821. Eerst alleen als hogeschool vooral be-

je studie leren. Er is een tekort aan dierenart-

doeld voor veeartsen en vanaf 1925 ook als

sen op dit moment.

faculteit van de Universiteit van Utrecht. In dat
jaar werd ook de eerste vrouwelijke student
toegelaten, maar dat was toen nog uitzonder-

Onderzoek

Er wordt niet alleen onderzoek gedaan naar

lijk. Vandaag de dag zijn vrouwen juist in de

ziektes en geneeswijzen, maar ook naar het ge-

meerderheid, ongeveer 80% van de studenten.

drag van dieren, welbevinden en de relatie met

We werden ontvangen en kregen een presenta-

de mens. Dat is heel uiteenlopend: er is bij-

tie over de faculteit. Er zijn drie pijlers: Onder-

voorbeeld onderzoek naar het effect van dieren

wijs, Onderzoek en Patiëntenzorg.

op mensen in de zorg. Maar ook kankeronder-

Onderwijs

Utrecht is de enige plek in Nederland waar je
kunt worden opgeleid tot dierenarts. De opleiding bestaat uit 3 jaar Bachelor en 3 jaar

zoek. Utrecht is op dit moment toonaangevend
op het gebied van bestraling bij dieren.

Patiëntenzorg

De faculteit Diergeneeskunde beschikt over het

Master. Je bent dan officieel dierenarts en al-

grootste academische dierenziekenhuis van

gemeen bevoegd. Maar dat wil nog niet zeggen

Europa. Dit ziekenhuis levert specialistische

dat je ook alles kunt: het vakgebied is heel erg

medische zorg. Er zijn zo’n 10.000 behande11

HET BESTE PAARD

VAN STAL
TOT 2000 KG TREKKRACHT
Vraag naar de actievoorwaarden of kijk op freeroad.nl

FREEROAD
Zandzuigerstraat 6 | 1333 HD Almere | 036 - 5494249

Molenland 3 | 8024 AL Zwolle | 038 - 4280300

www.freeroad.nl |

Mazda CX-5 vanaf € 31.990,-. Gemiddeld verbruik Mazda CX-5 van 5,0 tot 7,1 liter per 100 km / van 20,0 tot 14,1 km per liter / CO2-uitstoot van 132 tot 162 g/km. Prijzen excl. metallic/mica lak en eventuele opties. Acties geldig
bij aanschaf van een Mazda CX-5 uit voorraad met registratie voor 30 september 2018. Inruilaanbod enkel geldig bij particuliere aanschaf van een NEDC-voorraadauto. Het automaat aanbod is alleen geldig i.c.m. SKYACTIV-G 165
motorisering, vanaf TS-uitvoering. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke speciﬁcaties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl.

180557 Freeroad Adv. Mazda CX-5_Paardenevent_215x275mm.indd 1

13-07-18 14:05
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Faculteit
Diergeneeskunde
Rondleiding

in Utrecht

lingen per jaar, waarvan ongeveer 4000 (!)
spoedgevallen. De studenten werken allemaal
een deel van hun studietijd in het ziekenhuis als
verpleger/verzorger.
Er is een kliniek voor gezelschapsdieren waar

De faculteit Diergeneeskunde
beschikt over het grootste academische
dierenziekenhuis van Europa.
vooral veel honden en katten worden behandeld, maar ook bijzondere dieren zoals reptielen en vogels waar de reguliere dierenartsen
weinig kennis van hebben. Verder is er een kliniek voor paarden waar apparatuur beschikbaar
is zoals een MRI Scan. Een deel van de kliniek
is bedoeld voor de fokkerij (oa veulenbrigade).
Verder is er nog een derde kliniek voor landbouw en ziektes. Dit is een gesloten kliniek
wat wil zeggen dat de dieren die er komen niet

Anatomie

renlichaam of orgaan met een soort hars wordt

Na de presentatie werden we rondgeleid. Er zijn

ingespoten waardoor het geplastificeerd wordt.

ker. Eigenlijk zijn het 3 boerenbedrijven: Een

heel veel preparaten (zoals je op de foto’s kunt

Dat maakt dat je het heel goed kun bekijken.

schapenhouderij, een varkensboerderij en een

zien) voor de anatomie lessen. Tegenwoordig

We hebben de rest van de middag een rond-

melkveehouderij.

wordt een techniek gebruikt waarbij het die-

leiding gehad langs de verschillende klinieken.

meer weg gaan en daar dus blijven en worden
verzorgd. Er is ook een boerderij, de Tolak-

13

Faculteit
Diergeneeskunde
Rondleiding

in Utrecht

We mochten hier helaas geen foto’s maken. Er

speciale boxen voor paarden met koliek en we

in onder bepaalde voorwaarden kan een eige-

was natuurlijk extra aandacht voor de paar-

hebben ook de operatiezaal voor paarden ge-

naar ook meekijken met de operatie. Er zijn

denkliniek. Er is veel apparatuur in reusachtig

zien. Je kunt van bovenaf meekijken vanachter

camera’s waarmee speciale opnamen gemaakt

formaat met ingenieuze hijs-systemen. Er zijn

een raam. Vooral voor studenten bedoeld, maar

kunnen worden om kreupelheid of onregelmatigheden vast te stellen die met het blote oog
niet waarneembaar zijn. De paardenkliniek is
heel groot, je kunt er verdwalen. Alle gangen
zijn hermetisch afsluitbaar om in geval van
nood quarantaine te garanderen.

Behalve ziekenhuisfunctie is er ook een
rijvereniging waar studenten die
niet vertrouwd zijn met paarden
(rij)lessen kunnen volgen.
Behalve ziekenhuisfunctie is er ook een rijvereniging waar studenten die niet vertrouwd zijn
met paarden (rij)lessen kunnen volgen. De
paarden die daar wonen worden ‘proefdieren’
genoemd. Die dieren worden niet gebruikt om
medicijnen te testen, maar ze worden wel als
‘lesmateriaal’ ingezet om de studenten te leren
hoe ze bijvoorbeeld een kreupelheidsonderzoek
moeten doen.
Al met al een leerzame en leuke middag!
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Een onvergetelijke paardrijd ervaring

Vanaf de Middellandse zee

Tot diep in de Sierra Nevada

Speciaal voor kleine groepen vanaf 6
personen verzorg ik paardrijd, cultuur
en taalreizen in en door Andalusië.
In mei, juni, oktober en november.
Een combinatie van sport
met, eventueel, taal en/of
cultuur. Zeven dagen vanaf
€ 650,- incl. Nederlandse
gids, en vol pension.
Voor meer info, bel of mail:

06 – 36 22 68 87
katevanwissen@gmail.com
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Agenda

Bestuursleden

2019

Algemene Ledenvergadering Rijvereniging Any Dale
gehouden te Muiderberg op 18 april 2019

Iris Boelhouwer voorzitter,
bestuurslid sinds 2015, niet aftredend
Joke Stringer vicevoorzitter,
bestuurslid sinds 2015, niet aftredend
Jolanda v/d Winden secretaris,
bestuurslid sinds 2016, aftredend

1. Opening

pag 17

2. Mededelingen en ingekomen stukken

pag 17

Githa Hermens,
bestuurslid sinds 2015, niet aftredend

3. Notulen van de ALV d.d. 20 april 2018

pag 17

4. Jaarverslag 2018

pag 17

5. Verslag kascommissie 2018, jaarcijfers 2018 en begroting 2019

pag 17

6. Benoeming kascommissie 2019

pag 18

7. Aftredende en benoeming nieuwe bestuursleden, bedanken leden

pag 18

Joyce van der Lans,
bestuurslid sinds 2017, aftredend

8. Plannen bodemverbetering achter terrein

pag 20

9. Rondvraag		

pag 20

Barbara Bak,
bestuurslid sinds 2018, niet aftredend

10. Sluiting

pag 20

Eva Hatzmann
bestuurslid sinds 2016, niet aftredend
Saskia Kolff,
bestuurslid sinds 2017, niet aftredend

Jeanine Ruiter,
bestuurslid sinds 2018, niet aftredend
Kandidaat bestuursleden per april 2019:
Boukje van Tulder en Marisa Scholten
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Notulen

ALV

2019

1. Opening

wedstrijden op peil bleef. Gelukkig hoefden dit

Namens het bestuur heet de Iris iedereen van

seizoen geen wedstrijden geannuleerd te wor-

harte welkom. Speciaal de ereleden, leden van

den door weersomstandigheden. Om een terug-

verdienste, Joop de Jong, Arjen de Jong, Mi-

loop van deelnemers bij de FNRS wedstrijden

Aanwezige bestuursleden: Iris Boelhouwer

chael Cluwen en Fenna de Groot als leden van

te voorkomen mogen de ruiters zich nu elke

(voorzitter), Joke Stringer (vicevoorzitter),

de kascommissie en de nieuwe kandidaten voor

wedstrijd inschrijven. Het systeem met de even

Jolanda van der Winden (secretaris),

het bestuur.

en oneven proeven wordt losgelaten. Verder

Jeanine Ruiter (penningmeester) en algemeen
adjuncten: Eva Hatzmann, Githa Hermens,
Saskia Kolff, Joyce van der Lans, Barbara Bak.
Aanwezig: 27 leden van de Rijvereniging
(exclusief de leden van het bestuur).
Afwezig met melding: June Balliosterski,
Meaghan Gallager, Delphine Greve-van den
Broek, Kees van den Broek, Alice Kennis,
Yvonne de Mulder, Erik Penninks,
Rutger Spaan, Henk van der Steeg, Maartje
Strengers, Niki van der Wielen.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

zijn promotie eisen iets aangescherpt in de F1
en F2 zodat de jonge ruitertjes niet te snel ge-

De secretaris noemt de afmeldingen die zijn

confronteerd worden met moeilijker wordende

ontvangen. Er zijn geen ingekomen stukken die

proeven. De clinics van dit jaar werden goed

besproken dienen te worden.

bezocht. De interne wedstrijden wat minder.

3. Notulen van de
ALV d.d. 20 april 2018

5. Verslag kascommissie 2018,
jaarcijfers 2018 en begroting 2019

De notulen zijn aangenomen.

4. Jaarverslag 2018

De kascommissie werd dit jaar gevormd door
Michael Meijer Cluwen en Fenna de Groot.
Caroline van der Werff nam de reserveplaats in.

Iris neemt het afgelopen jaar door. Noemt de
FNRS-, KNHS- en interne wedstrijden plus

De kascommissie heeft de kasstukken beoor-

de overige wedstrijden, waarbij verwezen

deeld en had in de eerste ronde nog wat op-

wordt naar het jaarverslag over 2018 dat is

merkingen. Jeanine Ruiter is daarmee aan de

opgemaakt door Jolanda van der Winden (zie

slag gegaan en heeft onder andere de balans

publicatie in de Sprong voor de ALV). Na de

aangepast. Daarna kon de kascommissie haar

constatering van vorige jaar dat het aantal

goedkeuring geven. Tijdens de ALV wordt door

deelnemers aan de KNHS wedstrijden is terug-

Jeanine Ruiter nog een toelichting gegeven

gelopen, heeft het bestuur direct actie onder-

op de reservering voor het lustrum. Het be-

nomen door soms 3 in plaats van 4 juryleden

stuur zegt toe er op toe te zien dat er steeds

in te schakelen waardoor de opbrengst van de

de benodigde gelden in kas zullen zijn om het
17

6. Benoeming kascommissie 2019

aan de leden als kandidaat-bestuursleden. Iris

Fenna de Groot en Caroline van der Werff

vraagt aan de leden of zij akkoord gaan met

bedrag gereserveerd. Verder vertelt Jeanine

zullen de kascommissie voor 2019 vormen en

het aanstellen van deze bestuursleden.

nog het een ander over de aanpassen van het

Meaghan Gallager neemt de reserveplaats in.

De leden gaan akkoord.

volgende lustrum te kunnen vieren op gepaste
wijze. Er wordt uitdrukkelijk niet een bepaald

eigen vermogen op de balans en de afschrijving
op de wedstrijdprijzen. Ook de Roparco rekening met een klein saldo uit het verleden passeert nog even de revue. Wat de begroting voor

7. Aftredende en benoeming
nieuwe bestuursleden, bedanken leden

Iris bedankt Joop en Arjen de Jong voor de fijne
samenwerking gedurende het afgelopen jaar.

Iris bedankt Michael Meijer Cluwen en Fenna

2019 betreft wordt toegelicht dat de kosten

de Groot voor het vervullen van hun taken als

De aftredende bestuursleden worden harte-

voor de website wat omhoog zullen gaan maar

leden van de kascommissie.

lijk bedankt voor hun werkzaamheden en zij

dat de kosten voor De Sprong juist lager zullen

Iris vertelt dat Jolanda van der Winden en Joyce

ontvangen een cadeau. Ook Dorothe Penninks

uitpakken.

van der Lans hebben aangegeven het bestuur

wordt bedankt voor haar inzet als vrijwilligster

De leden op de ALV dechargeren de penning-

te zullen verlaten. Marisa Scholten en Boukje

voor de prijzen en Niki van der Wielen wordt

meester. Met dank aan Jeanine!

van Tulder worden door het bestuur voorgesteld

bedankt voor haar inzet bij De Sprong. Twee

Mr Jolanda
Jolanda I.
I. van
van der
der Winden,
Winden, letselschade
letselschade advocaat
advocaat
Mr
bijinverkeersongelukken,
bedrijfsongevallen
Muiderberg bij verkeersongelukken,
en alle andere
bedrijfsongevallen
en alleongevallen
andere ongevallen
tel.
262710/ email:
tel. 0294
036 3033085/
email: jvanderwinden@maet.nl/
jvanderwinden@maet.nl/
www.maet.nl
www.maet.nl
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de lekker biologische en écht ambachtelijke lunch op je werk
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Een krat vol producten en
gerechten van lokale ambachtelijke leveranciers, kakelvers
bezorgd op uw kantoor voor een onwaarschijnlijk nette prijs:
LandLunch Basis is er al voor €3,50 per persoon per dag.
Probeer ons een weekje. Daar krijgt u geen spijt van.

Wilt u ons een weekje proberen?
Ga naar landlunch.nl/proberen en ontvang 25% korting.
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9. Rondvraag

van de vaste vrijwilligers worden ook extra be-

Het plan wordt zeer positief ontvangen door

dankt aangezien zij vrijwel elke wedstrijd van de

de leden en iedereen lijkt opgetogen over de

partij zijn. Het betreft Viviene Nobel en Carlien

nieuwe mogelijkheden. Het bestuur benadrukt

alle vragen en opmerkingen die al voorbij geko-

Laanen.

dat het plan alleen doorgang kan vinden als de

men zijn. Arjen benadrukt de benodigde goede

benodigde financiering kan worden gevonden

samenwerking met het bestuur. Hij stelt veel

Charissa Keet wordt toegevoegd aan het team

en dat het bestuur uitsluitend verplichtingen

vertrouwen te hebben in het bestuur en dankt

dat zich bezig houdt met De Sprong. Zij wordt

zal aangaan als er garanties voor de betalingen

het bestuur voor de genomen initiatieven. Hij

enthousiast verwelkomd!

beschikbaar zijn. Het bestuur kan en wil geen

ziet grote toekomst in het plan!

enkel risico nemen op dit punt. Het plan past
Iris bedankt de leden voor het vertrouwen in het

in de groeistrategie van HCM. Er wordt door de

bestuur.

leden Frans Krug en Fenna de Groot nog wat

Voor de rondvraag blijft niet veel over gezien

10. Sluiting

In haar slotwoord zegt Iris dat het een prettige

gezegd over een mogelijke meerprijs voor pen-

ALV was waarbij alle aanwezigen actief hebben

sionklanten. Een verhoging van € 35,-- die even

meegedacht. Zij bedankt alle leden voor hun

Iris en Githa geven gezamenlijk een toelichting

als voorbeeld genoemd wordt, lijkt Frans weinig,

aanwezigheid en nodigt iedereen uit voor drank-

en presentatie over de plannen van het bestuur

terwijl Fenna aanstipt dat een prijsverhoging

je in de foyer.

om in samenwerking met de manege de bodem

voor sommige mensen bezwaarlijk kan zijn.

op het achterland te verbeteren zodat daar op

Er wordt nog over gesproken dat de bodem na

De vereniging hoopt iedereen volgend jaar in

een betere manier wedstrijden kunnen worden

een periode van 7-10 jaar volledig wordt over-

april weer te zien bij de volgende algemene le-

georganiseerd en er het hele jaar door kan wor-

gedragen aan de manege. Uiteraard moet de

denvergadering.

den gereden. Enerzijds is er gezien de concur-

juridische constructie nog bedacht en gecontro-

rentie met andere wedstrijdverenigingen behoef-

leerd worden. Op een vraag van Suzanne wordt

te aan een optimale wedstrijdbodem en vanuit

duidelijk gemaakt dat als het niet haalbaar

de pensionklanten is er ook behoefte aan meer

blijkt, we dan moeten zien hoe het verder gaat.

ruimte zodat het hele jaar door de pensionklan-

Er komt op een later tijdstip ook nog een bijzon-

ten vrijgereden kan worden op een bodem die

dere ALV zodra er beslissingsmomenten komen.

ook geschikt blijft als het regent.

Het Obligatiefonds betreft een lening door par-

8. Plannen bodemverbetering achter terrein

ticulieren en niet door bedrijven. Op een vraag
Githa geeft een presentatie over de manier

van Bram wordt gesteld dat het onderhoud van

waarop de nieuwe bodem gefinancierd kan

de bodem bij HCM zal komen te liggen conform

worden. Verwezen wordt naar de slides van de

nog te maken afspraken.

presentatie.
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Bestuursleden Rijvereniging Any Dale

M

Jasper Metzemaekers

Voorzitter

Iris Boelhouwer
Mobiel: 30147872
iris.boelhouwer@gmail.com

Vice Voorzitter

Joke Stringer-Hettinga
info@rv-anydale.nl

Secretaris

Jolanda van der Winden

Penningmeester

Jeanine Ruiter
administratie@rv-anydale.nl

Leden

Eva Hatzmann
Githa Hermens
ledenadministratie@rv-anydale.nl

Hoefsmederij Jasper Metzemaekers Chrysantenstraat 17 1431 BM Aalsmeer
06 413 683 53 jaspermetz@hotmail.com
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Saskia Kolff
Joyce van der Lans
Barbara Bak
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Bezoekadres

Hippisch Centrum Muiderberg
Googweg 9a
1399 EP Muiderberg

Postadres

Rijvereniging Any Dale
p/a Kalkovens 10
1398 EK Muiden

KvK

40516327

Bankrekening

NL76 RABO 034.31.62.377
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Raambestickering

Beurs- en standbouw
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Gevelsigning

Stickers

Spandoeken

Montage

Canvasdoeken

Decodoeken

Plaatmateriaal

Neem contact op met een van onze vestigingen voor meer informatie over ons totale aanbod.

Amsterdam ZuidOost/Amstel
Joop Geesinkweg 306
1114 AB Amsterdam
Tel. 020-4621999
amstel@multicopy.nl
multicopy.nl/amsterdam-amstel

Amstelveen & IJmond
Spinnerij 49
1185 ZS Amstelveen
Tel. 020-3475020 / 0251-317251
amstelveen@multicopy.nl
multicopy.nl/amstelveen
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