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Soms is dat lastig als voor de zoveelste keer 
iets niet lukt wat je wel wil. Of omdat de om-
standigheden niet optimaal zijn, maar eerlijk 
is eerlijk: het is niets in vergelijking met de 
omstandigheden waarin de mensen in de Oek-
ranië maar ook in Rusland nu leven.

En bedenk daar dan bij dat er straks een stap-
molen is, een overdekte buitenrijbaan en lon-
geercirkels en ook nog eens een achterterrein 
waarop goed te rijden is. Kortom, dat vooruit-
zicht maakt ons erg blij. Toch snap ik goed dat 
er ongemak is en ervaren wij als bestuur dit 
ook als we de wedstrijden voor maart en april 
moeten cancellen. 

Samen met de manege zoeken we naar alter-
natieven. Alternatieven waaraan tot ons plezier 

leden graag aan meewerken. Zo hebben we 
de wedstrijd van 6 maart in een handom-
draai om kunnen zetten in een clinic gericht 
op de nieuwe proeven gegeven door Fenna 
de Groot.

Frans Krug is meer dan bereid om komende 
tijd onderwerpen te behandelen over het wel-
zijn van de dieren, de meer medische kant van 
het paard. Naast wedstrijdrijden op het paard, 
zijn er ook genoeg activiteiten naast het paard. 
Zodra de longeercirkels klaar zijn, is het idee 
om ook daarin clinics te organiseren. 

Kortom, we zien het jaar als een jaar ‘under 
construction’ met een mooi goed geoutilleerd 
terrein waarmee we in het najaar in ieder ge-
val kunnen starten. Het geeft ons wellicht ook 

tijd om de andere zaken die hoognodig op de 
agenda moeten, te realiseren. 

We zullen toch echt naar de organisatie van de 
rijvereniging moeten kijken, alleen al vanuit de 
wetgeving maar ook omdat we nu zien dat het 
veel tijd kost van weinig mensen zonder dat 
we erg zichtbaar zijn. Dat moet anders.

Marguérite Koenigs

Van jullie 

voorzitter
Het nieuws maakt alles relatief. Ik weet dat het te groot is om aan te pakken maar het 
laten liggen alsof het er niet is, kan ik niet. Ik zou willen dat wij klein als we zijn, 
toch in staat zijn met elkaar iets moois te bouwen en anderen daarvan te kunnen 
laten genieten. Ook hoop ik dat we sterk genoeg zijn om mensen te ondersteunen die 
het harder nodig hebben dan wij.
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De functie van wedstrijdsecretaris heeft een 
aantal aspecten: natuurlijk het aanvragen en 
voorbereiden van de wedstrijden, de wijzigin-
gen doorvoeren en vragen beantwoorden van 
onze (aspirant)leden).

In de aanloop naar een wedstrijd moet er een 
startlijst gemaakt worden, afmeldingen en ru-
brieken  moeten worden bijgehouden en de het 
printen van de protocollen vergt een hoop tijd 
in de week vóór de wedstrijd. 

En dan op de dag zelf ben je natuurlijk samen 
met een collega-bestuurslid aanwezig, gast-
vrouw, en regelaar. Je krijgt alle protocollen 
in handen en moet ervoor zorgen dat die in 
het KNHS systeem worden ingevoerd. In het 
begin was het opstarten van het systeem al 
een uitdaging, maar Joke kon altijd helpen om 
foutmeldingen te verhelpen en vragen te beant-
woorden.

Dilemma’s

In de coronatijd was alles anders: kan de 
wedstrijd wel of niet doorgaan, kunnen we een 
meetmoment organiseren en wat betekent dat 
voor de organisatie en aanmeldingen. Als wed-
strijdfunctionaris word je geacht om alle regels 
van de KNHS te kennen en te vertalen naar 
de lokale situatie. Moet of mag je leden van 
buitenaf toelaten, laat je het doorgaan als de 

De eerste 100 dagen 

KNHS wedstrijdsecretariaat
van Annemieke Lieshout

Annemieke heeft langzaam de functie 
van Joke overgenomen in het bestuur als 
wedstrijdsecretariaat van de KNHS. Joke 
had al voor haar aftreden aangeboden om 
Annemieke in te werken en de eerste pe-
riode bij te staan met tips en tricks. Dat 
bleek ook wel nodig, het is geen eenvoudig 
klusje. 
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de eerste 100 dagen KNHS Westrijdsecretariaat

“Het waren wel heel grote schoenen om in te stappen”

foyer niet open mag, mag je wel of niet prijzen 
uitreiken etc.

En ons eigen succes beet ons ook in de staart: 
we hadden meer aanmeldingen dan we op een 
dag konden laten starten. Dan ontstaat er een 
hele dynamiek: leden vragen heel begrijpelijk 
of ze niet toch nog een plekje kunnen krijgen, 
of dat er een wachtlijst is. Om daar goed over 
te communiceren is best een uitdaging, het 
liefst help je natuurlijk iedereen en mensen 
teleurstellen is geen leuke boodschap.

Nog een voorbeeld van de dillema’s waar je 
voor komt te staan: bij een wedstrijd in februa-
ri was er storm voorspeld, code geel. De avond 
ervoor begonnen mensen al te appen of het 
wel doorging. En in de ochtend, rond 7:00 uur 
kreeg ik al berichten van mensen van buitenaf 
dat ze de weg niet op durfden. Toen ik op HCM 

aankwam was het nog heel rustig, dus ik vond 
het een lastige beslissing om het af te lasten. 
Ik heb ruggenspraak met de jury gehad en we 
hebben besloten om het risico niet te nemen.

Al met al had ik me vooraf niet gerealiseerd 
wat het allemaal zou betekenen. In het afge-
lopen jaar hebben ikzelf  ‘slechts 3 normale’ 
wedstrijdweekenden gedaan, een hele goede 
leerschool! 

Ik ben heel blij dat ik nog altijd op Joke kan 
terugvallen en dat het steeds beter gaat, dat 
ik het beter in m’n vingers krijg. En dat ik met 
Joke straks op buitenrit kan in plaats van achter 
de laptop. En de vooruitzichten voor de toe-
komst zijn veelbelovend. Met de nieuwe facili-
teiten van de overkapping en het achterterrein 
kunnen we veel meer, en zijn we minder afhan-
kelijk van het weer.  Niet alleen voor dressuur, 

maar het organiseren ook voltige- en spring-
wedstrijden gaan dan mogelijkheden behoren.
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www.breed.nl

Onze expertises:  
Elektrotechniek • Klimaattechniek

Werktuigbouwkundig • (Brand)beveiliging  
Domotica • Duurzame oplossingen 

Datacenter en serverruimtes  
Service & Onderhoud

Al meer dan een eeuw 
delen wij onze kennis. 



Dekenwasservice • Lederreparatie • Trailerverhuur 

Alles voor je huisdier • Dierenkliniek in onze winkel

ALLES VOOR PAARD & RUITER

NAARDERVAART 1A, MUIDERBERG  I  035 - 632 10 21

WWW.DEBOERDIERENRUITER.NL

•  De nieuwste ruitersportmode
• Groot in paardenvoeding en snacks
• Altijd de beste aanbiedingen
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Kort Nieuws
Regiokampioenschappen dressuur in Bunschoten-Spakenburg    
Hulde voor onze leden!

Namens onze rijvereniging zijn er op 26 en 27 
februari drie ruiters uitgekomen bij de regio 
kampioenschappen. Op 26 februari was het in 
de ochtend tijd voor Jade en Lady om te laten 
zien waar ze al die tijd zo hard voor hebben ge-
traind. De proeven verliepen uitstekend en Jade 
is in het algemene klassement D-pony klasse 
B  8e geworden, met 1 winstpunt. In de mid-
dag was het tijd voor Sarah en haar Fatey. Zij 
mochten uitkomen bij de C-pony’s klasse L2. Ze 
reden de sterren van de hemel en zijn samen 
3e geworden in het eindklassement. 
De volgende dag was het tijd voor Cato op 
Fenna A. Ze hebben 2 prachtige proeven kun-
nen rijden klasse L2. “Ik vond het heel goed 
gaan omdat ze altijd spanning heeft op vreemd 
terrein en ze eigenlijk heel braaf was op onze 
eerste grote wedstrijd. Wel nog wat spannings-
momenten en daardoor een juryverschil van 
bijna 20 punten, dus uiteindelijk 22e geworden. 
Maar was wel een hele leuke ervaring!” 

We zijn super trots op onze ruiters en hun 
prachtige resultaat en we willen ze via deze 
weg van harte feliceteren! Op naar het outdoor 
seizoen. 
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HET BESTE PAARD 

VAN STAL
Vraag naar de actievoorwaarden of kijk op 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 specifi caties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl.

TOT 2000 KG TREKKRACHT

FREEROAD
Zandzuigerstraat 6 | 1333 HD Almere | 036 - 5494249 Molenland 3 | 8024 AL Zwolle | 038 - 4280300 www.freeroad.nl | 

HET BESTE PAARD

180557 Freeroad Adv. Mazda CX-5_Paardenevent_215x275mm.indd   1 13-07-18   14:05
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de lekker biologische en écht ambachtelijke lunch op je werk

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.

25%
korting

eerste 
week

3
per persoon per dag

euro excl. BTW en      7,50 euro bezorgkosten

,50
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Agenda AVL 2022
14 april Rijvereniging Any Dale 

1. Opening 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Notulen van de ALV d.d. 16 september 2021 

4. Jaarverslag 2021 Kascommissie 2021 

5. Benoeming kascommissie 2022 

6. Begroting 2022 

7. Herbenoemen en aftredende bestuursleden, benoeming nieuwe bestuursleden  

8. Rondvraag  

9. Sluiting   

Githa Hermens,
bestuurslid sinds 2015, aftredend

Barbara Bak,
bestuurslid sinds 2018, aftredend

Jeanine Ruiter, penningmeester
bestuurslid sinds 2018, niet aftredend

Boukje van Tulder
bestuurslid sinds 2019, niet aftredend

Marguérite Koenigs
bestuurslid sinds 2020, niet aftredend

Annemieke Lieshout, 
bestuurslid sinds 2021, niet aftredend

Frank Ouwehand, 
bestuurslid sinds 2021, aftredend

Patricia Delemarre, 
bestuurslid sinds 2021, niet aftredend 

Agenda Algemene 
Ledenvergadering 

Bestuursleden 
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Jaarverslag  
2021 Inmiddels is 2021 afgesloten en is het tijd 

om de balans op te maken over een tweede 
lastig jaar met veel coronaperikelen. 

Gelukkig hebben we ondanks de corona heel 
wat activiteiten kunnen organiseren, 8 KNHS 
dressuurwedstrijden en twee dressuurclinics 
door Crista Bruijne de Bruijn, spring- en cross-
clinics door Suzanne Zwerink en samen met 
de manege een eerste springclinic door Jeroen 
Meppelink. De wedstrijden zijn goed bezocht 
geweest, met als gevolg lange dagen en toch 
nog leden die achter het net visten. 

Op de valreep voor de tweede lockdown hebben 
we – ook weer in goed overleg met Arjen – de 
traditionele wedstrijd om de vergulde peper-
noot kunnen houden. Helaas niet in de ultieme 

wedstrijdvorm maar zonder finale en 
dus ook zonder de vergulde pepernoot. 
Wel wordt meteen zichtbaar dat strenge 
regels rond corona het voor ons heel 
lastig maakt om je als bestuur goed 
te profileren. Het vergt ook de nodige 
improvisatie. De vergulde pepernoot liet 
goed zien hoe nauw dat luistert en waar 
we winst kunnen boeken als het gaat 
om efficiëntere communicatie onder-
ling en met derden. Als bijna geheel 
vernieuwd bestuur hebben we eerst tijd 
gestopt in het opbouwen van routine 

in het organiseren van de wedstrijden. Mede 
met hulp van Joke Stringer heeft Annemieke 
Lieshout dat nu goed in de vingers. Dat heeft 
er wel toe geleid dat niet alles wat we graag 
wilden doen al van de grond is gekomen. Zo 
staat hoog op de verlanglijst weer een eigen 
voltigewedstrijd op Any Dale. Door de corona 
was 2021 te snel voorbij om dit te organiseren, 
wel is er duidelijk een groeiende belangstelling 
voor de voltige en we zijn dan ook erg blij met 
Patricia Delamarre in het bestuur, specifiek voor 
de voltige. 

Er staan daarnaast nog voldoende andere on-
derwerpen op ons verlanglijstje. En dan gaat 
het niet alleen om activiteiten op je paard maar 
ook om activiteiten met en over je paard en om 
meer bestuurlijke zaken zoals goede taakbe-
schrijvingen, protocollen en alles wat bij goed 
bestuur hoort. En zeker erg belangrijk een goed 
luisterend oor naar wat de leden nu graag wil-
len dat er georganiseerd wordt.

Kort en goed, in 2021 hebben we ondanks alle 
corona perikelen en bestuurlijke onwennigheid 
behoorlijk goed gedraaid. Veel animo bij de 
leden, veel enthousiasme voor de wedstrijden 
en de clinics, helaas geen sociale activiteiten 
zoals het clubkampioenschap met bijbehorende 
borrel. Wij hopen dit komende jaren te kunnen 
inlopen. 
Op naar een sportief 2022!
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Balans 2021 
Rijvereniging Any-Dale

BALANS 2021, 31 december 2021 2021 2021 2020 2020
Reknr. Omschrijving Activa Passiva Activa Passiva

110 Hindernismateriaal / aanhangwagen 0 0
115 Pipowagen opslag 0 0
120 Geluidsapparatuur 0 0
130 Computerapparatuur 601 0
150 Dressuurringen / dressuurpionnen 0 0
140 Juryruimten 0 0
200 Voorraad prijzen 0 101
500 Eigen vermogen 29.140 26.674

Subsidie Rijksoverheid 0 38.988
Resultaat 2021 -1.214 2.466

1099 Kruisposten -
1100 Rabobank 28.176 67.476
1105 Roparco 0
1300 Debiteuren 56
1310 Nog te ontvangen contributie 0
1320 Nog te ontv KNHS contributie 0
1330 Reservering lustrum 0
1340 Corr Reservering vorige Boekjaren 0
1350 Nog te ontvangen advertentiegelden Sprong 0
1410 Nog te betalen/ontvangen overig (HCM) 1036 181
1420 Nog te betalen overig w.o. kosten Sprong 0 0 0
2000 Kas 129 371

Balanstotalen 28.962 28.962 68.128 68.128
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De balans spreekt voor zich. Veel van de eigen-
dommen van de rijvereniging zijn al enige jaren 
op nul gewaardeerd. In 2021 is de computer 
vervangen voor een nieuwe, komende jaren 
zullen ook andere zaken vervangen moe-
ten worden. Dat zal besproken worden bij de 
begroting. De vordering is op de manege. Het 
betreft 50% van de jasjes die de rijvereniging 
en de manege samen hebben aangeboden aan 
de voltigeurs voor hun verdiensten in 2021. 
Het eigen vermogen bestaat dan ook hoofdza-
kelijk uit het bedrag op de bankrekening van € 
28.176. Een royaal bedrag voor een toch rela-
tief kleine vereniging.

Bij de Winst & Verliesrekening is in vergelijking 
met 2020 te zien dat de foyerkosten zijn toe-
genomen door de tijdelijke versoepeling van 
de coronamaatregelen. De afdracht KNHS blijft 
altijd vragen oproepen. Het betreft de afdracht 
voor het lidmaatschap van de rijvereniging en 
voor het overige het lidmaatschap van individu-

ele leden, die de rijvereniging weer doorbelast 
aan die individuele leden die het betreft. Verder 
is besloten om het lidmaatschap van bestuurs-
leden die vanuit hun functie lid moeten zijn van 
de KNHS zonder zelf als ruiter actief te zijn, 
door de rijvereniging worden vergoed. De post 
jurykosten is hoog omdat we daarin meegere-
kend hebben de vergoeding betaald aan Crista 
Bruijne de Bruijn.

De afschrijvingen staan al jaren grotendeels op 
nul. Door het overnemen van de prijzen van 
Dorothée Pennincks had de rijvereniging ge-
durende 2021 zelf prijzen in beheer. Deze zijn 
uitgereikt en daarmee in 2021 afgeschreven tot 
nul. Ook is in 2021 een nieuwe computer aan-
geschaft, de afschrijving daarvan zal volgend 
jaar worden gestart. Wellicht moet er meer 
worden aangeschaft en vervolgens afgeschre-
ven maar dat is voor daaropvolgende jaren.

Bij de overige kosten is duidelijk te zien wat 
een jaar digitaal vergaderen doet met bepaalde 

kostenposten. Voor het overige is de website in 
2020 vernieuwd en betreffen de kosten in 2021 
de verschillende abonnementen en de onder-
steuning door Caroline van der Werf.

Bij de opbrengsten is te zien dat de activitei-
ten goed bezocht zijn ondanks de corona ge-
relateerde maatregelen waarmee we rekening 
moesten houden. Ook door de corona had de 
ALV eerder ingestemd met een contributie-
loos jaar voor ruiters die al langer lid zijn van 
de vereniging. Nieuwe leden – dus ruiters die 
gedurende 2021 zijn lid geworden – moeten 
wel betalen. Gebruikelijk wordt dat in rekening 
gebracht bij het lidmaatschap voor 2022. Van-
daar dat deze post in 2021 daadwerkelijk op 
nul staat.

2021 

Toelichting bij de cijfers
door Jeanine Ruiter
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Begroting 2022

Opbrengsten
8000 contributie RV 5500 0 400
8010 inschrijfgeld KNHS 2500 4111 4500
8011 voorgeschoten contributie KNHS 1500 860 1000
8030 inschrijvingen intern 2000 2065 1000
8200 advertentiegelden Sprong 500 860 1000
8090 Sponsorgelden  ed (KNHS) 0 84 0
8210 Donateuren 0 65 0

Totaal 12000 8045 7900
Kosten wedstrijdgerelateerd

4010 foyer wedstrijd KNHS 450 467 750
4020 afdracht manege wedstrijden 1000 1109 1000
4045 basisheffing en toeslag KNHS per wedstrijd 150 110 300
4050 lidm RV/voorschot contributie KNHS 1500 1174 1500
4090 Jurykosten & clinic 1500 1928 1500
4100 overige kosten bestuur/organisatie 500 629 1000
4110 foyerkosten interne wedstrijden 500 172 500
4130 prijzen KNHS 600 612 650
4140 prijzen interne wedstrijden 200 60 200

overig
6000 verzekeringen 750 699 750
6200 vergaderkosten 250 174 250
6210 portokosten 25 0 50
6220 kantoorkosten RV 50 9 100
6230 representatiekosten 1000 492 1000
6250 computersupplies 150 117 100
6620 kosten website (incl CvdW) 1000 984 400
6970 bankkosten 150 120 150
6990 diverse kosten algemeen (aanpassing wetgeving/ALV) 1000 283 400

Totaal 10775 9139 10600

BEGROTING 2022 REALISATIE 2021 BEGROTING 2021
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Notulen ALV 2021
Muiderberg, 16 september 2021

Aanwezigen: 
Jan Kuijper, Caroline van der Werff, Renée van 
der Geest, Eric Penninks, Bram Striezenau, 
Moneke Valenkamp, Frans Krug, Jane Kwak-
kel, Joop de Jong, Daphne de Groot, Niki van 
der Wielen, Meaghan Gallagher, Arjen de Jong, 
Fenna de Groot, Dorothé Penninks, Maartje 
Strengers, Egbert van Keulen
Namens het (nieuwe) bestuur: Iris Boelhou-
wer, Joke Stringer, Githa Hermens, Marguérite 
Koenigs, Boukje van Tulder, Jeanine Ruiter, 
Annemieke Lieshout, Frank Ouwehand, Patricia 
Delemarre.

Afmeldingen: 
Barbara Bak (bestuurslid), Dylan Berends, Lotte 
Stringer, Monique Snabilé, Bert van Asselt.

Opening
Joke Stringer opent in haar rol als vicevoorzit-
ter de vergadering en heet iedereen welkom. 
Zij licht kort toe hoe het jaar verlopen is. Het is 
door corona een ander jaar geweest dan andere 
jaren. Gelukkig zijn er ondanks de beperkingen 
die corona veroorzaakte, over het jaar heen 
voldoende wedstrijden, springevenementen en 
meetmomenten georganiseerd. Corona heeft 

het bestuur eveneens uitgedaagd creatief om 
te gaan met haar bestuurlijke taken en verant-
woordelijkheden. Het bestuur heeft zich hierin 
flexibel getoond en heeft door het jaar heen 
ook op afstand prettig met elkaar gewerkt. 

Mededelingen
Er zijn geen specifieke mededelingen

Notulen ALV 17-9
Omdat de notulen van de Algemene Leden-
vergadering 2020 niet bij de agenda waren 
gevoegd, de notulen waren gepubliceerd in de 
Sprong van oktober 2020, was het lastig de 
notulen tijdens de vergadering goed te keuren. 
Leden zijn in de gelegenheid alsnog opmerkin-
gen door te geven, bij het uitblijven waarvan de 
notulen alsnog zijn goedgekeurd. Het verzoek 
is de notulen – naast publicatie in de eerstvol-
gende Sprong na de ALV ook mee te zenden bij 
de agenda van de volgende ALV. 

Jaarverslag 2020
Zoals ook al bij de opening vermeld, is 2020 
een bijzonder jaar vanwege de beperkingen 
door corona. 
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen bij 
het jaarverslag 2020.

Verslag kascommissie 
De kascommissie heeft de jaarcijfers goedge-
keurd. De cijfers geven geen reden tot vragen 

en opmerkingen. Het bestuur dankt de kascom-
missie voor haar beoordeling. 

Benoeming kascommissie
Penningmeester Jeanine Ruiter bedankt Caro-
line van der Werff en Meaghan Gallagher als 
kascommissie. Caroline wordt vervangen door 
Daphne de Groot, door verhuizing naar het 
oosten van het land kan Dorothé immers niet 
langer kascommissielid zijn. Jane Ingram volgt 
Dorothé op als reserve kascommissielid.

Jaarcijfers 2020 en begroting 2021
Jeanine Ruiter presenteert vervolgens de jaar-
cijfers 2020 en de begroting 2021. Ook hier zijn 
geen vragen over. De vergadering verleent het 
bestuur dan ook decharge voor 2020.

Herbenoemen en aftredende bestuurs-
leden, benoeming nieuwe bestuursle-
den
Dan volgt de bestuurssamenstelling. Door 
de corona heeft er een langere tijd geen ALV 
plaatsgevonden maar heeft er wel wisseling van 
bestuursleden plaatsgevonden. 

Zo is Eva Hatzman tussentijds afgetreden van-
wege verhuizing naar Ameland. Eva regelde de 
vrijwilligers, had altijd oog voor de aankleding 
en leuke ideeën, zoals een bezoek aan het 
paardenkamp in Soest. Ook hanteerde zij veel-
vuldig het emmertje sop.
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Weesperweg 2A   1398 XD Muiden   0294 - 261 392   
info@streefkerk.com   www.streefkerk.com

Makelaardij  I  Hypotheekadvies 
Pensioenadvies  I  Verzekeringen  
Schadebehandeling

Iris Boelhouwer is per april 2020 afgetreden, 
het moment waarop regulier de ALV plaats-
vindt. Haar huidige baan liet het combineren 
met het voorzitterschap van de rijvereniging 
niet langer toe. Iris is twee periodes bestuurslid 
geweest met als buitengewone verdienste het 
opzetten van een financieringsmogelijkheid van 
het achterterrein. Zij heeft zich hiervoor samen 
met Githa Hermens ingezet, helaas net niet 
met het gewenste resultaat. Wel is hiermee een 
toon gezet om samen met HCM te ondernemen 
om ontwikkeling mogelijk te maken. Verder was 
Iris de drijvende motor achter diverse clinics en 
regelde zij de juries.

Joke Stringer was onze rots in de branding 
en het centrale aanspreekpunt voor de KNHS 
wedstrijden. Geen e-mail ontsnapte aan haar 
aandacht en aan alles werd netjes een vervolg 
gegeven. Ze had een hotline met de KNHS 
helpdesk maar er was altijd een perfect ver-
zorgde startlijst. Joke heeft (denken wij) het 
record wedstrijddiensten op haar naam gezet. 
Note: Joke kan nog altijd gevraagd worden om 
de Paas-Pas-de-Deux bokaal te shoppen.

Joke en Iris allebei super veel dank voor 
jullie jarenlange inzet!

Githa Hermens, Joke Stringer, Barbara Bak 
en Jeanine Ruiter zijn aan het einde van de 3 
jaarstermijn, waarbij Githa en Joke hun tweede 
termijn reeds hebben volgemaakt. Bij wisse-
ling van deze mensen betekent dit een totaal 
nieuw bestuur met verlies van veel kennis. 
Daarom hebben Githa Hermens en Barbara Bak 
aangeboden het bestuur nog een jaar te onder-
steunen. Githa vanwege haar kennis van het 
kassysteem, de ledenadministratie en andere 
zaken. Barbara vooral voor de ondersteuning. 
Nu de FNRS overgegaan is naar de manege, 
biedt Barbara ondersteuning waar nodig zonder 
specifieke rol. 
Jeanine Ruiter heeft een tweede termijn als 
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penningmeester toegezegd. Joke Stringer 
neemt afscheid. Zij heeft met veel plezier 
samengewerkt met de andere bestuursleden 
en bedankt in het bijzonder Daphne, Fenna en 
Dorothe voor hun hulp bij het zich eigen maken 
van het wedstrijdsecretariaat en alles wat daar-
bij komt kijken.

Boukje van Tulder en Marguérite Koenigs zijn 
midden in hun eerste termijn, dus die blijven 
aan.

Annemieke Lieshout, Frank Ouwehand en 
Patricia Delemarre zijn nieuwe bestuursleden. 
Vanwege de corona heeft het aftreden en toe-
treden van de meeste bestuursleden schriftelijk 
plaatsgevonden door publicatie in de Tussen-
sprong. Alleen Patricia Delemarre (moeder van 
Isabelle – voltige) is recent benaderd en bereid 
gevonden toe te treden tot het bestuur. Het 
bestuur is hier blij mee omdat hiermee voltige 
de aandacht en ondersteuning vanuit de rijver-
eniging kan krijgen die het verdient. 
Het bestuur vraagt de Algemene Ledenverga-

dering de 
bestuurswis-
selingen te 
bekrachti-
gen en in te 
stemmen met 
de benoe-
ming van 
Marguérite 
als voorzit-
ter, Jeanine 
als penning-
meester en 
Boukje als 
secretaris. 
De Algemene 
Ledenver-

gadering is akkoord, met de constatering dat 
hiermee twee bestuursleden zijn toegetreden 
zonder paard op het terrein.

Bij bestuurswisselingen horen bloemen, ook 
wordt Dorothé in het zonnetje gezet voor het 
jarenlang verzorgen van de prijzen. De rijver-
eniging zal Eric en Dorothé missen. En tot slot 
bloemen voor Moneke en Bram. Met het voltige 
team boekten Bram en Moneke grote succes-
sen: voltige kampioen pas de deux op Hippiade. 
Het bestuur zal ook voor een passend geschenk 
voor de kascommissie zorgdragen. 

Rondvraag
Frans Krug vraagt of het bestuur een toekomst-
visie heeft voor de Rijvereniging. Het bestuur 
ziet – anders dan vorige periode – een aanwas 
bij de jeugd die zeer actief is bij de wedstrijden. 
Daarmee is de neergaande lijn omgebogen in 
een stijgende lijn. Dit maakt dat de zorgen die 
er eerder waren niet langer aan de orde lijken. 
Naast wedstrijden wil de Rijvereniging ook so-
ciale activiteiten organiseren in nauwe samen-
werking met HCM.

Joop spreekt zijn waardering uit voor de nieuwe 
en zittende bestuursleden en hoopt op een 
goede en vreugdevolle samenwerking met het 
bedrijf

Sluiting
De vergadering wordt gesloten en iedereen 
wordt uitgenodigd om in de foyer wat te drin-
ken.
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