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1. Welkomstwoord Voorzitter.
Voorzitter verwelkomt de aanwezige leden. Helaas heeft er wederom een bescheiden groepje
leden de moeite genomen aanwezig te zijn. De vereniging bestaat uit steeds meer
startkaarthouders en er is weinig verenigingsgevoel/leven meer.
We hebben 2 kampioenen binnen onze vereniging Esther Timmermans en Jesper Romp,
beide ruiters gefeliciteerd met het behalen van dit prachtige resultaat.
Binnen de Regio hebben er verschillende wisselingen binnen het bestuur plaatsgevonden.
Het is nu mogelijk om zonder startkaart te starten in een zogenaamde impuls rubriek, de
enige voorwaarde is dat je lid bent van de KNHS.
In 2010 zal de KNHS een nieuwe contributie structuur toepassen, de bedoeling is om alles in
1 lijn te brengen zodat er geen dubbele afdrachten meer plaatsvinden.
Ook zal denkt de KNHS na of de huidige opzet met kringen en regio’s gehandhaafd blijft in
de toekomst.
2. Ingekomen brieven
Er zijn geen brieven ontvangen.
3. Vaststellen agenda
Goedgekeurd
4. Notulen vorige najaarvergadering
Geen opmerkingen op het verslag van de vorige jaarvergadering. Het verslag wordt hierbij
goedgekeurd.
5. Jaarverslag van het bestuur 2009
Het jaarverslag wordt door het bestuur per onderdeel toegelicht.
6. Financieel verslag 2009, verklaring kascommissie.
Financieel verslag wordt toegelicht door de penningmeester. Financieel was 2009 een goed
positief jaar door geen onverwachte uitgaven en een redelijk goed inschrijvingsaantal voor

de wedstrijden. Verder hebben we geprofiteerd van de hoge rente stand.
Financieel verslag 2009 is goedgekeurd door de kascommissie. Volgend jaar zullen Inge
Kelderman en Carola de Graaf in de kascommissie plaatsnemen.

7. Pauze
In de pauze wordt aan alle aanwezigen namens de vereniging een consumptie aangeboden.

8. Begroting + Financiële status 2010
De begroting voor 2010 is besproken. Ook in 2010 proberen we neutraal te draaien en het
verlies zoveel mogelijk te beperken door meer sponsoren te zoeken. Maar ook zij zijn
voorzichtig geworden door de kredietcrisis.

9. Bestuurswijziging/verkiezing
Mathe Blom en Nicole Kelderman treden af volgens het rooster gepubliceerd in het
jaarverslag van 2008. Beide zijn herkiesbaar en worden door de vergadering unaniem
herkozen.
9. Activiteiten 2010


TRV-feest: 22 mei a.s. met kleine hapjes en drank



Springen: 30 april en 22 augustus



Dressuur: 2x dressuurwedstrijden, 1x per maand dressuur op dinsdagavond



Springen: 2x springen, waarvan 1 selectiewedstrijd

11.Rondvraag
Kees Verlouw: Graag de datums voor de wedstrijden zo snel mogelijk afstemmen met de
Ponyclub.

12.Afsluiting
Voorzitter bedankt iedereen voor het mooie jaar.

