Algemene ledenvergadering 22 maart 2019

Voorzitter Rob Posthumus opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Jammer dat er geen jeugd aanwezig is tijdens de vergadering, juist anno 2019 wordt ons ras veel gebruikt in de sport.
Volgend jaar zal de vergadering op een andere locatie gaan plaatsvinden. Agenda punt 4, vanwege tussentijds aftreden
van Jacobine Reekers als penningmeester stelt zich beschikbaar voor deze functie Angelique Walgemoet.
Jacobine ontvangt een prachtig cadeau voor haar jarenlange inzet. Tijdens de vergadering wordt Jacobine unaniem
benoemd tot Lid van verdienste. Een groot applaus voor Jacobine van de aanwezigen.
Angelique stelt zich voor en heeft veel zin in de functie als penningmeester.Rob geeft aan blij te zijn dat Angelique
deze functie op zich wil nemen.De vergadering vervolgt zich met de agendapunten.
- Jaarverslag van de secretaris Ted Prins
- Verslagen van de commissie’s
* ledenadministratie
* Redactie De Postiljon
* Lustrum Commissie (40 jaar Vereniging De Aangespannen Haflinger)
* Website
- De financiën
Agendapunt 9, moet de naam De Aangespannen Haflinger veranderen. Dit onderwerp wordt besproken.
Wat zijn de voordelen en nadelen, kunnen we door de naamsverandering nieuwe leden verwelkomen?
Wat zijn de risico’s van een naamsverandering, het bestuur gaat er dit jaar tijdens de bestuursvergaderingen met elkaar
in gesprek om volgend jaar met een voorstel te komen tijdens de algemene ledenvergadering 2020.
Agendapunt 10, De Haflinger Postiljon, om De Postiljon aantrekkelijker te maken wordt er overwogen om het in kleur
te gaan afdrukken. Iedereen is van mening dat De Postiljon afgedrukt moet worden en niet digitaal moet gaan worden.
De Postiljon wordt nog eens vaker gepakt om nog eens terug te kunnen lezen, digitaal verdwijnt De Postiljon vaak
in de prullenbak van de PC. Iedereen is het daarmee eens.
Elke vereniging kan niet zonder vrijwilligers, ook onze vereniging heeft vrijwilligers die zich het hele jaar inzetten
om de vereniging te maken zoals die is, daarom werden ook dit jaar de vrijwilligers even in het zonnetje gezet en mochten
een leuke attentie ontvangen van Jacobine namens het bestuur.

Er is tijdens de vergadering gesproken over een nieuwe op te richten PR-Commissie, vroeger was er een PR-Commissie
die de Haflinger en de vereniging mochten promoten op evenementen, daar zijn zelfs nog foto’s van.
Het bestuur heeft Koen gevraagd om daarmee bezig te gaan en
personen die zitting willen nemen in de PR-Commissie in contact te brengen
met het bestuur om verder in gesprek te gaan.

Om 23.00 sluit de voorzitter de algemene ledenvergadering en wenst iedereen een fijne terugreis.
Daarna onder het genot van een drankje werd er gezellig nagekletst.

