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Notulen Algemene ledenvergadering De Aangespannen Haflinger, 29-04-2022, Lunteren

Opening en vaststellen agenda:
Gert-Jan Weijerink, vice-voorzitter, opent de vergadering om 20.08 uur. Hij deelt mee dat
onze voorzitter Rob Posthumus helaas niet aanwezig kan zijn in verband met zijn gezondheid.
Verder zijn er geen mededelingen. De agenda wordt vastgesteld. Het laatste punt om de
notulen van 26 maart 2021 vast te stellen wordt punt 1. Verder blijft de agenda gelijk.

Notulen 26-3-2021:
Gert-Jan Weijerink neemt de notulen van vorig jaar gezamenlijk met ons door en worden
onder dankzegging goedgekeurd.

HAF’22 (Haflingerweekend):
Laura Wierda, secretaris, geeft een update over het aantal inschrijvingen voor het
Haflingerweekend. 42 mensen hebben zich ingeschreven. Angelique Walgemoet,
penningmeester, heeft berekend dat dit net uit kan als extra zaken zoals muziek en een tent
worden gecanceld. Met 42 deelnemers heb je niet het grote evenement waar iedereen op
hoopt. In 3 uur ben je klaar op een dag. Laura vraagt de leden om mee te denken met het
dilemma of we het Haflingerweekend op deze manier wel door moeten laten gaan.

Jacob van Dam (regio Noord): uit regio Noord krijgt het bestuur terug van de leden dat het
aantal disciplines per dag erg veel is. Daardoor heb je niet de kans om bij elkaar te kunnen
kijken. Hij vraagt of het niet mogelijk is om jeugd en volwassenen bij elkaar te laten starten.
Hij geeft aan dat de wens vooral bestaat om het weekend voor de gezelligheid te organiseren
en minder voor de prestaties. Hij zou het leuker vinden als de rit die georganiseerd wordt met
1 groep is en niet drie verschillende afstanden met een eigen kaart. Jacob geeft tot slot aan dat
in regio Noord veel mensen op het punt staan zich in te schrijven.

Wiel Nies (regio Zuid): geeft aan dat hij het eens is met Jacob van Dam. Het moet een
feestvol samenzijn waar men elkaar beter kan leren kennen.

Marion Vermeulen (regio West): vindt het programma goed in elkaar zitten. Iedereen kan
doen wat hij leuk vindt. Het kan nog wel een idee zijn om het weekend te verkorten van drie
naar twee dagen.

Simone Timmermans (regio Zuid): misschien kan het weekend naar twee dagen, meer zoals
het in Ermelo altijd was. Op zaterdag de wedstrijden en parade en op zondag een clinic en de
buitenrit.

Adrie Kuzee (regio Zeeland): geeft aan dat het onhandig is dat de finale van bestgaand op
zondag is. Mennen is naar zaterdag verplaatst, maar voor ruiters niet. Dit zorgt ervoor dat
leden uit Zeeland twijfelen omdat zij op zondag niet rijden.

Verschillende leden geven aan dat het inschrijfformulier wel ingewikkeld is. Het is heel lang
met veel opties. Mensen zijn wel begonnen met invullen, maar gestopt toen het zo lang bleek
te zijn. Dan stellen ze het uit naar later.

Henk Mulder (regio Noord): veel mensen hebben al huisjes gehuurd in de omgeving van
Schaijk tijdens het Haflingerweekend. Het zou om die reden ook wel zonde zijn als het niet
door kan gaan. Henk geeft aan dat het belangrijk is dat het weekend doorgaat. Liever in een
kleinere en compactere vorm dan niet. Hij krijgt veel bijval van andere leden.
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Concluderend zeggen de leden dat het weekend het liefst wel doorgaat in een compactere
vorm.

Gert-Jan Weijerink: geeft aan dat we gaan regelen dat het programma omgebouwd wordt en
het inschrijfformulier aangepast. Het liefst zo snel mogelijk, want de sluitingsdatum om je in
te schrijven is 1 juni.

Laura Wierda: uit zorgen over dat het ingewikkeld wordt om het om te zetten, vooral voor de
leden die zich al wel ingeschreven hebben.

Gert-Jan Weijerink: doet nog een oproep aan de regiobesturen om de leden aan te sporen zich
in te schrijven.

Leonie van der Veen: geeft aan dat ze mee wil helpen in de organisatie van het
Haflingerweekend.

Jaarverslagen: presentatie door de regio’s en door de secretaris
De jaarverslagen waren nog niet te lezen in de Postiljon omdat de ontwikkeling hiervan
vertraging heeft opgelopen. Daarom presenteren de regio’s en de secretaris de jaarverslagen
tijdens de vergadering.

Zeeland: Vorig jaar volop in corona perikelen. Ondanks dat is het aantal leden toch met 40%
gegroeid en de eerste nieuwe leden voor dit jaar zijn ook onderweg. Vorig jaar is Zeeland
begonnen in juni met een strandrit met 12 ruiters. Later nog met menners over de wal
gereden. Dat was een mooi samenzijn. Op 17 juli hadden ze een meetmoment (mocht geen
wedstrijd heten door corona). 10 deelnemers  reden een dressuurproef. In september was er
een BBQ, waar 40 man op af kwam.  25 september organiseerden ze de clubdag. Een gezellig
samenzijn waar mensen al vroeg komen en pas laat weer naar huis gaan. Op de clubdag
konden leden meedoen aan allerlei activiteiten zoals een vaardigheidsparcours, minimarathon,
dressuurproeven en vaardigheid voor ruiters. Het jaar werd afgesloten met een snertrit. Voor
aankomend jaar hebben ze alweer 10 activiteiten gepland.

Noord: Deels in teken van corona. Toch op 18 augustus een dressuurclinic georganiseerd. 21
augustus organiseerden ze een gezellige BBQ met spelletjes. Dat was een buitengewoon
geslaagde dag. 18 september hebben ze gezamenlijk een rit gemaakt van 20 km met onderweg
georganiseerde koffie en lunchmomenten. Na afloop was er tijd om samen hamburgers te
eten. 17 oktober  organiseerde Noord samen met de KVTH een strandrit. Op 30 oktober is een
schriktraining georganiseerd en tot slot moest helaas op 14 november een dressuurwedstrijd
worden geannuleerd wegens corona.

Zuid: Ze zijn in juli begonnen met een gezellige BBQ. Regio Zuid organiseert altijd zoveel
mogelijk in het tweede weekend van de maand zodat mensen daar rekening mee kunnen
houden in hun agenda. Tijdens de BBQ hebben ze ook meteen de jaarvergadering gehouden.
Ze zijn vroeg begonnen en hebben er een gezellige dag van gemaakt. Ze hebben een
driedaagse georganiseerd waarop het prachtig weer was. Deelnemers kregen een kaartje met
het routenetwerk. Ze konden zelf een rit kiezen en in groepjes gaan rijden. Daar omheen veel
ruimte voor gezellig samenzijn. In november hebben ze in samenwerking met andere
verenigingen in de buurt een vaardigheidsparcours georganiseerd. Tot slot hadden ze nog een
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infodag gepland staan, maar die moest door corona geannuleerd worden. Dit jaar hebben ze al
een mooie doedag gehad met allerlei activiteiten zoals o.a. paardenvoetbal.

West: Regio West is begonnen met een nieuw bestuur met een aantal oud gedienden. Ze zijn
fris van start en halen nieuwe leden binnen. Zo hebben zij al zes nieuwe leden mogen
verwelkomen. Ze hebben een ambitieus programma staan t/m november. In april hebben ze
een springwedstrijd gehad op een oude bekende locatie. Het was als vanouds. Het bestuur had
veel lol en de leden nog meer. Dat motiveert om de schouders eronder te blijven zetten.
Claudia doet de social media van regio West en is daar heel actief mee. Het is een mooie
manier om in contact te zijn met de leden.

Oost: geen verslag omdat er geen afgevaardigde aanwezig is van regio oost.

Secretaris: Helaas bleek 2021 nog steeds voornamelijk een jaar van afstand en online te zijn.
Corona gooide nog steeds flink roet in het eten. We wilden niet weer een ALV overslaan, dus
we organiseerden hem dit jaar online. Dat ging eigenlijk harstikke goed. De opkomst was
prima en we konden ondanks de afstand goed met elkaar in gesprek. De gezelligheid van de
borrel achteraf werd natuurlijk wel gemist. Tijdens de ALV heeft een bestuurswisseling
plaatsgevonden. Ted Prins heeft na vele jaren inzet afscheid genomen. Laura Wierda en Kim
van der Heijden hebben als duo zijn functie als secretaris overgenomen. Gert-Jan Weijerink is
aangetreden als vice-voorzitter. Tijdens de HB vergaderingen was het Haflingerweekend
regelmatig een belangrijk onderwerp van gesprek. We zijn op zoek gegaan naar een social
media beheerder. Vera van Donkersgoed heeft dat kort gedaan, maar had toch niet genoeg tijd
om het waar te maken. We zijn dus opnieuw op zoek naar iemand die onze sociale media
kanalen wil beheren. Inmiddels hebben we een instagram account, dus daar zijn we nu ook te
volgen. Leden hebben allemaal foto's gedeeld die we rechtenvrij kunnen gebruiken op social
media. Afgelopen jaar is de nieuwe website online gekomen met dank aan Claudia van Ede.
De site ziet er heel mooi uit en we ontvangen er veel complimenten over. We hebben een
digitaal inschrijfformulier ontwikkeld om lid te worden van de vereniging. Dit werkt
makkelijker voor nieuwe leden én ook voor de secretarissen. We hebben als HB gesproken
over de toekomst van de Postiljon. Moeten we deze nog wel zo vaak willen uitgeven of kan
het ook deels via een online nieuwsbrief? Dit bespreken we straks in de ALV. Tot slot heeft
Kim van der Heijden aangegeven per maart 2023 te willen stoppen als secretaris en als
redacteur van de Postiljon. Hier staan vacatures voor uit.

Social media beheerder
In het jaarverslag van de secretaris al besproken dat we hier een nieuw persoon voor zoeken.

Verslag ledenadministratie, Postiljon en webiste
Het gaat goed met de vereniging want het aantal leden stijgt na een periode van dalen
eindelijk weer. Ten opzichte van de vorige ALV zijn er 41 nieuwe leden bijgekomen en
hebben 13 leden de vereniging verlaten. Het totaal aantal leden staat nu op 288, een stijging
van 9% ten opzichte van vorig jaar. Alle regio’s hebben nieuwe leden aangetrokken. Regio
Oost spant de kroon met maar liefst 18 nieuwe leden!
Een overzicht van het aantal leden per regio:
Noord – 90 leden (waarvan 6 nieuw)
Oost – 99 leden (waarvan 18 nieuw)
Zuid – 42 leden (waarvan 5 nieuw)
West – 32 leden (waarvan 8 nieuw)
Zeeland – 25 leden (waarvan 4 nieuw)
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Laura Wierda: interessant dat regio oost zoveel nieuwe leden heeft geworven. Wat hebben zij
gedaan om dit voor elkaar te krijgen? Angelique Walgemoet vertelt dat regio Oost veel
wedstrijden openstelt voor koudbloeden. Deze deelnemers worden lid van de vereniging zodat
ze met korting kunnen deelnemen aan de wedstrijden. Zij mogen dan alleen met regionale
activiteiten meedoen.

Jacob van Dam vraagt waarom de ledenlijst niet gedeeld mag worden met de secretaris in
verband met privacy. Laura Wierda geeft aan dat zij de ledenlijst regelmatig deelt met de
regio’s.
Gert-Jan Weijerink geeft aan dat we voorzicht moeten zijn met het delen van de
deelnemersgegevens. Het moet werkbaar zijn, maar ook kloppen met de AVG. Het DB gaat
dit verder uitzoeken.

We spraken verder niet over de Postiljon en de website. Wel werd de vraag gesteld of wij een
mailadres kunnen delen met de regio’s waar input voor de Postiljon en voor de website
naartoe gestuurd kan worden.

Toekomst van de Postiljon
Op dit moment is het doel om de Postiljon 5x per jaar uit te brengen. De afgelopen jaren is dat
3x geweest. Het scheelt veel in kosten om het aantal naar beneden terug te schroeven.
Daarnaast is het altijd moeilijk om voldoende input te verzamelen voor 5 exemplaren. We
spreken af dat de Postiljon voortaan 2x per jaar uitkomt met daarnaast nog 2x een digitale
nieuwsbrief met belangrijke actuele zaken. Leonie van der Veen geeft aan dat zij al met Rob
Posthumus heeft afgesproken dat zij de nieuwe redacteur wordt van de Postiljon.

Dank aan aantal leden voor hun inzet
Gert-Jan Weijerink bedankt een aantal leden voor hun inzet afgelopen jaar. Eerst is Koen
Harmsen aan de beurt. Hij ontvangt een bos bloemen en chocola omdat hij 15 jaar lang de
website van de vereniging heeft onderhouden. Hij heeft nu het stokje overgedragen en we
bedanken hem onder applaus voor zijn inzet.

Jac van Horne wordt naar voren gehaald voor zijn bijdrage als lid van de kascommissie
afgelopen jaar. Hij ontvangt een bos bloemen en chocolade. Nienke Bieleman is niet
aanwezig, anders had zij ook een bedankje ontvangen voor haar inzet in de kascommissie.

Financiën
a. Verslag 2021

Angelique deelt haar scherm via de beamer. Zij presenteert het jaarverslag van 2021.
Doordat we gegroeid zijn in het aantal leden en we een grote sponsor hebben voor het
Haflingerweekend zijn de inkomsten een stuk hoger dan begroot. Daardoor hebben we
een positief saldo. De bestuurskosten zijn nog steeds laag doordat het bestuur online
vergadert.

b. Verslag Kascommissie 2021
Jac van Horne en Nienke Bieleman hebben de kas gecontroleerd via Teams. Zij
hebben de financiën in 2021 in orde bevonden.

c. Benoeming Kascommissie 2022 (2 nieuwe leden en reserve lid)
Jac van Horne en Ted Prins met als reservelid Jacob van Dam.

d. Begroting 2022
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Angelique neemt ons mee door de begroting via het grote scherm. De verzekering van
de vereniging is een stuk duurder geworden. Dat komt doordat onze oude verzekering
verlopen is en de verzekeringsmaatschappijen niet staan te springen om ons te
verzekeren. Door onze diversiteit aan activiteiten vormen we een hoog risico. Er was 1
verzekeringsmaatschappij die een offerte uit wilde brengen en deze hebben we
afgesloten. Verder wordt door de leden gevraagd naar de begroting voor het
Haflingerweekend 2022. Deze laat Angelique ook zien via het scherm. De begroting is
gebaseerd op 100 deelnemers, maar daar komen we waarschijnlijk niet op. Een deel
van de kosten is vast en een deel afhankelijk van het aantal deelnemers.

e. Contributie 2023
De contributie voor 2023 zal niet worden gewijzigd en blijft € 35 per jaar.

f. Decharge van het DB
Na al deze stukken te hebben doorgenomen en goedgekeurd verleent de vergadering
decharge aan het DB.

Rondvraag
Hans Groenewegen: in de geest van voorzitter Rob. Duidelijk signaal naar leden voor
Haflingerweekend na corona. Oproep aan regiobesturen om te werven onder leden. Achterban
behoorlijk enthousiasmeren.

Simone Timmermans: Wij hebben aangeboden om materiaal te leveren voor het
Haflingerweekend. Met wie moeten wij contact opnemen om verder af te stemmen? Laura
zegt dat ze het beste contact kunnen opnemen met Kim van der Heijden.

Henk Mulder: we hebben de opdracht gekregen om als regio een demo te geven op het
Haflingerweekend. Is dit nog wel nodig en past dit op het nieuwe programma? Graag snel
duidelijkheid hierover geven zodat we weten of we nog iets moeten gaan organiseren of niet.

Sluiting
Om 21.30 uur sluiten we de vergadering af. Ilona Greven geeft aansluitend een lezing over
freestyle met paarden en test onze kennis met een Kahoot quiz. Het was heel interessant en er
werden volop vragen gesteld aan Ilona. Ondertussen hebben we gezellig geborreld.


