
 

 

Zomer-ALV 2020 
 

Beste leden van De Voornruiters, 

 

De zomer-editie van onze Algemene Leden Vergadering (ALV)  

handelen wij dit jaar, vanwege de nog steeds geldende COVID-19  

maatregelen, schriftelijk af. Wij vragen hiervoor om jullie begrip. 

 

Hierbij ontvangen jullie alle informatie over de zaken die we onder  

normale omstandigheden zouden bespreken in de ALV. 

 

We kunnen op 1 juli 2020 onze accommodatie weer openstellen  

voor lessen en accommodatieleden. Of en onder welke voorwaarden  

we activiteiten als oefenspringen ook weer kunnen opstarten wordt  

op dit moment onderzocht. 

 

Helaas heeft Xander Noë besloten terug te treden als bestuurslid. We 

danken Xander voor zijn inzet van de afgelopen periode. We hebben al 

eerder oproepen geplaatst om je aan te melden als kandidaat-

bestuurslid. Hierbij opnieuw een oproep omdat we met de 4 over- 

gebleven bestuursleden, voor een vereniging van onze omvang, best een 

klein bestuur vormen. 

 

Heb je naar aanleiding van deze informatie vragen, stuur dan een e-mail 

naar info@voornruiters.nl.   

 

Met vriendelijke groet,   

 

Frans Bonekamp, voorzitter 

________________________________ 

 

Ingekomen stukken  

Er zijn geen stukken binnengekomen.  

 

Notulen ledenvergadering 29 november 2019  

Het verslag van de ledenvergadering van 29 november 2019, staat op de 

website. Van de leden is geen commentaar ontvangen.  

 

COVID-19 

Vanwege de uitbraak van COVID-19 en de maatregelen hiervoor, waren 

wij verplicht onze accommodatie te sluiten. Dit betekent dat vanaf half 

maart geen lessen mochten worden gegeven en dat de accommodatie 

leden geen toegang hadden.  

Wij zijn blij dat de aangepaste maatregelen het opstarten van de lessen 

en het openstellen van de accommodatie weer mogelijk maken.  

De kantine blijft voorlopig nog gesloten, totdat we die ingericht hebben 

op de 1,5 meter regels. 

 

Accommodatieleden kunnen vanaf 1 juli 2020 weer gebruik maken van 

de rijhallen.   

 

De verenigingslessen worden vanaf 5 juli 2020 weer opgestart. Wij  

hebben de instructeurs de mogelijkheid gegeven om, in overleg met hun  

“lesklanten” te bepalen of er wel of geen zomerstop wordt ingelast. 
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Op dit moment is het bestuur aan het onderzoeken hoe we nu  

verder gaan rondom wedstrijden, oefenparcoursen etc. Hoe  

hanteren we de 1,5 meter regels in de rijhal en de kantine tijdens  

wedstrijden? Als daarover de adviezen zijn ontvangen, de besluiten  

zijn genomen en de inrichting is aangepast, dan zullen we dat via  

Facebook, website en nieuwsbrieven met alle leden delen.  

 

Om de leden tegemoet te komen, is gestart met het gedeeltelijk  

terugbetalen van de contributies van de les en accommodatie  

lidmaatschappen, omdat de accommodatie gesloten was.  

Uiteindelijk is aan die leden de extra contributie ter waarde van  

3 maanden teruggestort. Dit is zeer positief ontvangen en vele leden 

hebben aangegeven de tegemoetkoming niet te willen ontvangen om  

zo de vereniging te ondersteunen. Het bestuur is al deze leden dankbaar 

voor dit mooie gebaar. 

 

Jubileum 75 jaar De Voornruiters 

2020 is een bijzonder jaar voor onze vereniging: we bestaan 75 jaar! 

Om dit op de juiste manier te vieren is een jubileum commissie samen-

gesteld. Deze commissie bestaat uit Cissy Bonekamp, Daniëlle van  

Houten, Sharon van Schaik, Monique Leliveld en Kim de Lange. Deze 

commissie is verantwoordelijk voor alle jubileum activiteiten. 

De eerste activiteit die de commissie opgepakt heeft is de nieuwjaars- 

receptie. Tijdens die avond is een Bingo georganiseerd. Dit was een zeer 

gezellige avond met heel veel aanwezige leden. Het geld wat opgehaald 

is tijdens deze avond zal worden gebruikt voor de jubileumactiviteiten. 

De eerst volgende activiteit die gepland staat, zijn de clubkampioen-

schappen op 12 & 13 september 2020. Opgeven hiervoor kan via  

info@voornruiters.nl. Meld je aan en dan maken wij er een gezellig  

weekend van! 

Voor het indoorseizoen zijn speciale jubileumwedstrijden aangewezen. 

Deze wedstrijden krijgen extra sponsorprijzen en zullen in een speciaal 

jubileum jasje gestoken worden. Welke wedstrijden dat zijn, staan  

vermeld op de kalender van de website.  

Welke van de bedachte plannen uitgevoerd kunnen worden, is nog niet 

helemaal duidelijk. De jubileumcommissie houdt de ontwikkelingen  

samen met het bestuur in de gaten en zal jullie op de hoogte houden van 

de verdere plannen als die meer concreet zijn. 

 

Financiën  

In 2019 is er een winst geboekt van €20.965,-.  

Dit komt enerzijds doordat de kosten voor de lesgelden met +/ €11.800,- 

zijn gedaald en anderzijds doordat de netto opbrengsten van de 

evenementen met +/- €9.000 zijn gestegen ten opzichte van 2018. 

Deze positieve ontwikkeling van de winst is voor een fors deel direct 

afhankelijk is van de uitbreiding van onze accommodatie. 

Voor de bouw hebben een aanzienlijk aantal leden en sponsoren geld 

beschikbaar gesteld via de obligatielening. Vanwege de omvang van de 

winst heeft het bestuur besloten om, al een jaar eerder dan gepland, 

voor een bedrag van € 5.000,- aan obligaties uit te loten. 

 

Hieronder tref je de begroting 2020 en de resultatenrekening 2019 aan.   
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Een aantal posten worden hieronder nader toegelicht:  

 

Toelichting op de balans  

 

Overige kortlopende schulden  

Dit bedrag betreft de eindafrekening van de variabele kosten aan de BPU.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Toelichting op de W&V rekening  

 

Contributies  

Door een kleine afname van het aantal leden zijn de contributie-

opbrengsten gedaald.  

 

Lesgelden  

De lesgelden zijn in 2019 fors gedaald. Dit komt omdat in januari  

2019 het aantal instructeurs voor de dressuurlessen is  

teruggebracht van 3 naar 2.  

 

Rente- en bankkosten  

Deze post is licht gestegen door het gebruik van een pinapparaat op  

het secretariaat. 

 

Administratiekosten 

Na de bestuurswisseling in 2018 is er een extern administratiekantoor 

ingehuurd voor de financiële administratie. Vanaf januari 2020 wordt de 

administratie weer intern gedaan. 

 

Diverse kosten  

De diverse kosten zijn redelijk gelijk gebleven. Onder de diverse kosten 

staan onder andere de BHV cursus voor instructeurs en de kosten voor 

de website   

 

Toelichting op de begroting 2020  

De begroting is redelijk in lijn neergezet met het resultaat van 2019.  

Deze begroting 2020 is ruim voor de Corona crisis opgesteld. Vanwege de 

onzekerheid over de invloed van deze crisis op het komende 

wedstrijdseizoen is besloten geen nieuwe versie op te stellen waarin 

rekening wordt gehouden met de impact van de Corona maatregelen. 

 

Verslag Kascontrole commissie  

Op 7 mei 2020 heeft de commissie de jaarrekening 2019 met bijhorende 

documenten (map met facturen, dagafschriften etc.) doormiddel van 

steekproeven gecontroleerd. Ook heeft de commissie de jaarrekening 

besproken met de penningmeester. De kascontrole commissie bestond 

dit jaar uit Patricia Kippersluis en Leontine Verhart. De commissie is van 

mening dat deze stukken een getrouw beeld geven van het handelen van 

het bestuur en de financiële situatie van de vereniging.   

 

De kascommissie geeft aan de ALV het advies:   

• de jaarrekening en de verantwoording over 2019 goed te keuren; 

• het voltallige Bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 

beleid in het verenigingsjaar 2019  

  

De getekende versie is toegevoegd aan de administratie. 

 

Het termijn van de huidige kascommissie is verstreken. Het bestuur is 

daarom op zoek naar twee personen die vanaf 2020 de  

kascommissie willen vormen. In de ALV aan het einde van dit jaar  

zal een nieuwe kascontrole commissie moeten worden benoemd  



 

 

 

Vrijwilligers 

De Voornruiters is een vereniging voor en door onze leden.  

Dit houdt in dat onze vereniging volledig draait op vrijwilligers.  

Iedereen is bij ons vrijwilliger; het bestuur, de wedstrijd- 

secretariaten, bar en keuken diensten, parcourshulpen, schrijvers,  

ledenadministratie, communicatie, etc., etc. Hierbij zijn een heel 

groot aantal leden, maar ook ex-leden en mensen die de  

vereniging een warm hart toedragen als vrijwilliger betrokken.  

Iets waar wij zeer trots op zijn! 

 

Wij willen graag een vereniging voor en door onze leden en vrijwilligers 

blijven. Daarom zijn wij hard opzoeken naar mensen die hun steentje 

willen bijdragen. In welke vorm ook.  Alle hulp is van harte welkom! 

 

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Stuur dan een e-mail 

naar vrijwilligers@voornruiters.nl. Hierbij kan je aangeven wat je voor-

keur heeft. Een kantine-dienst, schrijven bij een wedstrijd, het wedstrijd-

secretariaat, meedenken binnen het bestuur, parcourshulp, helpen  

opbouwen bij een wedstrijd, etc. Ook kan je aangeven wanneer je  

beschikbaar bent of hoeveel tijd je kwijt wilt zijn. Je ontvangt daarna alle 

informatie om de vereniging te kunnen helpen. 

 

Wij hopen op jullie steun om een steentje bij te dragen! 

 

Update vanuit de werkgroepen  

 

Werkgroep Educatie 

Deze werkgroep bestaat uit Jacqueline Delver, Carla Snel, Ingrid 

van Kippersluis, Ingeborg Geensen en Clara van Wijk. Namens het be-

stuur schuift Frans Bonekamp aan. 

  

De werkgroep is verantwoordelijk voor de lessen. Alle instructeurs heb-

ben een aanspreekpunt in de werkgroep.   

   

Op dit moment worden de volgende lessen gegeven: 

 Eventing: 6 lessen en 1 oefencross 

 Dressuur: 6 lessen per week 

 Springen: 8 lessen per week 

 Mennen:  om de week, ongeveer 26 per jaar waarbij op 4 data 

een onderlinge wedstrijd wordt gehouden. 

 

De lessen worden regelmatig geëvalueerd. Heb je als leslid op- of aan-

merkingen, suggesties om de lessen te verbeteren, bespreek die dan met 

je instructeur of met een van de leden van de werkgroep. 

 

Het aan- en afmelden verloopt nog niet altijd goed. Wij proberen de les-

sen zo goed mogelijk in te delen naar niveau én naar bezetting. Dus het 

is belangrijk dat iedereen op tijd laat weten of hij/zij komt. 

 

Werkgroep Wedstrijden  

Het indoorseizoen 2019-2020 is achter de rug. Het was al met al  

een heel druk seizoen met veel mooie wedstrijden. De komst van de  

2e rijhal heeft er voor gezorgd dat we nog populairder zijn geworden  
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dan we al waren. Tot onze verbazing hebben we gezien dat vele  

wedstrijden al ruim voor de datum volledig volgeboekt waren. 

 

Mennen 

Een spetterende men-marathon in het eerste weekend van  

oktober, was weer de traditionele seizoen opening. 

 

Subtop dressuur 

Tijdens het indoor seizoen 2019/2020 zijn er 5 Subtop wedstrijden  

georganiseerd. Doordat we nu een tweede 20x60 rijbaan  

beschikbaar hebben konden de ZZ-Zwaar combinaties 2 proeven  

rijden: daar werd gretig gebruik van gemaakt. Hoogtepunten waren  

de selectie lichte tour voor Jumping Amsterdam, de Greenpoint Kosten-

drukkers Cup voor Junioren en Young-Riders en de uitzending en  

kadervormingswedstrijd voor de top van de Nederlandse dressuur- 

combinaties. 

  

Springen 

We hebben afgelopen jaar weer een zevental springwedstrijden voor 

paarden en pony’s gehad. Sommige daarvan waren verdeeld over 2 of 3 

dagen. Daarnaast zijn 2 ponywedstrijden gecombineerd met een spring-

wedstrijd voor veteranen. 

Helaas waren we genoodzaakt de tweede 1.40 springwedstrijd te  

cancelen vanwege Corona. 

 

Dressuur 

We hebben afgelopen jaar zesmaal een dressuurwedstrijd georganiseerd.  

Alle wedstrijden waren zeer goed gevuld. Gemiddeld voor de paarden 

wedstrijden hadden we bijna 100 starts. Bij de pony's was dat gemiddel-

de 40 starts. 

Vooral de wedstrijden in de selectieperiode waren goed gevuld en hebben 

we niet iedereen kunnen laten starten. 

 

Regiokampioenschappen 

In de afgelopen winter zijn bij ons ook de regiokampioenschappen sprin-

gen, inclusief de Randstadcup, gehouden. 

De regiokampioenschappen dressuur in de klassen M2 tot en met ZZL 

zijn ook bij ons gehouden maar deze zijn helaas moeizaam verlopen 

omdat er een paar keer code geel was afgegeven voor zware windstoten. 

 

Seizoen 2020-2021 

Ook is intussen een nieuwe kalender samengesteld voor de wedstrijden 

in het winterseizoen 2020/2021.  

Alle wedstrijden zijn intussen in de kalender op de website opgenomen. 

 

Volgens de huidige maatregelen, mogen vanaf 1 juli 2020 ook weer wed-

strijden worden georganiseerd. Dit betekent dat ons indoorseizoen niet in 

de problemen lijkt te komen, maar de exacte regels die we moeten vol-

gen zijn nog niet duidelijk. 

 

In ieder geval hebben we helaas moeten besluiten dit jaar geen  

men-marathon te organiseren. De voorbereidingen hadden moeten  

starten op een moment dat er nog totaal geen zicht was op  

versoepeling van de toen geldende maatregelen. 



 

 

 

Werkgroep Communicatie 

De werkgroep Communicatie bestaat uit Marloes den Besten, Clara  

van Wijk, Sjoerd Bijleveld en Kim de Lange. Cissy Bonekamp is als  

versterking toegevoegd aan de werkgroep. 

 

De werkgroep is het afgelopen half jaar druk geweest met het up  

to date houden van de website, Instagram en Facebook. Ook zijn  

diverse nieuwsbrieven verzonden en leuke artikelen geschreven  

over onze leden. 

 

De werkgroep is op zoek naar versterking. Lijkt het je leuk om als  

vrijwilligers de werkgroep te ondersteunen of wil je meer informatie stuur 

dan een e-mail naar info@voornruiters.nl. 

 

Heb je zelf een leuk (nieuws) artikel dat geplaatst kan worden op onze 

website of Facebook? Stuur het artikel naar info@voornruiters.nl. 
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