
 
 

Winter-ALV 2020 

 

Beste leden van De Voornruiters, 

 

De wintereditie 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 omstan-

digheden zouden bespreken in de ALV. 

 

Heb je naar aanleiding van deze informatie vragen of ben je het niet eens met een of 

meerdere van de voorstellen, stuur dan een e-mail naar info@voornruiters.nl. Wij 

bespreken deze dan in de eerstvolgende bestuursvergadering en komen daarna terug 

met onze beslissing. 

 

Met vriendelijke groet,   

 

Frans Bonekamp, voorzitter 

________________________________ 

 

Ingekomen stukken  

Er zijn geen stukken binnengekomen.  

 

Notulen ledenvergadering zomer 2020 

Gedwongen, door de toen geldende Corona maatregelen, is de zomer ALV van 2020 

schriftelijk afgehandeld. Daarom zijn er geen notulen beschikbaar.   

 

Corona  

Het zijn spannende tijden: “kan de accommodatie openblijven?”, “welke maatregelen 

moeten we nemen om ons aan de regels te houden?”, “mogen we wedstrijden blijven 

organiseren en zo ja, hoe?”, “hoe gaan we om met de sterk teruggelopen inkomsten, 

omdat we geen kantine en wedstrijd omzet meer hebben?” en “hoelang gaat dat 

allemaal duren?” Zo maar een aantal vragen die tegenwoordig in elke vergadering, en 

tussendoor via Whatsapp, binnen het bestuur worden besproken. Binnen de huidige 

regels kunnen we openblijven voor lessen en vrij rijden, zolang we ons allemaal aan 

de regels houden. Wat die regels zijn, is te vinden op de website van de vereniging. 

 

Gelukkig komen we als getroffen vereniging in aanmerking voor de bestaande 

ondersteunings-maatregelen en we hebben ons voor alle beschikbare “potjes” 

ingeschreven. 

 

Daarnaast zijn we op 17 november 2020 gestart met het verhuren van de grote rijhal, 

met daarin een wedstrijdwaardig springparcours. Daar blijkt zo veel interesse voor dat 

we al snel uitverkocht waren. Daarom is besloten dat te verlengen tot en met 27 

november 2020.  

Afhankelijk van mogelijke versoepelingen vanuit de regering zal bepaald worden of we 

dat nog een keer gaan doen of dat we misschien “gewoon” weer oefenspringen 

kunnen doen. 
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We begrijpen dat dit misschien wat invloed heeft op onze les- en accommodatieleden 

maar we proberen dat tot een minimum te beperken. Naast het belang voor de 

paardensport brengt dit ook (gelukkig) wat geld in het laatje. 

 

Jubileum 75 jaar De Voornruiters 

Het jaar 2020 had volledig in het teken moeten staan van het jubileumjaar van de 

Voornruiters. Echter kwam Corona hiertussen en hebben wij veel van onze activiteiten 

moeten afblazen of aanpassen.  

Gelukkig zijn er nog wel diverse jubileumactiviteiten doorgaan. Zo kijken wij terug op 

een zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie met bingo. Het was erg gezellig met zijn alle in 

de kantine! Hebben wij een mooie onderlinge wedstrijd kunnen organiseren met vele 

winnaars! Was de bingo (in aangepaste Corona vorm) een groot succes in de 2e rijhal.  

En is er een jubileumwedstrijd mennen geweest. De rest van de jubileumwedstrijden 

staan on-hold vanwege de Corona maatregelen. 

Namens de jubileumcommissie, bestaande uit Willeke van Vulpen, Kim de Lange, 

Cissy Bonekamp, Sharon van Schaik, Daniëlle van Houten  

en Monique Leliveld, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid bij een van onze evene-

menten! 

 

Begroting 2021 

De begroting 2021 is opstelt met als uitgangspunt de cijfers van 2019. De inkomsten 

voor de wedstrijden zijn onzeker in deze situatie. Voor de sponsoring is daarom het 

bedrag ook lager ingesteld.  

 

Indien er vragen en/of opmerkingen zijn op de begroting, is onze penningmeester 

bereikbaar via penningmeester@voornruiters.nl.  
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Kascontrole commissie  

Voor volgend jaar zijn wij op zoek naar een nieuwe kascontrole commissie.  

Wij zijn op zoek naar 2 leden die, samen met de penningmeester, de kascontrole 

uitvoeren. Lijkt dit je leuk? Meld je dan aan via penningmeester@voornruiters.nl.  

 

Bestuursleden 

Marloes Voorhout heeft aangeven begin 2021 te willen stoppen als penningmeester 

van de vereniging. Zij zal aanblijven tot het moment dat de cijfers over 2020 definitief 

vastgesteld zijn door het bestuur. 

Het bestuur stelt voor om Katja van Veen te benoemen als penningmeester. Katja is al 

betrokken bij de vereniging als ondersteunend lid en was in het verleden regelmatig 

achter de bar te zien bij de Subtop wedstrijden. Zij zal deze taak formeel overnemen 

van Marloes op het moment dat de resultaten van 2020 bekend zijn. 

 

Ook stelt het bestuur voor om Willeke van Vulpen aan te stellen als bestuurslid. Nadat 

zij een paar jaar geleden, na vele jaren in het bestuur te hebben gezeten, besloot om 

terug te treden kruipt het bloed toch waar het niet gaan kan en heeft ze aangegeven 

weer een rol in het bestuur op te willen pakken. 

 

Leden die het met een of beide bovenstaande voorstellen NIET eens zijn kunnen dat 

laten weten via info@voornruiters.nl. Het bestuur zal deze eventuele bezwaren in haar 

eerstvolgende vergadering bespreken. 

 

Voorstel contributie 2021 

Het bestuur stelt voor om de contributies voor 2021 niet te verhogen. Een mogelijke 

uitzondering hierop is een verhoging van de afdracht die we van KNHS doorbelast 

krijgen. Daar is op dit moment nog geen informatie over. Een eventuele verhoging 

daarvan zal één op één in de contributies worden verwerkt.  

 

Contributie 2021: 
 

 
 

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  

 

Lidmaatschap 2020 2021 Verhoging

KNHS 65,00€           65,00€           0,00%

Accommodatielid 225,00€        225,00€        0,00%

Accommodatielid jeugd 180,00€        180,00€        0,00%

Leslid onder het zadel* 400,00€        400,00€        0,00%

Leslid onder het zadel jeugd* 315,00€        315,00€        0,00%

Menles 355,00€        355,00€        0,00%

Menles jeugd 280,00€        280,00€        0,00%

* eventueel te verhogen met €25 ivm 2e les
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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 vereni-

ging 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 voorkeur heeft: een kantine-dienst, schrijven bij een 

wedstrijd, het wedstrijdsecretariaat, meedenken binnen het bestuur, parcourshulp, 

helpen opbouwen bij een wedstrijd, zitting nemen in een van de werkgroepen 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 Carla Snel, Ingrid van Kippersluis, Ingeborg Geensen en 

Willeke van Vulpen. Namens het bestuur schuift Frans Bonekamp aan. 

 

De werkgroep is verantwoordelijk voor de lessen en clinics. Alle instructeurs hebben 

een aanspreekpunt in de werkgroep. 

 

Op dit moment worden de volgende lessen gegeven: 

- Eventing: 6 lessen en 1 oefencross (instructeur; Richard Kapteyn) 

- Dressuur: 5 lessen per week op maandag en donderdag (instructeurs; Jacqueline 

Noorbergen en Marlous den Besten) 

- Springen: 8 lessen per week op dinsdag en woensdag (instructeurs; Zaira van Vliet 

en Gerd-Jan Horsmans) 

- Mennen: op zondag ongeveer om de week (instructeur; Berry van den Bosch) 

 

De springlessen op woensdagavond worden sinds eind september gegeven door Gerd-

Jan Horsmans. Hij volgt hiermee Sander Gepkens op. 

 

Door de maatregelen rondom Corona zijn er geen clinics georganiseerd en ook de 

lessen konden een aantal weken niet doorgaan. De lesleden zijn hiervoor gecompen-

seerd.  

 

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

suggesties om de lessen te verbeteren, bespreek die dan met je instructeur of met 

een van de leden van de werkgroep 
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Het aan- en afmelden verloopt nog niet altijd goed. Wij proberen de lessen 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 

 

We kunnen terugkijken op een zeer succesvol indoorseizoen 2019-2020  

dat helaas als gevolg van de lockdown in maart heel plotseling tot een  

einde kwam. Met name de beschikbaarheid van onze 2e rijhal gaf ons  

veel flexibiliteit en werd door de deelnemers erg gewaardeerd. 

 

Meteen na het gedwongen einde van het seizoen zijn we begonnen  

met de kalender voor het seizoen 2020-2021. Op dat moment was er al meteen veel 

onzekerheid of en op welke manier we wedstrijden zouden kunnen en mogen organi-

seren. Door deze onzekerheid werd toen al meteen besloten om de traditionele ope-

ningswedstrijd, de indoor men-marathon, dit jaar niet te organiseren.  

Op dit moment liggen de wedstrijden weer stil en hebben we alleen de eerste twee 

wedstrijden kunnen organiseren.  

Alle wedstrijden die we gepland hebben staan op de kalender op de website. 

 

Werkgroep Communicatie 

 

De werkgroep Communicatie bestaat uit Marloes den Besten, Cissy Bonekamp, Myrthe 

Wedda en Kim de Lange. Myrthe Wedda is per 1 oktober 2020 als versterking toege-

voegd 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. 

Accommodatie 

De nieuwe rijhal is in oktober 2019 in gebruik genomen en werd vanaf dat moment 

intensief gebruikt bij wedstrijden en instructie. Veel aanvragen waren er vanuit het 

land en het Blastrac Hippisch Centrum van De Voornruiters is hierdoor een gewilde 
locatie. 

Ook tijdens de Corona-periode bleek deze ruimte geschikt voor een ‘corona-proof’ 

Bingo -evenement, georganiseerd door de jubileumcommissie.  
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Heel veel andere evenementen en wedstrijden konden helaas geen doorgang vinden. 

Een korte periode konden wij weer opstarten met wedstrijden die voldeden aan alle 

coronamaatregelen. Helaas moesten we de wedstrijden toch weer stoppen i.v.m. de 

huidige lockdown. 

Ook lessen kunnen doorgang vinden, omdat er voldoende ruimte is  
om afstand te houden. 

Sponsoren 

Wij zijn trots op onze sponsoren! Zij zijn een belangrijke bron voor onze gezonde 
vereniging. 

Op dit moment zijn er minder activiteiten en wij kunnen daardoor minder naamsbe-

kendheid bieden. Veel van onze sponsoren hebben een zeer moeilijke periode met 

minder inkomsten en we zullen daarom ook op langere termijn afspraken moeten 
maken. 

Toch blijven zij enthousiast en we hopen dat we samen volgend jaar een mooie start 
kunnen maken met het indoorseizoen! 

 


