Zomer ALV 2021
Woord van de voorzitter
Volgens de statuten van onze vereniging moet er in de zomer een
Algemene Ledenvergadering (ALV) worden gehouden.
Sinds het Corona-virus ons leven beheerst hebben we geen “normale”
ALV meer kunnen houden, dus ook deze zomer ALV handelen we
noodgedwongen schriftelijk af.
Als er vragen zijn over de inhoud van de stukken die we hierbij met jullie
delen dan kunnen jullie vanzelfsprekend contact opnemen met mij of een
van de andere bestuursleden.
Laten we hopen dat we tegen het einde van dit jaar wel weer een
normale ALV kunnen houden.
________________________________
Ingekomen stukken
Er zijn geen stukken binnengekomen.
Notulen ledenvergadering 25 november 2020
Het verslag van de ledenvergadering van 25 november 2020, staat op de
website. Van de leden is geen commentaar ontvangen.
COVID-19
In de afgelopen maanden hebben wij onze leden zo goed mogelijk op de
hoogte gehouden over wat het virus betekent voor onze vereniging.
Helaas hebben nagenoeg alle activiteiten lange tijd stilgelegen.
Financiën
Door op een creatieve manier gebruik te maken van onze accommodatie
hebben we ondanks het gebrek aan wedstrijden in 2020 toch een winst
geboekt van €26.797,-.
Deze positieve ontwikkeling van de winst is voor een fors deel direct
afhankelijk is van de uitbreiding van onze accommodatie waardoor we,
toen dat nog kon, extra omzet hebben kunnen genereren door
bijvoorbeeld de grote rijbaan inclusief een springparcours te verhuren
toen er geen wedstrijden georganiseerd mochten worden. Doordat er
lange tijd geen lessen gegeven mochten worden, waren de kosten voor
de instructie ook een stuk lager.
Hieronder tref je de begroting 2021 en de resultatenrekening 2020 aan.

Toelichting op de resultaten
Contributies
Door een kleine afname van het aantal leden zijn de
contributieopbrengsten iets gedaald.
Lesgelden (kosten instructie)
De kosten voor de instructie zijn in 2020 fors gedaald. Dit komt omdat er
in een groot deel van 2020 geen lessen gegeven mochten worden in
verband met Covid-19
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 is de
administratie van de Voornruiters intern gedaan. De administratie van
BPU is in 2020 nog extern gedaan.
Diverse kosten
De diverse kosten zijn redelijk gelijk gebleven. Onder de diverse kosten
staan onder andere de verplichte BHV cursus voor instructeurs en de
kosten voor de website.

Toelichting op de begroting 2021
De begroting is redelijk in lijn neergezet met het resultaat van 2020.
Deze begroting voor 2021 is midden in de Corona crisis opgesteld.
Vanwege de onzekerheid over de invloed van deze crisis op het komende
wedstrijdseizoen is het bij voorbaat erg onzeker of deze begroting
gehaald kan worden.

Verslag Kascontrole commissie
Op 14 augustus 2021 heeft de commissie de jaarrekening 2020 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 Sietske Schalkwijk en Jacqueline
Noorbergen.
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 2020 goed te keuren;
• Het voltallige Bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde
beleid in het verenigingsjaar 2020
De getekende versie is toegevoegd aan de administratie.
Update vanuit de werkgroepen
Werkgroep Educatie
De werkgroep is verantwoordelijk voor de lessen. Alle instructeurs
hebben een aanspreekpunt in de werkgroep.
Op dit moment worden de volgende lessen gegeven:




Dressuur: 5 lessen per week:
o Op maandag gegeven door Jacqueline Noorbergen en op
donderdag door Marlous den Besten.
Springen: 8 lessen per week:
o Op dinsdag gegeven door Zaira van Vliet en op woensdag
door Gerd-Jan Horsmans.
Mennen: (ongeveer) om de week:
o Op zondag gegeven door Berrie van de Bosch.

De derde dinsdag van de maand is het oefenparcours. Dan is er ook de
woensdag erna geen springles. De mensen die ingedeeld zijn in de
springlessen, kunnen gratis gebruik maken van het oefenparcours. Ook
blijft het parcours een aantal dagen staan, zodat er gebruik van gemaakt
kan worden door de accommodatieleden. In de kalender op de website
staat precies vermeld wanneer het parcours blijft staan.
De lessen worden regelmatig geëvalueerd. Heb je als leslid op- en/ of
aanmerkingen hebt, bespreek deze 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
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
Het indoorseizoen 2020-2021 is grotendeels in het water gevallen.
In oktober 2020 zijn de eerste 2 geplande wedstrijden onder een streng
Corona protocol gehouden. Direct daarna ging de boel “op slot”.
Met medewerking van de KNHS, NOC/NSF en een gemotiveerde ploeg
vrijwilligers hebben we in februari 2021 de Subtop Kadervorming en
Uitzendingswedstrijd kunnen organiseren. Inclusief een teststraat op ons
terrein, is dat een succesvol evenement geworden waarvoor veel
waardering is verkregen.
Seizoen 2020-2021
Hopend op een verbetering van de Corona situatie is in maart gestart
met het opstellen van een wedstrijdkalender voor het indoorseizoen
2021-2022.
Alle wedstrijden zijn intussen in de kalender op de website opgenomen.
Werkgroep Communicatie
De werkgroep is het afgelopen half jaar bezig 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.

