Februari 2017

2017

Wildmiddag!

WEELRUITERS

12 Februari 2017
Aanvang 15.30 uur, kosten 25 euro pp

12 feb Wildmiddag
17 feb Ledenvergadering
11 mrt N.L. Doet (klussen op de club)

6 Gangen menu
wat we eten is een verrassing…….
opgeven bij:
Kees46@zeelandnet.nl
of tel 0621297296
SNEL OPGEVEN WANT VOL IS VOL

25 mrt Apres Ski Party
17 apr Paasrit
22 apr Springwedstrijd
15 apr (of 23 apr) Oefenspringen
met begeleiding

29 apr Proevenclinic
30 apr Dressuur B t/m ZZ licht
17 mei Zomeravonddressuur
B t/m L2

Opgeven kan tot 8 februari, dus haas(t) je !!!

18 mei Zomeravonddressuur
M1 t/m ZZ licht
20 mei Springwedstrijd
21 mei Oefenspringen met begeleiding
17 juni Springwedstrijd
18 juni Oefenspringen met begeleiding
24 juni Dressuur B t/m ZZ licht
... juli Springclinic
15 juli

Zeeuws Kampioenschap
Springen

01 aug. t/m 06 aug.
Jumpin’ de Weel
10 sep Clubkampioenschap
08 okt Snertrit
... nov Bootcamp
... nov Fotoshoot ponypimpen
... dec Creatieve middag

Opmaak nieuwsbrief: Joke Schipper

Hierbij nodigt het bestuur van onze paardensportvereniging jullie uit tot het bijwonen
van de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Datum

:

vrijdag 17 februari 2017

Tijd

:

20.00 uur

Plaats

:

Kantine “de Weelruiters”, Brilletjesdijk 3, Nisse

Agenda
01.

Opening

02.

Notulen 22 april 2016

03.

Mededelingen en jaarverslag

04.

Financieel verslag bestuur

05.

Verklaring van de kascommissie
De nieuwe kascommissie van 2017 bestaat uit Yvonne Goetheer en Marlies Bek. Manon Steijn is reserve.

07.

Het vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar

07a: Begroting
07b: Vaststellen begroting
08.

Bestuursverkiezing
Jan Kees Klap is aftredend en niet herkiesbaar.
Kees Westdorp is aftredend en herkiesbaar.

09.

Verenigingskampioenschap

10.

Verenigingsactiviteiten: zie lijst hieronder

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

Tot 17 februari 2017, namens het bestuur, Joke Goeree

Notulen ledenvergadering PSV de Weelruiters

22 april 2016
Aanwezig : 21 leden inclusief bestuur
Afwezig met kennisgeving : Linda Goense, Lea Welleman, Jan-kees Klap en Joke Goeree.
Opening
De voorzitter opent de vergadering. We hebben een bewogen jaar gehad.
Er worden veel leuke activiteiten georganiseerd door de jeugdcommissie.
Er is weer deelgenomen aan het verenigingskamp.schap maar was verwarrend door de uitslag.
Clubkampioenschap was ook weer succes, Kelly Steijn en Fleur Uiterhoeve werden kampioen.
De voorzitter bedankt iedereen voor hun inzet.
Penningmeester Peter Raats heeft tijdens zijn ziek zijn zich nog veel ingezet voor de club.
Zijn termijn heeft hij helaas niet af kunnen maken, 2 maart is hij overleden.
We gedenken Peter met 1 minuut stilte.
Notulen
Geen opmerkingen.
Mededelingen
We hebben een uitnodiging gehad voor een equipewedstrijd dressuur bij de Kroo. Willemien gaat dit organiseren om met de club mee te
doen.
Toegevoegd punt: Aanpassing toiletten, De kantine is een horecagelegenheid, er zijn eisen aan de inrichting. Eis is ook aparte heren
en damestoilet. Het bedrag om dit te realiseren zal tussen de 10 en 15.000 euro zijn. Wel proberen zo veel mogelijk zelf te doen.
Aanwezigen vergadering geven daarvoor goedkeuring .
Financieel verslag bestuur
Financieel verslag word doorgenomen. Energiekosten zijn € 1500,- door de kantine en buitenbak. Vermindering energie kantine door
energiezuinige vriezer en tijdklok op koeling bar. Achterstallige rekening van 5 jaar is verrekend. Voorstel contributie is aangenomen.
Verklaring kascommissie
Yvonne Goetheer doet verslag : een paar vragen waren onbeantwoord doordat een map miste. Er is wel goedkeuring verleend.
Nieuwe kascommissie is Yvonne Goetheer en Marlies Bek, reserve Manon Steijn.
Begroting
Stichting : jaarrekening, geen opmerkingen. Resultaten 2015 minder dan 2014. Dit komt door het slechte weer, daardoor veel kosten omdat
de graspiste aangepakt moest worden.
Vaststellen begroting
Begroting goedgekeurd
Bestuursverkiezing
Lea Welleman en Linda Goense zijn niet herkiesbaar. Ze zij niet aanwezig op de vergadering, maar worden toch hartelijk bedankt voor
hun inzet. Elles Koole en Ingrid Koole worden als nieuwe bestuursleden voorgesteld en Jaap de Rooij als penningmeester.
Aftredend en herkiesbare bestuursleden Piet Huige, Natasja Vink, Jan-Kees Klap en Anja de Vos en nieuwe bestuursleden worden
gefeliciteerd.
Verenigingskampioenschap
Willemien zet zich in voor deelnemers aan de dressuur paarden, Anja en Piet, springen paarden. Elles Kole de pony`s, samen met Marit
Huige. Opmerking : op de uitslagenlijsten van wedstrijden vereniging er bij vermelden.
Verenigingsactiviteiten
Zie lijst.
Rondvraag
Jan Hoondert : Meer mensen naar regiovergadering komen, iedereen mag ook e.v.t. mee stemmen.
Datum vergadering in nieuws brief vermelden.
Joke Schipper : Wie neemt nieuwsbrief over. Ingrid Kole gaat het doen.
Elles Kole : emailadressen aanpassen, zodat alle leden ook nieuwsbrief ontvangen
Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering om 21.45, en bedankt ieder voor zijn aanwezigheid.

Op zaterdag 11 maart van 10.00 tot 16.00 uur steken we onze handen weer uit de mouwen op de club.
Groot, Klein, Jong, Oud,
Alle hulp is gewenst om wat van de vele klussen die er nog liggen weg te werken.
Aanmelden is niet nodig, ook al kun je maar een paar uurtjes, je bent van harte welkom!!!.

Zaterdag

TIP:

11 maart 2017 wordt in samenwerking met KWPN Zeeland en het hippische
jongeren platform zeeland op het terrein van de Weelruiters vrij springen voor jonge
KWPN paarden georganiseerd.
Juryleden: Petro Trommelen en Michel Hendrix.
Meer informatie volgt binnenkort!

OPROEP
Manon Steijn regelde tot op heden de parcourshulpen voor alle
springwedstrijden van de Weelruiters.
Voor Jumpin’ de Weel blijft ze dit doen,
maar voor de overige springwedstrijden zoeken we iemand die
deze klus van haar overneemt.
Iets voor jou??
Meer informatie via Joke Goeree (secretaris@deweelruiters.nl )

