Concept verslag ALV donderdag 26 augustus 2021

Cees Pronk, Tessa Klokkers, Saskia de Rover, Lisa
Geuzebroek.
Afmelding: Sanne Nijkamp, Jorid Speets, Anita Bierman, Jur Scholte.
Aanwezigen: Nicole Schaft, Zoë van de Klashorst, Kim,

Tijd: 19.30 - 20.30 uur
Locatie: Kantine manege Beukers
1. Opening/mededelingen
Na een woord van welkom van voorzitter Cees Pronk volgt een voorstelrondje van de bestuursleden. Er zijn
enkele wijzigingen: Jur Scholte was secretaris en is nu wedstrijdsecretaris en Saskia de Rover is gestart als
secretaris (naast de portefeuille communicatie).
Na een voorstelrondje van de aanwezige leden volgt het vaststellen van de agenda. Er is één wijziging, namelijk
het huldigen van Zoë van de Klashorst. Na een speech ontvangt Zoë een bos bloemen voor haar podiumplek
tijdens het NK eventing. Gefeliciteerd!
2. Lustrumjaar 2022
De vereniging is opgericht op 3 oktober 1972. Na een korte presentatie van de plannen voor het lustrumjaar 2022
volgt de oproep om mee te helpen als vrijwilliger voor het lustrumjaar.
3. Financiën
Conform de statuten (artikel 19, lid 3 Rekening en verantwoordinq) zijn de volgende stukken (3.1, 3.2, 3.3, 3.4)
beschikbaar voor de ALV. Tijdens de inloop vanaf 19.00 uur was een geprinte set op verzoek beschikbaar.
3.1 Concept jaarverslag 2020
Na een korte toelichting van Cees Pronk stelt de ALV het jaarverslag 2020 vast.
3.2 Concept Financieel verslag 2020
Na een korte toelichting stelt de ALV het Financieel verslag 2020 vast.
3.3 Controle boekjaar 2020
De stukken zijn gecontroleerd door Lisa Geuzebroek en correct bevonden. Het bestuur vraagt decharge van over
het boekjaar 2020. De ALV stemt hiermee in.
3.4 Balans + Staat van baten en lasten 2020
Tessa Klokkers geeft een korte toelichting over de staat van baten en lasten 2020.
4. Korting inschrijfgeld wedstrijden
Er wordt voorgesteld tot de volgende korting voor leden bij wedstrijden in te voeren: pony's € 1,00 per proef en
korting voor leden paarden € 1,50 per proef.
De ALV stemt in met de korting regeling en deze in te laten gaan per 1 september 2021.
5. Aanpassing beleid innen lidmaatschap geld voor komende jaar
Momenteel versturen we de facturen voor de contributie in januari. Het voorstel is dit te vervroegen. En wel
direct na het verstrijken van de termijn voor het afmelden van het lidmaatschap voor het komende jaar. Ergo: in
december de facturen de deur uit in plaats van januari
De ALV stemt in de contributie te innen in december vóór het volgende jaar in plaats van in januari.
6. Benoemen afgevaardigde regiovergadering KNHS NH
Conform de statuten (Art 12, lid 5) benoemt de algemene vergadering de leden die de vereniging in de
regiovergadering van de KNHS NH vertegenwoordigen. Het bestuur en ten minste drie leden kunnen zich
kandidaat stellen voor de in lid 5 bedoelde afgevaardigde(n) en vertegenwoord iger(s)
Tijdens de ALV stellen Nicole Schaft en Tessa Klokkers zich beschikbaar. De ALV stemt in met het benoemen
van deze leden ter vertegenwoordiging van Alcmaria Hippix.
7. Aanpassen statuten
Er worden twee aanpassingen van de statuten voorgesteld. De statuten staan op de website.
7.1 Donateurs
In art 4 lid 5 wordt gesproken over donateurs. Er zijn in de praktijk geen donateurs. Voorstel is deze bepaling te
schrappen.

De ALV stemt in met het schrappen van de bepaling inzake donateurs
7.2 Wijziging naam
Rijvereniging Beukers houdt op te bestaan. We bundelen de krachten om samen een mooi en aantrekkelijk
aanbod aan onze leden aan te bieden. Rijvereniging Beukers adviseert haar leden over te stappen naar Alcmaria
Hippix. Het bestuur stelt voor naar aanleiding van deze ontwikkeling de naam van Alcmaria Hippix aan te passen.
Het voorstel is: Rijvereniging Beukers Hippix.
De ALV stemt in met de naamsverandering. En geeft het bestuur opdracht via de notaris de statuten aan te
passen. En geeft het bestuur opdracht een nieuw logo te ontwerpen.
8. Huishoudelijk reglement
Het bestuur stelt voor het huishoudelijk reglement aan te passen. Het huishoudelijk reglement staat op de
website. Zo wordt er onder andere voorgesteld art 2 aan te passen. Er staat nu dat de vereniging rijdende leden
kent, sponsor leden, ondersteunende leden en ereleden. Het voorstel is dit aan te passen naar: leden en
ereleden. Ook wordt gesproken over een mogelijke vergoeding aan vrijwilligers. Het voorstel is alleen een
vergoeding te hanteren voor de uitvoering van het wedstrijdsecretariaat dressuur en springen.
De ALV stemt in met het gewijzigde huishoudelijk reglement.
9. Menvereniging Alcmaria Hippix
Wegens het ontbreken van belangstelling en/of faciliteiten voor mennen bij de leden van Alcmaria Hippix is het
voorstel te stoppen met mennen binnen Alcmaria Hippix.
De ALV stemt in met het besluit te stoppen met het onderdeel mennen binnen de rijvereniging Alcmaria Hippix.
10. Rooster van aftreden bestuur
Volgens artikel 8 lid 4 en 5 is er een rooster van aftreden. Bestuursleden worden benoemd voor de duur van drie
jaar en kunnen aansluitend worden herbenoemd. Bestuursleden treden in functie de dag na hun benoeming en
treden af aan het eind van de algemene vergadering, waarin de duur van hun benoeming eindigt.
Met een kleine correctie op de data besluit de ALV het rooster van aftreden voor kennisgeving aan te nemen.
11. Rondvraag
Nicole Schaft pleit voor modernisering van de prijzen. Na een korte toelichting besluit het bestuur dit samen met
Nicole uit te werken. Een tweede suggestie van Nicole is de samenwerking met fotografen te versterken, onder
andere als prijs bij een wedstrijd. Het bestuur neemt dit mee in de uitwerking van modernisering van de prijzen.
De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit de Algemene Leden Vergadering.

