Paardensportvereniging de Leijeruiters Helvoirt
Notulen jaarvergadering 8 maart 2021
Notulen is via email verstuurd en zal geupdate worden met vragen indien nodig.
1. Leden
a. Ledenverloop:
Sinds maart 2020 zijn er weer enkele nieuwe leden bijgekomen:
Ponyleden: Pleun van de Wouw, Felicia Korthals, Noelle de Vries, en Emma Reinhold.
Paardenleden: Angelique van der Tol, Thomas Broers, Angelique Simons, Vera
Adriaanse, Manon Plug, Miranda Vorstenbosch, Henriette Kuijs, Esmeralda van Tright, Hassan Zaazou, Laura de
Koning – Fransen, Jessica Straatman, Hannelies Hupkes, Esmee van Hulten, Chantal Vermeer-Kemps, Hanneke
Guldemond en Marcella van Dusschoten.
Sinds maart 2020 zijn er ook opzeggingen:
Ponyleden: geen
Paardenleden: Tessa Bosters, Jeff Bens, Annemarie Timmermans, Deveney Huisman, Merel Konijnenberg, Lara van
Baal, Wendy Verhoef, Femke van Benthum, Manon Plug, Hassan Zazzou, Thomas van Heel, Sanne van Heel, Vera
Adriaanse, Rilla Damsma en Demy Kurstjens
Momenteel hebben we: 134 leden (maart 2020 – 124 leden)
b. Ledenbeleid
Per 1 januari 2021 is Helvoirt bij de gemeente Vught gekomen. Hierdoor hebben wij ons ledenbeleid aangepast.
Eerst was het zo dat je woonachtig moest zijn in de gemeente Haaren of de kom van Cromvoirt om baklid te kunnen
worden. Dit hebben we aangepast naar Gemeente Vught, Haaren, Esch en Biezenmortel. Het dorp Vught is hier dus
aan toegevoegd. We zullen daarnaast met een maximum aantal bakleden en wedstrijdleden gaan werken zodat wanneer
het te druk bezet wordt op de manage men eerst op een wachtlijst komt.
Het vernieuwde ledenbeleid is te lezen op www.deleijeruiters.nl/lidmaatschap
2. Notulen vergadering 14 sept 2020
We hebben geen reacties of vragen gehad op de vorige notulen en is hiermee goedgekeurd.
3. Financiën
Stichting de Hoogakker,
Heeft iets minder uitgegeven dan er is binnen gekomen en hebben een positief resultaat van € 555,=
De Leijeruiters,
We staan er goed voor en hebben zelfs in dit lastige jaar een wedstrijd kunnen organiseren en ook weer enkele
materialen aangekocht.
We hebben een positief resultaat van € 4.300,=.
Er is mede daardoor besloten de huidige contributie, gebruik van de bak en wedstrijdlidmaatschappen niet in prijs aan
te passen.
Enkele uitgaven welke in 2020 zijn gedaan:
• Voor het gebouw en het terrein:
• Nieuwe dakplaten € 1100,=
• Heggen snoeien € 220,=
• Controle brandblussers €70,=
• Puin naar Peijnenburg € 38,=
• Klein materiaal € 30,
Voor de ruiters:
• Opstapkrukjes € 50,=
• Nieuwe staanders met lepels € 505,=
• Materiaal longeercirkel € 75,=
Subsidie:
• Gemeente Haaren € 1100,=
• Covid-19 overheidssteun € 5000,=
Indien de overheidssteun niet wordt toegekend dan hebben we dus € 700,= meer uitgegeven dan dat er is
binnengekomen.

4. Zomerprogramma wedstrijden/winterprestaties
Door de corona pandemie kunnen er helaas al vanaf oktober 2020 geen wedstrijden meer worden gereden. Hopelijk
kunnen we in de zomer wel weer op wedstrijd. Origineel hadden we als wedstrijdcommissie in de planning:
Dressuurwedstrijd:
3 april B t/m ZZL
Springwedstrijd:
10 april B t/m ZZ
Jumpcross:
11 april B t/m Z
Dressuurwedstrijd:
3 juli B t/m ZZL
Dressuurwedstrijd:
4 juli B t/m ZZL
Momenteel zijn we druk bezig te bekijken hoe we invulling kunnen geven aan het eerste weekend van april. Of dit een
wedstrijd wordt of wellicht een verenigingsactiviteit waar men winstpunten kan behalen. Ook rekening houdende met
het oprukkende Rhinovirus. Wanneer hier meer duidelijkheid over is worden de leden geïnformeerd.
Dat er vanaf oktober 2020 geen wedstrijden gereden meer kunnen worden heeft uiteraard ook invloed op de
wedstrijdleden van de vereniging. Het bestuur wil gaat hier in het loop van het jaar naar kijken als er meer bekend is
over wanneer er wel weer wedstrijden gereden kunnen worden.
5. Lessen tijdens het zomerseizoen:
Als je nog graag mee wilt rijden met de lessen van het zomerseizoen geef je dan zo mogelijk op bij Miriam! We hopen
dat we van de zomer weer in reguliere vorm kunnen lessen.
Er zijn zowel spring- als dressuurlessen voor pony’s en paarden. Wil je meer info, eens komen kijken of een proefles
meerijden? Neem contact op met miriamstoop@hotmail.com.
6.
Mededelingen
a. KNHS/Regio Noord-Brabant/Kring ’s Hertogenbosch
Bijgevoegd aan de notulen een brief van de KNHS Regio Noord-Brabant betreft de Brabantse Outdoor
kampioenschappen 2021.
b. Stichting de Hoogakker
Het verdrietige nieuws heeft ons bereikt dat Marinus van Haaren is overleden. Marius is sinds mensenheugenis lid van
de Leijeruiters en altijd zeer actief binnen onze vereniging, hij heeft in al die jaren verschillende functies bekleed, van
bestuurslid, commandant tot onderhoudsman, vooral was hij een groot paardenliefhebber. Wij hebben als bestuur
namens de Leijeruiters een kaart gestuurd.
c. Website
De website is up-to-date. Aanleveren van leuke info voor Facebook en onze website stellen we op prijs: dit kan naar:
leijeruitersfacebook@hotmail.com
d. Activiteiten voorjaar/zomer 2021
Door de corona pandemie staan er helaas nog geen activiteiten op de planning. Zodra de mogelijkheid er weer is zal de
activiteitencommissie weer aan de slag gaan met de input die we eerder van jullie hebben ontvangen. Gymnastiseren
met balkjes, een (dressuur)clinic en voeradvies staan nog op de wensenlijst.
e. Rijweekend september 2021
24, 25, 26 september bij de Het zwarte water in de Mortel.
De organisatie wordt gedaan door Ilse Schoutens, Isabel van de Grint en Corina van der Loo. Wanneer hier meer
informatie over bekent is zal dit rond gemaild worden.
7.
Bestuur
Miriam Kierkels-Stoop – herkiesbaar
8.

Rondvraag

- Bijgevoegd aan de mail van deze notulen de actuele samenstelling van de verschillende commissies.
9.

Sluiting

