
         
  Ruitersportvereniging
                      ”De Hoge Devel”

Onderwerp:  Verslag algemene ledenvergadering 26 mei 2016
Plaats: Kantine RSV De Hoge Devel te Zwijndrecht
Aanwezig: stemgerechtigde leden inclusief de aanwezige bestuursleden                             volgens bijgaande presentielijst.

1. Opening 
Bij afwezigheid van de voorzitter heet Albert Nap, algemeen lid,  eenieder welkom en opent de vergadering om 20.0 uur en geeft aan dat formulieren voor de rondvraag aanwezig zijn en desgewenst kunnen worden ingevuld. 
2. Ingekomen stukken / machtigingen
Er zijn geen ingekomen stukken en geen machtigingen. 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 26 november 2015.
Er zijn geen vragen, het verslag wordt vastgesteld. 
4. Beknopt financieel verslag 2015/2016.
De  penningmeester licht  het verslag aan de hand van een presentatie toe: De belangrijkste ontwikkelingen:Opbrengsten manege:-Caroussel heeft een positieve bijdrage aan de opbrengst van de manege gegeven, maar geen baten meer in de 2e helft van het jaar. Opbrengsten Pension:-De pensionklachten waren voorzichtig begroot. Zowel de baten als de lasten vielen hoger uit.Directe inkoopkosten:-Hogere inkoop kosten hooi, kuil en hardvoer. Er zal gekeken worden hoe dit aangepakt gaat worden, dit zal in de volgende ALV aangegeven worden.Overige opbrengsten:-Hogere opbrengen o.a.door KNHS wedstrijden, deze veelal in de 1ste helft van het boekjaar.Directe kosten overige opbrengensten:-Stijging door afscheid van Sandy, Rocko en Sakira + extra onderhoud aan de zadels.Lonen & Sociale lasten:-Er is een toename door opslag personeel en vervanging wegens ziekte.Verwachte ontwikkeling tweede helft boekjaar:-De meeste baten worden in de 1e helft van het boekjaar gemaakt. In de 2e helft gaan pensionpaarden naar de wei en zijn er minder privé lessen.-Er is een afname van rentelasten door lagere rente.-Er komt een nieuw dak, gefinancierd met vreemd vermogen. Toename rentekosten.
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5. Mededelingen bestuur
a)Commissies.-Verzorgingscommissie pony’s is uitgebreid met Sandra Lem en Marit van der Haar-PR-Commissie is uitgebreid met Anthea den Hollander – Facebook                                -Bar: Gerard van der Graaf staat op dinsdagavond achter de bar, alleen donderdagavond is nog onbemand. Er is  behoefte aan vrijwilligers tijdens de evenementen/wedstrijden.
b)Wat is er verder het afgelopen half jaar gebeurd op de manege:-Paarden en pony’s: Helaas afscheid van Shakira en Rocko met pensioen-Nieuw: Friendly en Silvie, Ferragamo op proef.                                                                    -Er is steeds meer vraag naar lease.  Dit proberen we ook verder uit te dragen, wellicht levert dit ook meer leden op.                                                                                                   -Bezig met CBR 1 en 2 en uiteindelijk ruiterbewijs, 12 ruiters/amazones.                           -Onze instrutrice Adelaine heeft een zoon, Pieter – haar vervangster: Pascalle Ridderhof.        -Veel verhuur van de banen voor coaching met paarden. We proberen op deze manier ook         om steeds meer inkomsten te genereren.                                                                          -Ook dit jaar zijn de bloemen weer aangevuld dankzij Kees en Florensis! Waarvoor dank!
c)Investeringen het afgelopen half jaar:-Paddocks:Nadat de eerste poging geen goed resultaat gaf, is na de tweede poging  1 paddock gereed, de 
2de volgt in juli.-Er is nieuwe verlichting van de paddocks: LED-verlichting.
d) Activiteiten:-Er is weer een leuke Sinterklaasavond geweest.-Inmiddels een vast item is de Nieuwjaarsreceptie (2 januari).Was weer erg gezellig. -Regiokampioenschap springen pony’s                                                                -Regiokampioenschap dressuur Paarden L2 t/m M2.                                                          -Bingo feestavond is ook een groot succes gebleken, er zijn hierdoor ook veel inkomsten gegenereerd.                                                                                                                -Koningsdag is zeer goed verlopen, met dank aan Laura Schaberg.                                           -Grote Clubactie: heeft € 962,85 opgeleverd, natuurlijk hopen we er dit jaar nog meer uit te halen.
e)Welke (sport) prestaties hebben we geleverd:-Carrousel: Develgigantjes - Superhelden, Devel’s Mix and Match – Queen. Eind van het seizoen pas resultaten bekend.-Zitcompetitie, door naar kwart finale!                                                                  -Sportvrouw/-man van Zwijndrecht: Er waren maar liefst 5! genomineerden van onze vereniging, en 2 winnaars: Agnes Romijn en Albert Nap, waarvoor felicitaties!                           -KNHS Indoor springen: Daniëlle Bakker is reservekampioen Zuid-Holland, is 2de geworden, knappe prestatie!
f)Waar zijn we mee bezig:-S.v.z. inrichting weiland*Bij voorinspectie  is e.e.a. opgemerkt, dit zal worden aangepast.                                   *De datum definitieve oplevering volgt, maar we doen er alles aan om dit voor zomervakantie te realiseren.                                                                                         *Op dit moment worden met Staatsbosbeheer afspraken gemaakt betreffende de indeling.*De afwerking zal door onderhoudscommissie (Joop) verricht worden.                             *Er zal morgen een nieuw hek richting de wei geplaatst worden.                                     *Er is nog geen definitieve planning voor wat betreft de ingebruikname.                           -50-jarig jubileum 2016 – meld je aan!                                                           -Ondernemersfonds: we kunnen als vereniging hier op aanspraak maken.                                 -Recreatie Hooge Nesse: er is een recreatiegebied aangelegd, er blijkt nu toch geld beschikbaar te zijn voor de ruiterpaden. Gesprek met Sportplatform: er wordt gekeken of er toch een aansluiting verkregen kan worden vanuit het Develbos.                                                            
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-Subsidie duurzaamheidsinvesteringen: In de zomer komt er een nieuw dak, waarvoor subsidie van 30%. In het verlengde daarvan wordt ook over Zonnepanelen nagedacht.                           
g)Wat gaat er nog gebeuren-activiteiten?-Ponykamp 2016.                                                                                                       -Vrijwilligersfeest – 27 augustus                                                                           -Najaarsklusdag                                                                                                        -Munnikendevelcup: omdat Ames helaas niet meer wil sponsoren, zijn we op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor!                                                                                                           -Jubiliummaand: Het thema is GOUD.                                                                                     *Elk weekend activiteiten: MDC, springen, kür op muziek en pas de deux pony’s en  paarden, schriktraining, demonstraties, FNRS verkleed.                             *In de herfstvakantie zijn er extra activiteiten.                                                          *Feest: 15 oktober! Voor leden van toen en nu.                                                  *Binnenkort volgt het programma op facebook,  website en posters.                           -ALV Najaar, herverkiezing bestuursleden: Albert heeft aangegeven af te treden en zich niet meer herkiesbaar te stellen. Het bestuur is op zoek naar een nieuw bestuurslid die de taken van Albert over kan nemen.
7.Rondvraag / sluiting                                                                                    
-Arjen, Melanie: Is het mogelijk om met pin te betalen in de kantine?                                       Jolanda: er kan op kantoor gepind worden, de KNHS gebruikt bonnen.  In de komende periode wordt gekeken wat/of een pinautomaat bij de bar te realiseren is.         Naomi geeft aan dat zij gemerkt heeft dat tijdens de springwedstrijden de ruiters kort aanwezig zijn en geen animo hebben om bonnen te kopen. Dit zal ook meegenomen worden in het besluit.-Arjen: Kan er wat worden gedaan aan de duivenoverlast.                                                        Jolanda: er is inderdaad veel overlast, maar vooral voor de veiligheid is het van belang dat er wat aan gedaan wordt. Gedacht wordt om een Valkenier uit te nodigen.                     -Gabriela: Kan bij goed weer de groepsles naar buiten?            Jolanda: We zitten nog in het voorseizoen, maar zijn al wel bezig meer met de lessen naar buiten te gaan.            Mirjam: Voor de lessen later op de avond zal het zeker licht moeten zijn. Verder hangt het van het niveau van de ruiters af, voor beginners moeten voldoende paarden beschikbaar zijn die nietschrikachtig zijn.  
Onder dankzegging van ieders aanwezigheid en inbreng wordt de vergadering gesloten.
Opgemaakt, Zwijndrecht, ...november 2016

Secretaris  Voorzitter J. den Hollander  D. van Rooij 
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