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Notulen algemene ledenvergadering KNHS Voltigevereniging 

20 maart 2013 te Ermelo. 

Aanwezig: 26 leden.  

Namens de KNHS aanwezig: Lisanne Kooiker (afdeling sportontwikkeling) & Xander Noë 

(Manager sportontwikkeling & opleidingen). 

 

1. Opening 

Jan Vermaat heet alle aanwezigen van harte welkom, zowel leden als vertegenwoordigers 

van de KNHS.  

Het was een mooi jaar voor de voltige. Met afgelopen weekend de mooie prestaties van 

Carola en Koen in de wereldbekerfinale, we willen hun vanaf deze plaats feliciteren. Dit 

wordt met applaus bevestigd. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda zoals rondgestuurd wordt vastgesteld. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Voor de vergadering hebben zich afgemeld: Mw. Hoving, V.V. Heechsan, Mw. Irausquin-

Ubbink, V.V. de Montferlandruiters, V.V. Hipp-Oss, Mw. Kiela, Mw. Danvers, Mw. Nijhof 

Dhr. Rooijmans, P.S.V. Sint Hubertus, Mw. Engbersen, V.V. de Opsprong, Mw. Sneekes & 

V.V. Top.  

Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen. 

 

4. Notulen ledenvergadering 2012 

Geen opmerkingen met dank aan de notulist. 

 

5. Financieel verslag/verslag kascontrolecommissie 

De penningmeester deelt het financieel overzicht uit en geeft een kleine toelichting. 

Mw. Chatwick en mw. Jans hebben namens de kascontrolecommissie de boekhouding 

bekeken en geven hun goedkeuring. Hierbij wordt decharge verleend aan de 

penningmeester. De voorzitter bedankt de kascontrole commissie en pennigmeester.  

 

6. Benoeming kascontrolecommissie 2013 

Mw. Jans & mw. Mafait. 

 

7. Begroting 2013 en vaststelling contributie 2014 

De begroting is gelijk aan het afgelopen jaar, met uitzondering van de promotie kosten. 

Die kostenpost willen we verhogen om zo op evenementen als Jumping Amsterdam en 

Indoor Brabant actief te kunnen zijn. 

Een aantal leden merkt op dat we nu interen op het budget, dit is wel een aandachtspunt 

voor de komende jaar en voor de contributiehoogte 2015. 

Alle leden stemmen in met de voorgestelde begroting. 

 

8. Stemming sponsoring CVI 2013 

De voorzitter licht dit agendapunt kort toe. We hebben een sponsorverzoek ontvangen van 

Stichting CVI Ermelo voor CVI 2013. Elk jaar is afgesproken dat deze sponsoring geen 

structurele bijdrage is en alleen met instemming van de leden kan worden gegeven. 

Vraag van Mw. Hoogenboom, waarvoor is de sponsoring en waarom is er een hoger 

sponsorbedrag gevraagd. Dhr. Slottje licht dit toe namens Stichting CVI Ermelo. Met name 

door het veranderen van locatie zijn er nu hogere kosten. 

Mw. Chatwick vraagt of het mogelijk om te stemmen over 2000,- sponsoring. Naar 

aanleiding hiervan ontstaat een kleine discussie rondom de sponsoring en hoogte van het 

sponsorbedrag. 
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Mw. van Voorst vraagt wat de gevolgen zijn als de KNHS VV maar 1000,- sponsort, dhr. 

Slottje antwoord hierop dat er een aantal particulieren nu garant staan. Dat zou 

betekenen dat het CVI dan failliet is. 

Dhr. Striezenau vraagt hoe het zit met de kosten voor de accommodatie in Ermelo, want 

volgend jaar zal ook voor die accommodatie betaald moet gaan worden. Voor volgend jaar 

is er nog niks bekend geeft dhr. Slottje aan, behalve dat ze streven om dan terug te keren 

in Ermelo. De Stichting CVI Ermelo heeft nog geen plan dat anticipeert op die situatie. 

 

Het voorstel vanuit een aantal leden is om nu in te stemmen met 1000,- sponsoring en 

1000,- als medegarantstelling.  

Dit voorstel wordt onder protest van het bestuur ter stemming gebracht, omdat 2000,- 

een te groot beslag legt op de uitgaven van de KNHS VV. 

Er wordt door een meerderheid van de leden ingestemd met het voorstel. 

We doen een uitdrukkelijk verzoek dat het bestuur inzicht krijgt in de kosten en uitgaven 

voor het CVI en we benadrukken dat de sponsoring geen structurele bijdrage is. 

We wensen de stichting CVI veel succes met de organisatie. 

 

9. Bestuursverkiezingen 

Mw. Mafait is aftredend en niet herkiesbaar. Mw. de Wolff wordt door het bestuur 

voorgedragen, er zijn geen tegenkandidaten. Alle leden stemmen in met benoeming van 

mw. de Wolff. De voorzitter bedankt mw. Mafait voor haar inzet. 

 

10. Jaarverslag 2012 

Het afgelopen jaar hebben er veel activiteiten zowel voor als achter de schermen in 

voltigeland plaatsgevonden. 

Onder andere de overgang naar de nieuwe organisatie structuur heeft het afgelopen jaar 

plaats gevonden. Dhr. Noë  licht de totstandkoming van deze verandering en nieuwe 

organisatie toe. De discipline voltige vormt hierin een pilot. 

De voorzitter belicht twee punten uit het jaarverslag:  

1) de promotie d.m.v. persberichten op o.a. de KNHS website en social media. 

2) er zijn 2 werkcommissies actief geweest: opleidingen en reglementen. 

Dhr. Vermaat bedankt de leden van deze werkcommissies met een klein presentje. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag. De voorzitter bedankt mw. Oost 

voor het maken van dit verslag. 

 

11. Jaarwerkplan 2013 

Mw. Jans vraagt of het mogelijk is om het NWV te organiseren ondanks de verbouwing in 

Ermelo. Ja, we hebben vandaag besloten dat we het in Ermelo organiseren en we denken 

dat het haalbaar is met de beschikbare accommodatie. 

Mw. van Wingerden vraagt of de paardtrainingen per se gekoppeld worden aan de 

regiotrainingen. Mw. van Klaveren licht de originele opzet van de regiotrainingen toe: 

De regiotrainingen waren bedoeld om vanuit een regio activiteiten te organiseren, startend 

met de turntrainingen. Dit loopt per regio wisselend. Daarom zijn de paardtrainingen nog 

niet gestart. Per regio zullen we kijken of er andere trainingen kunnen starten op basis 

waar behoefte ligt. 

Het werkplan wordt goedgekeurd. 

  

11. Uitreiking “in de Schijnwerper” 

Er hebben 5 verenigingen een filmpje ingestuurd.  

Stal de Wijk heeft gewonnen, dhr. Vermaat overhandigt de prijs aan Petra Huizing, 

longeur en trainster van deze teams. 

 

Dhr. Loffeld krijgt vervolgens het woord omdat we nog een persoon graag in het zonnetje 

willen zetten voor haar jarenlange inzet voor de sport. Normaal gesproken gebeurt dit 

meestal als iemand stopt, maar juist met de start van het Forum, waarin ze opnieuw 



 
 
 

 

3 
 

zitting neemt, vinden we dit een mooi moment om Heddy Boelsma te bedanken. Dhr. 

Loffeld spelt mw. Boelsma de zilveren speld op. 

 

12. Datum volgende vergadering: 2014 

De ALV is op woensdag 19 maart 2014. 

 

13. Rondvraag 

Mw. van Wingerden: zou het mogelijk zijn om rondom het 1000e lid een leuke actie te 

ondernemen. Mw. Kooiker zal intern bekijken of dit te realiseren is. 

 

14. Sluiting 

Dhr. Vermaat sluit om 21.05u de vergadering. Hij dankt iedereen voor de aanwezigheid en 

wenst iedereen een mooi voltigejaar.  

We sluiten af met het tonen van het winnende filmpje van Stal de Wijk. 

 

Na afloop van deze vergadering vindt een presentatie plaats van mw. Papma van de FPG. 


