Notulen Algemene Leden Vergadering & Opheffingsvergadering 27 november 2019

Aanwezig namens Kring Zuidwest:
Arie Hoekstra, Peggy Hoddenbach, Marjory van Voorst, Sonja de Jong & Mariska SnijdersSimonis
Afwezig met kennisgeving:
Delftse Ponyclub, Epona, Bernisse, S&P stables & Zwethruiters
Notulist: Mariska Snijders-Simonis
Algemene Leden Vergadering
1. Opening
Arie opent de vergadering om 20.00 uur
2. Vaststellen agenda & toelichting verloop deze avond
Aangezien het een gecombineerde vergadering betreft zal eerst de ALV en daarna de
opheffingsvergadering worden gehouden.
3. Mededelingen & ingekomen stukken
Van de secretaris: we hebben 5 afmeldingen ontvangen.
Van de voorzitter aan de hand van een powerpoint presentatie:
1. Tijdens de regio herfstmeeting is er een fout gemaakt in de berekening van de
winnaars in m/zzl teams. Behalve via de social media is deze rectificatie ook gebeurd
tijdens de Regio ALV van afgelopen week.
2. Ook zijn er tijdens deze Regio ALV een 3-tal nieuwe bestuursleden aangesteld:
- Tim Moesman in de functie van Manager samenwerking KNHS/FNRS
- Anton van Reedt Dortland in de functie van Manager Jeugd
- Arie Hoekstra heeft de voorzittershamer overgenomen van Andre van Overbeek
3. Het Jong KNHS is op zoek naar jonge enthousiaste bestuursleden.

4. Alle overige nieuwtjes die gepresenteerd zijn tijdens de Regio ALV zijn terug te lezen
in de bijgevoegde presentatie.
5. De KNHS is druk bezig geweest met het ontwikkelen van een nieuw concours
programma, inmiddels is de pilot hiervan te downloaden op de KNHS website. Dennis
Hoogenboom vraagt wanneer het programma definitief beschikbaar is. Anneke van
der Klooster vertelt dat zij het programma getest heeft maar nog niet verder is
gekomen dan het maken van de rooster, het uploaden van de deelnemers lukte niet.
Wordt vervolgd, zodra er nieuws is wordt dit gecommuniceerd.
6. De formele samenwerking van het KNHS en FNRS verloopt binnenkort. Tim Moesman
legt uit dat het FNRS op een aantal punten nog niet tevreden is met de
overeenkomst, de verwachting is dat de partijen rond februari 2020 zullen gaan
tekenen.
7. De website van Kring Zuidwest zal vanaf medio Februari doorgelinkt worden naar de
website van Regio Zuid-Holland.
4. Goedkeuring notulen ALV 15-05-2019
De notulen worden goedgekeurd.
5. Begroting 2020
De begroting over 2020 wordt gepresenteerd door de penningmeester, er zijn geen
vragen hierover.
De kascommissie (Dennis Hoogenboom & Rene van Praet) zal medio februari/maart de
kascontrole uitvoeren over 2019 en een stukje van 2020 (doorlopende kosten). De
voorzitter vraagt de vergadering of zij akkoord kunnen gaan met het decharge verlenen -namens de ALV- door de Kascommissie. De vergadering stemt hiermee in.
6. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
De vergadering wordt rond 20:30 uur afgesloten.

Opheffingsvergadering
1. Opening
Arie opent de vergadering om 20.35 uur
2. Vaststellen agenda
3. Financiën: bestemming saldo Kring Zuidwest
De verwachting is dat de Kring aan het einde van het jaar zo’n 16.000 euro op de
bankrekening heeft staan. In een overleg met de andere 2 kringen is er gekeken naar wat
zij in kas hebben en wat er met de overgebleven gelden moet gaan gebeuren. Besloten is
dat alle drie de kringen 7.500 euro inleggen voor een potje (bij de Regio) wat gelabeld
wordt en de komende 3 jaar als subsidie aangevraagd mag worden door de ‘oudverenigingen’ van de 3 kringen. Zij mogen, als zij een tekort op hun begroting hebben
voor een evenement in de breedte van de paardensport, een bijdrage uit dit potje
vragen.
Het gelabelde geld zal worden “beheerd” door de 3 oud-penningmeesters van de
Kringen.
Tevens zal men nog een aantal kaders opstellen waaraan een aanvraag dient te voldoen.
Uitgebreide communicatie hierover zal plaatsvinden via de KNHS Regio Zuid-Holland
(Facebook, Site en wellicht een nieuwsbrief).
Aangezien Kring Zuidwest veel meer geld in kas heeft dan de afgesproken 7.500 euro zijn
er binnen deze Kring 2 extra afspraken gemaakt:
- Kring Zuidwest wilt graag meewerken (in geld & ondersteuning) aan een
afscheidsevenement. Dit kan de Kring uiteraard niet alleen en vraagt de ALV dan ook om
na te denken over ideeën, vrijwilligers en accommodaties. Het evenement moet uiterlijk
in kwartaal 1 van 2020 uitgevoerd worden. Opgeven graag voor 31 december bij de
secretaris (Tim Moesman stelt afhankelijk van de datum zijn accommodatie
beschikbaar).
- Het geld wat er nog over is na het afstorten van de 7.500 euro en het evenement zal
ook naar een gelabeld potje gaan. Dit zal ook als subsidie mogen worden aangevraagd,
maar alleen door de “oud-verenigingen” van Kring Zuidwest.
Meer informatie is terug te vinden in de presentatie.
De voorzitter vraagt de ALV of zij zich kunnen vinden in dit voorstel, de ALV gaat akkoord
met dit voorstel.
4. Vereffenaar
Zie presentatie
5. Bewaarder

Zie presentatie
6. Toelichting op ‘in liquidatie’
Vanaf nu zal Kring Zuidwest de toevoeging ‘in liquidatie’ dragen.
7. Vragen definitief akkoord vergadering
Anita Verloop vraagt hoe er toezicht wordt gehouden op het ‘oude geld’ van Kring
Zuidwest, Arie antwoord hierop dat dit gelabeld geld op de ALV van de Regio apart zal
worden gerapporteerd.
Na dit antwoord vraag de voorzitter de ALV of zij definitief akkoord kan gaan met het
opheffen van de bestuurlijke entiteit van Kring Zuidwest. Dit akkoord wordt unaniem
gegeven.
8. Rondvraag
De vergadering wordt rond 21:45 uur afgesloten en na de pauze wordt de
wedstrijdkalender besproken.

