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Concept-Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 20 juni 2017
van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’
Aanwezig:
MRV:
o
Bgen bd Kautz, vz
o
Maj (R) Woudenberg, vice-vz (a.i.), tevens namens SSO, KMSV-Fonds en CEE
o
Elnt (R) Bergkotte, secr
o
Elnt (R) Oosterhof, penningmeester
o
Maj Maandag, topsportcoördinator, tevens namens Bereden Ere-Escorte KMAR
o
Sgt1 Sanders, wedstrijdcoördinator
SMR:
o
Ltkol Le Clercq, secr
Afdeling Amsterdam:
o
Tlnt Voorhout, secr
Afdeling ’s-Gravenhage:
o
Lkol Kampen, vz, tevens vice-vz NVBW
o
Maj bd Wink, lid
Afdeling ’t Harde:
o
Maj Schreuder, vz
o
Kap Van der Ree, secr
o
Mevr Kramer, bestuurslid
NVBW:
o
Dhr Vijverberg, secr
Afwezig met bericht:
o
o
o
o

Genm bd De Jonge, vz SMR
Elnt (R) Olthof, examensecretaris SMR
Lkol Van de Krol, C-CEE
Elnt (R) Westerwoudt, vz Afd A’dam

1

Opening, mededelingen en agenda

o

De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur en deelt de AV mede dat het streven is om 21:00 uur gereed te zijn en
daarna een borrel te drinken.

o

Vanuit de zaal zijn geen aanvullingen op de agenda.

2

Notulen AV 15 november 2017

o

Worden ongewijzigd vastgesteld.

3

Jaarverslag 2016

o

Wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

Financieel verslag 2016 en begroting 2017

o

De voorzitter meldt dat er een donatietoezegging is gedaan van EUR 1.000,00 per jaar, die zal worden aangewend voor
talentontwikkeling. De gever zal anoniem blijven, maar wel eenmaal per jaar lunchen met de voorzitter.
De penningmeester licht de bij de uitnodiging gevoegde stukken toe. De bestuurskosten en de contributie van de
afdeling Oirschot zijn aangepast. Over het resultaat en de balans over 2016 en de begroting voor 2017 zijn geen vragen.

o
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o

De begroting is reeds aangepast naar de lagere bijdragen van de SMR, conform het ingekomen stuk van Genm bd De
Jonge. De aangepaste versie gaat hierbij.

5

Verslag kascontrolecommissie 2016, decharge hoofdbestuur, benoeming kascontrolecommissie 2017

o

o
o

De kascontrolecommissie complimenteert de penningmeester en leest het verslag voor. De vraag wordt gesteld of de
kascontrolecommissie ook de SMR moet controleren. Daartoe is in het verleden besloten gezien de toezichthoudende rol
van de MRV op de SMR, ten aanzien waarvan het bestuur van de MRV destijds heeft besloten om ook de
kascontrolecommissie om haar mening te vragen.
Het hoofdbestuur wordt decharge verleend door de AV.
De kascontrolecommissie voor 2017 zal weer bestaan uit Maj Schreuder en Ritm (R) Splinter.

6

Statutenwijziging

o

De vz licht de totstandkomingsgeschiedenis van de nieuwe statuten toe. Al het commentaar van de afdelingen is
besproken en meegenomen en van het aanbod van de vz om de statuten ter plaatse te komen toelichten is geen gebruik
gemaakt. De AV heeft enkele allerlaatste aanscherpingen op de nieuwe concept-statuten besproken en het bestuur heeft
vragen van de AV beantwoord.
Het ingezonden commentaar van Maj bd Wink voor deze AV is meegenomen. Ter AV stelt hij nog voor de opzegtermijn
voor leden 6 weken te maken en te verduidelijken bij wie je opzegt.
De afdeling ’t Harde heeft vragen over het afschaffen van de ABR en het bestaansrecht van een verzelfstandigde
afdeling. Maj Schreuder wil weten of zij nu en in de toekomst onder de verzekering van de MRV vallen en het nieuwe
huishoudelijk reglement zien.
Lkol Kampen vraagt of de afdelingen zelf mogen weten wie er afgevaardigd wordt naar een AV: dat is zo. Er mogen ook
meerdere personen komen, waarvan er dan één stemrecht heeft.
Ltkol Le Clercq heeft een vraag over de categorieën leden; het bestuur zal de afdelingen en ruime teugel laten bij het
accepteren van leden die niet onder een specifieke definitie vallen. Richting de KNHS moet er wel controle vanuit het
bestuur op zijn.
Lkol Kampen vraagt of een afdeling zelf mag bepalen om bepaalde leden meer contributie dan anderen te vragen; dat
mag: de nieuw verzelfstandigde afdelingen bepalen zelf hun contributietarieven.
De AV heeft het bestuur gemandateerd om de nieuwe statuten met inachtneming van het bovenstaande met eventuele
minimale wijzigingen door een notaris te laten opstellen en ter goedkeuring aan de Minister van Defensie voor te leggen.
Na goedkeuring in de volgende AV wordt de statutenwijziging notarieel verleden en treden de nieuwe statuten in
werking.
Het bestuur heeft aangeboden voor de volgende AV concept-afdelingsstatuten aan de te verzelfstandigen regionale
afdelingen te zullen toesturen, en de kosten van de notariële verlijding daarvan (c.q. de oprichting van de alsdan
verzelfstandigde regionale afdelingen) voor haar rekening te zullen nemen. Deze concept-afdelingsstatuten kunnen
vervolgens per regionale afdeling individueel en op de volgende AV worden besproken. Het bestuur zal een concept
huishoudelijk reglement eveneens voor de volgende AV opstellen. Hetzelfde geldt voor het verzekeringsplaatje.

o
o

o
o

o
o

o

7

Aanmelding leden KNHS

o

De vz en de vice-vz lichten een en ander toe, en zullen nog nadere oproepen uitgaan. Het is de AV helder.

8

Gebruik Captain

o

De vice-vz licht een en ander toe, met name ten aanzien van het aanwijzen van vertrouwensfunctionarissen. Het is de
AV helder.

9

Toekomst MRV

o

De vz houdt de AV voor dat er naar de toekomst moet worden gekeken. Het bestuur zal in dat kader een heidag hebben
om te brainstormen; input van de leden is tot 1 september 2017 welkom middels een e-mail aan de secretaris.
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10

(Her)benoeming bestuursleden: voorzitter, penningmeester

o

De penningmeester wil na twee termijnen aftreden; er komt een vacature voor een opvolger die door de
penningmeester zal worden ingewerkt. De AV verlengt met dat doel de termijn van penningmeester.
De termijn van de vz is ook afgelopen, maar wil nog een aantal lopen zaken afronden zoals de statutenwijziging en meer
aansluiting met de KMAR en de KLu. De AV verlengt met dat doel de termijn van de vz bij acclamatie.

o

11

Kalender en wedstrijden 2017: nationaal, internationaal, talentontwikkeling

o
o
o

Het verzoek is uitslagen steeds met het bestuur te delen via de wedstrijdcoördinator.
De KMAR-wedstrijd in Maassluis komt er nog aan, net als een eventingwedstrijd in Mariënwaerdt.
Internationaal vindt dit jaar nog het EK in Frankrijk plaats.
12 Mededelingen SMR

o
o

Examen in Muiderberg geweest met MRbZ nieuwe stijl. A.s. zondag is er een driekamp in Den Haag waar ook MRbZ kan
worden gehaald. In oktober is er weer MRb-examen in ’t Harde.
De vz meldt dat het jammer is dat de vz SMR er niet is, want het bestuur heeft besloten hem een oorkonde en de
Erelegpenning in zilver met het opschrift “inspirerend leiderschap” toe te kennen. Veel instemming vanuit de AV.

13

Mededelingen afdelingen Amersfoort, Amsterdam, ’s-Gravenhage, ’t Harde, Havelte / Noordoost, Oirschot
/ Zuidoost en Rotterdam

o

’s-Gravenhage: Lkol Kampen doet levendig verslag waaruit blijkt dat men een actieve afdeling is met veel leden en veel
activiteiten, waaronder jachten, crosstrainingen en een driekamp. Ook voor het jaardiner in december is de vz van harte
uitgenodigd.
’t Harde: er is een nieuwe bedrijfsleider in de vorm van Kpl1 (R) Kalkman. Een aantal activiteiten wordt georganiseerd
door de Manege KRA, onder andere springwedstrijden.
Amsterdam: geen.

o
o
14

Mededelingen gelieerde organisaties: Bereden Ere-Escorte Koninklijke Marechaussee, Cadetten Rij- en
Voltigeervereniging 'Sint Joris', Cavalerie Ere-Escorte, Manege Korps Rijdende Artillerie, Nederlandse
Vereniging voor Bereden Wapenvaardigheid 'Saint Georges', Stichting Eventing Maarsbergen, Stichting
KMSV-Fonds, Stichting Militair Ruitersportcentrum 'Marcroix', Stichting Sportonderscheidingen

o
o
o
o
o

Bereden Ere-Escorte Koninklijke Marechaussee: op sterkte, op weg naar Prinsjesdag.
CEE: op sterkte, op weg naar Prinsjesdag.
Manege KRA: gaan statuten nog bekijken.
NVBW: gaat goed, veel activiteiten op de rol, onder andere demo tijdens Prinsjesdag en een internationale wedstrijd,
men is ook in overleg met de SMR over een route naar MRbZ.
SSO: NK Moderne Vijfkamp gaat toch door.

15

Datum volgende Algemene Vergadering

o

21 november 2017

16

Rondvraag en sluiting

o
o
o

Maj Maandag: tip: je kan voor EUR 17,50 bij de SRR levenslang een Ruiterbewijs krijgen.
Penningmeester: aanrader: 30 juni - 1 juli a.s. naar Eventing Maarsbergen gaan kijken.
De vz nodigt de AV uit voor de aansluitende borrel.
Sluiting: 21:00 uur.
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