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Concept-Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 21 november 2017
van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’, statutair gevestigd te Amersfoort,
gehouden te Utrecht
Aanwezig:
MRV:
o
Bgen bd Kautz, vz
o
Maj (R) Woudenberg, vice-vz (a.i.), tevens namens CEE, SSO en KMSV-Fonds
o
Elnt (R) Bergkotte, secr
o
Maj Maandag, topsportcoördinator
SMR:
o
Genm bd De Jonge, vz
Afdeling Amsterdam:
o
Tlnt Voorhout, secr
Afdeling ’s-Gravenhage:
o
Huz (R) Van Maanen, secr
o
Maj bd Wink, lid
Afdeling ’t Harde:
o
Maj Schreuder, vz
o
Mevr Kramer, bestuurslid
Afdeling Amersfoort:
o
Ritm (R) Splinter, lid, tevens namens Stichting Militair Ruitersportcentrum Marcroix

Totaal aantal volmachten om te stemmen namens afwezigen: 12
Afwezig met bericht:
MRV:
o
Elnt (R) Oosterhoff, penningmeester
o
Maj (R) Van Ginkel, ledensecretaris
o
Sgt 1 Sanders, Wedstrijdcoördinator
SMR:
o
Lkol Le Clercq, secr
Afdeling Amsterdam:
o
Elnt (R) bd Kleine, vz
o
Ritm (R) Galjard, bestuurslid
Afdeling ’s-Gravenhage:
o
Lkol Kampen, vz, tevens vice-vz NVBW
Afdeling Oirschot:
o
Maj (R) Diederen, vz
o
Maj (R) Van Klooster, secr
o
Huz 1 (R) Van der Maas, penningmeester
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1

Opening, mededelingen en agenda

o

o

De voorzitter opent de vergadering om 18:59 uur (stipt om 19:00 uur, en derhalve op tijd, treedt de Genm bd De Jonge
binnen) en doet enkele inleidende mededelingen aan de AV.
De KMAR-wedstrijd in Maassluis met buitenlandse deelnemers was een succes, net als Eventing Mariënwaerdt, zij het in
dat laatste geval met een klein militair veld. De nationale equipe heeft meegedaan aan het Militair WK in Fontainebleau
en is vijfde geworden; hulde. De koppeling MRV-KNHS is bijna afgerond; nog niet iedereen heeft zich aangemeld. Na 1
januari 2018 worden die lid-af en mogen ook niet meer meedoen aan activiteiten, maar ontvangen nog wel de
nieuwsbrieven. Er zijn ook afdelingsbestuursleden die zich nog niet hebben aangemeld; gaarne waar nodig alsnog actie
van uzelf en uw leden! De MRV zal de afdelingen en haar eigen gastleden vragen om de status van gastleden cf. de
statutaire vereisten te bevestigen om problemen met de KNHS te voorkomen.
Vanuit de zaal zijn geen aanvullingen op de agenda.

2

Notulen AV 20 juni 2017, ter goedkeuring

o

Worden vastgesteld met een kleine wijziging van afdeling ‘t Harde.

3

Statutenwijziging, ter goedkeuring

o

o

De vz deelt de AV mede dat laatste opmerkingen van de leden zijn doorgevoerd. De door de notaris gecontroleerde
gewijzigde statuten zijn tijdig ter inzage gelegd.
De Minister van Defensie heeft ingestemd met de statutenwijziging.
Vervolgens stelt de vz aan de orde het voorstel om de statuten te wijzigen, conform een ter tafel liggend ontwerp,
opgemaakt door Linders Notarissen te Breda, met kenmerk 2017C89258ML dat bij nieuwsbrief d.d. 31 oktober 2017
bekend is gesteld en voorts op 6 november 2017 bij de afdelingen ter inzage is gelegd. In verband met de voorgenomen
statutenwijziging stelt de voorzitter voor om ieder van de medewerkers van voormeld notariskantoor alsmede hemzelf te
machtigen, zo tezamen als ieder van hen afzonderlijk, de statutenwijziging te passeren, te tekenen en te doen wat te
dier zake vereist mocht worden.
Het voorstel wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen.

4

Huishoudelijk reglement, ter bespreking

o

De vz ligt toe dat een huishoudelijk reglement een aanvulling is op de statuten, niet verplicht is en niet mag afwijken van
de statuten.
In de statuten is opgenomen dat de MRV verbindingen mag aangaan met andere organisaties in het concept HR is
opgenomen dat de MRV convenanten is aangegaan met de KNHS en de SMR. In de statuten staat hoeveel bestuursleden
er minimaal zijn en hoe ze gekozen worden in het concept HR is de taakverdeling binnen het bestuur opgenomen.
De statuten MRV en het concept HR vormen de basis voor de statuten van de afdelingen..
Gevraagd wordt niet om goedkeuring van het concept, maar om commentaar voor 22 december 2017 per mail aan de
secretaris. Half januari komt er dan een volgend concept, waarop commentaar kan worden geleverd tot half februari. In
de eerste AV van 2018 kan het dan ter besluit aan de AV worden voorgelegd.

o

o
o

o

o
o

5

Verzekeringen, ter bespreking

o

De vz licht het belang van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering toe. De MRV kan een koepelverzekering
regelen waarbij aangesloten verenigingen en stichtingen zich kunnen meeverzekeren. Er is één offerte binnen en er
volgen er nog twee.
Het idee is dan dus dat de regionale verenigingen zich tegen een korting hierbij kunnen aansluiten.
Wordt vervolgd.

o
o
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6

Concept-statuten voor de regionale verenigingen, ter bespreking

o

De vz ligt de ratio en de inhoud van de concept-statuten voor de regionale verenigingen toe. Afhankelijk van de reeds
bestaande rechtspersoonlijkheid van de afdelingen zal dit een statutenwijziging inhouden of een oprichtingsakte.
De concept-statuten worden naar tevredenheid besproken.
De regionale afdelingen kunnen tot uiterlijk 22 december 2017 aanscherpingen op deze concept-statuten doorgeven aan
de secretaris van de MRV, die voor alle nieuw op te richten regionale verenigingen dienen te gelden. Het idee is dat we
er eind januari 2018 uit zijn en een en ander kunnen laten goedkeuren door de notaris. Vervolgens moeten de
afdelingen een en ander in hun eigen AV’s laten goedkeuren (dan wel een oprichtingsvergadering houden) en de notulen
aan het hoofdbestuur zenden. Dit opdat de statutenwijziging van de MRV, de oprichting of de statutenwijziging van
reeds bestaande regionale verenigingen zo efficiënt mogelijk, tegelijkertijd en op kosten van de MRV notarieel kunnen
worden verleden. Het streven is voor 15 maart 2018, maar in ieder geval voor de eerste AV van de MRV van 2018. De
AV besluit verder dat afdelingen die afwijkingen van deze standaard wensen of voor een ander tijdpad kiezen de
notariële verlijding zelf dienen te betalen. Eventuele reeds bij de KvK bestaande inschrijvingen moeten in ieder geval
kloppend worden gemaakt.
Ritm (R) Splinter: kan de stichting Marcroix kan ook lid worden? Vz: Jazeker, zij kan zich aanmelden.
Maj Schreuder: de afdeling ’t Harde weet nog niet zeker of de afdeling als regionale vereniging door wil. De AV zou dit
betreuren; de vz verzoekt het te laten weten voor 22 december 2017.
Maj Schreuder: wat is het voordeel voor de Manege KRA om gelieerd of geassocieerd te zijn? Vz: gelieerden zijn lid,
mogen in de AV stemmen en zijn verzekerd; geassocieerden niet, maar mogen wel zonder stemrecht de AV bijwonen en
meedoen aan nieuwsberichten etc. Op suggestie van de Genm bd De Jonge zal de vz een brief aan de manege KRA
sturen om een en ander nog eens uiteen te zetten.

o
o

o
o
o

7

Overdracht redactie nieuwsberichten en websites MRV en SMR per 2018

o
o
o

Maj (R) Woudenberg verzorgt sinds 2002 de nieuwsberichten en is met ingang van 2018 niet langer beschikbaar.
De berichten zullen worden verzorgd door de secretarissen MRV en SMR (ondersteund door respectievelijk de ledensecr
en de examensecr) met Maj (R) Woudenberg als eindredacteur.
De nieuwe procedure wordt nog gecommuniceerd.

8

Kalender 2018

o
o
o
o
o

Vz: zien graag dat de afdelingen zoveel mogelijk zelf organiseren.
Ritm (R) Splinter: in Amersfoort is de samenwerking tussen de afdeling en de Stichting Marcroix stroef.
Ritm (R) Splinter: Challenge Saumur komt in oktober 2018 weer naar Nederland.
Maj Schreuder namens de Manege KRA: komend jaar wordt er wellicht iets georganiseerd de Kings Troop RHA.
Bericht van wedstrijd coördinator: 14 april NMKR-eventing te Maarsbergen, 8 juni NMKR-springen en dressuur te
Bunschoten, 29 juni open KMAR wedstrijd te Maassluis en tweede helft november evt. indoor in Saasveld.
Vz: alle afdelingen en de SMR graag de activiteiten opgeven voor 1 december 2017; de jaarkalender wordt op 5 januari
2018 verzonden.

o

9

Bestuursrotaties, ter goedkeuring

o
o

Als penningmeester treedt na zes jaar af Elnt (R) Oosterhoff; hem wordt de Erelegpenning in Zilver toegekend, met het
opschrift: “professioneel”.
Als opvolger wordt door de AV per heden unaniem benoemd Ritm (R) Splinter.

10

Wijziging KCC 2017, ter goedkeuring

o

Als lid van de kascontrolecommissie 2017 treedt logischerwijs af Ritm (R) Splinter en wordt unaniem benoemd Maj b.d.
Wink, naast Maj Schreuder, die reeds op 20 juni 2017 werd (her)benoemd.
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11

Mededelingen SMR

o
o
o
o
o
o

De Vz-SMR, de Genm bd De Jonge doet verslag:
Er zijn in 2017 drie aflegmomenten georganiseerd; ongeveer de helft van de kandidaten is geslaagd.
De examinatorenpoule is uitgebreid met een Brigadier van Politie.
De nieuwe MRb-Zilver proef is nog in de proeffase.
Voor de voorzitter wordt nog steeds een opvolger gezocht.
De financiën zijn op orde.

12

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

o
o

Amersfoort: geen.
’s-Gravenhage: bestuurswissel gehad. Nieuwe terugkerende activiteit is de driekamp, aantal jachten in de planning,
verder begonnen aan nieuw lesplan voor de rijdende leden op KNHS-leest geschoeid.
’t Harde: geen verdere bijzonderheden.
Amsterdam: bestuurswissel geweest. Buitenritkalender in de maak. Verder geen bijzonderheden.

o
o
13

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

Bereden Ere-Escorte Koninklijke Marechaussee: door de terreurdreiging is het KMAR-personeel uitgeput, hetgeen in de
toekomst mogelijk een gevaar voor het escorte oplevert. Oefendagen bekend. Verder geen bijzonderheden.
CEE: oefendagen bekend, verder geen bijzonderheden.
Manege KRA: verder geen bijzonderheden.
Maarsbergen: gaat weer plaatsvinden.
KMSV: geen bijzonderheden.
Marcroix: bedrijfsmatig gaat het goed, wel strubbelingen met Defensie, komt eventueel locatie buiten de kazerne. Zeer
tot spijt van Marcroix heeft het CEE haar in 2018 niet opgenomen als locatie voor een oefendag.
SSO: Huz (R) Bavelaar wordt door BIMS uitgezonden naar het Militair WK Moderne Vijfkamp, hulde!

14

Datum volgende Algemene Vergadering

o

10 april 2018

15

Rondvraag en sluiting

o

Maj Maandag: volgend WK is over twee jaar in China….wordt vervolgd. Zaak om dit soort zaken tijdig af te stemmen
met BIMS.
Genm bd De Jonge: pleidooi om te blijven vechten binnen Defensie, schakel elkaar in om zaken voor elkaar te krijgen.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de vz de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een aansluitende borrel.

o
o
o
o
o

o
o

Sluiting: 20:26 uur
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