Concept-Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 28 juni 2018
van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’, statutair gevestigd te Amersfoort,
gehouden te Utrecht te 19:00 uur
Aanwezig:
MRV:
o
Bgen bd Kautz, vz (aftredend)
o
Genm bd Van der Louw, vz (aantredend)
o
Maj (R) Woudenberg, vice-vz (a.i.), tevens namens CEE, SSO en KMSV-Fonds
o
Ritm (R) Splinter, penningmeester, tevens namens MRC Marcroix
o
Maj (R) Van Ginkel, ledensecretaris
o
Maj Maandag, topsportcoördinator
o
Elnt (R) Veul, wedstrijdredactie
SMR:
o
Lkol Le Clercq, secr
Afdeling Amsterdam:
o
Elnt (R) bd Kleine, vz
Afdeling ’t Harde:
o
Maj Schreuder, vz, tevens lid KCC
o
Kap Van der Ree, secr
o
Mevr Kramer, bestuurslid
Landelijke afdeling
o Ritm bd Lebon
Afdelingsleden
o
Maj bd Wink, lid Afdeling Den Haag, tevens lid KCC
o
Kpl (R) bd Noort, lid Afdeling Den Haag

Totaal aantal volmachten om te stemmen namens afwezigen: 2
Afwezig met bericht:
MRV:
o
Elnt (R) Bergkotte, secr
o
Sgt1 Sanders, wedstrijdcoördinator
SMR:
o
Genm De Jonge, vz
Afdeling ’s-Gravenhage
Afdeling Oirschot / Zuidoost (machtiging afgegeven)
Afdeling Amersfoort (machtiging afgegeven)
Afdeling Havelte / Noordoost
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opening, mededelingen en agenda
Voorzitter opent met 3 mededelingen:
de huidige vergadering is de eerste conform de nieuwe statuten
per heden is de nieuwe oude voorzittershamer in gebruik
het behandelen van de status van de vereniging v.w.b. de AVG is aan de agenda toegevoegd

o

presentielijst en vaststelling stemgerechtigden
Vice-vz (a.i.) neemt de presentie af, benoemt welke stemgerechtigden aanwezig zijn (zie presentielijst)
en licht toe dat Ritm Lebon is benoemd tot afgevaardigde namens de landelijke afdeling tot aan de
eerstvolgende verkiezing van de afgevaardigde namens de landelijke afdeling

o

vaststelling notulen AV 21 november 2017
De vergadering heeft geen opmerkingen m.b.t. de conceptnotulen van afgelopen AV, deze zijn derhalve
door de vz goedgekeurd
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statutenwijziging en oprichting regionale afdelingen
In het voortraject is de staturenwijziging verspreid en was er ruimte voor reacties. De statutenwijziging
is tijdens deze vergadering aan een stemming onderworpen en unaniem akkoord bevonden. Wel staan
de afhandelingen door 2 afdelingen nog open (Rotterdam en Amsterdam)
De afvaardiging van afdeling Amsterdam gaf aan dit wel voornemens te zijn, maar pas tijdens een
interne vergadering in september te willen beklinken
Van de afdeling Rotterdam is nog geen inhoudelijke reactie bekendgemaakt
vaststelling huishoudelijk reglement
In het voortraject van deze vergadering is het huishoudelijke reglement opgesteld en verspreid. Reacties
zijn verwerkt, waarna het reglement opnieuw is verspreid. Tijdens deze vergadering is het reglement
aan een stemming onderworpen. Het reglement wordt unaniem akkoord bevonden, met de toezegging
dat opmerkingen van majoor Wink worden meegenomen
jaarverslag 2017
Het jaarverslag is doorgenomen. Vanuit de aanwezigen geen bijzonderheden
vaststelling jaarrekening 2017
De balans en resultatenrekeningen zijn verspreid. Er zijn geen reacties op ontvangen. Tijdens de
vergadering zijn geen bijzonderheden aangedragen
verslag kascontrolecommissie 2017, décharge bestuur, benoeming kascontrolecommissie
2018
De majoors Wink en Schreuder hebben de jaarrekening 2017 gecontroleerd en geen noemenswaardige
bijzonderheden ontdekt. De vergadering verleent décharge aan het bestuur
De vz verzocht de majoors Wink en Schreuder of deze hun rol als kascontrolecommissie voor 2018
wilden verlengen. Hierop hebben beide majoors positief geantwoord. De vz heeft hen derhalve tot
kascontrolecommissie 2018 benoemd. De vz bedankt beide majoors voor hun inzet met een fles wijn
De majoor Woudenberg heeft conform het convenant MRV/SMR als waarnemend voorzitter MRV de
jaarrekening van de SMR gecontroleerd en goedgekeurd. De penn mr buigt zich verder met steun van
majoor Wink over de vraag hoe de vz de jaarrekening van de SMR controleert
aansluiting KNHS en overzicht ledenaantallen
De aansluiting tussen MRV en KNHS verloopt grotendeels goed. Wel is het aan beide kanten verwerken
van de nodige persoonsgegevens uitdagend omdat de systemen niet op elkaar aansluiten. Er wordt dus
handmatig verwerkt
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Gezien het handmatig verwerken werden eerder dit jaar mails verstuurd naar de leden met de vraag
deze te controleren en eventuele wijzigingen door te geven, om fouten te voorkomen.
De ledensecretaris geeft aan de afdelingen aan dat het belangrijk is dat de leden op hun gegevens
blijven letten en wijzigingen indien nodig z.s.m. door te geven
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen
De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is door de vice vz, secretaris en penn mr heroverwogen,
tezamen met enkele offertes van andere verzekeraars. Besloten is met een andere verzekeraar verder te
gaan
De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn inzet in deze
wedstrijden en Nationaal Militair Kampioenen 2018
De wedstrijdcoördinator kon niet aanwezig zijn bij de AV
De vz geeft aan dat er een verslag van wedstrijden is verspreid
De vz geeft aan trots te zijn op het verloop van de wedstrijden afgelopen jaar, met de wedstrijd in
Fontainebleu als hoogtepunt
kandidatuur en benoeming voorzitter; overdracht voorzitterschap
De vz geeft aan dat op de vacature voor vz een (1) respondent is geweest (genm Van der Louw). Met
de generaal zijn oriënterende gesprekken gevoerd, waarna hij zijn kandidatuur bevestigde
De kandidatuur van de generaal is tijdens de vergadering aan een stemming onderworpen
Er is unaniem akkoord gereageerd op de benoeming van genm Van der Louw
De (aftredend) vz bgen Kautz draagt de voorzittershamer en de zetel aan het hoofd van de tafel over
aan de (aantredend) vz genm Van der Louw
De vz verzoekt de voormalig voorzitter de vergaderzaal te verlaten
De vice/vz stelt voor de voormalig voorzitter tot erelid te benoemen en onderwerpt dit voorstel aan een
stemming, waarop unaniem akkoord wordt gereageerd
De voormalig vz wordt tot erelid benoemd, voor langdurige verdiensten, als toegelicht door de vice-vz
(a.i.) maj (R) Woudenberg
bestuursrotaties: wedstrijdcoördinator; vicevoorzitter (a.i.)
De vz geeft door dat de wedstrijdcoördinator, de sgt1 Sanders, heeft aangegeven haar functie neer te
willen leggen, dit i.v.m. haar vele werkzaamheden m.b.t. het oprichten van een nieuwe manege
Gezien de langdurige waardevolle inzet van de wedstrijdcoördinator wil de vz een overdracht waardig
inkleuren op een markant moment in december
De vz verzoekt de vice-vz (a.i.) zijn rol voor een (1) jaar te verlengen en daarna zijn toekomstige rol
binnen de vereniging pas te herbezien
De vice-vz (a.i.) gaat hiermee akkoord

o

begroting 2018
De conceptbegroting 2018 is verspreid
De penningmeester neemt deze tijdens de vergadering met de aanwezigen door
Een vooruitgang t.o.v. 2017 is de bijdrage van 2500 euro vanuit de KMar aan de MRV
Er gaat relatief veel naar automatisering en notariële kosten, dit ivm de AVG, nieuwe statuten en
samenwerking met de KNHS
Er worden geen bijzonderheden aangekaart

o
o
o
o

mededelingen landelijke en regionale afdelingen
Amsterdam: geen bijzonderheden
’ t Harde: vierde in mei haar verjaardag
’ s Gravenhage: bekend is dat op 7 oktober 2018 een jubileumrit zal worden georganiseerd
Landelijk: geen bijzonderheden
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mededelingen gelieerde en geassocieerde organisaties
SMR: dit jaar is er nog 1 examen, in ’ t Harde in het najaar
MRC Marcroix: de stichting bloeit als nooit te voren, wel is er een issue tussen Marcroix en mindef
aangaande onroerend goed. De berichtgeving dat Marcroix weg moet lijkt af te nemen, wel is dat nog
het huidige standpunt. Het inkleuren van de toekomst en daarmee het budget van Marcroix staat dus op
dit moment open
Datum volgende Algemene Vergadering: 6 december 2018
Er wordt opgemerkt dat deze voorgenomen datum samenvalt met het jaarlijks uitreikmoment voor
officierskruizen
Misschien kan dit zorgen dan enkele verwachte aanwezigen verhinderd zullen zijn
Wel is de uitreiking van officierskruizen meestal ’s middags
De vz houdt voor: als afdelingen en gelieerde/geassocieerde organisaties door bovenstaande verhinderd
denken te zullen zijn, geeft dit dan voor 28 juli 2018 te 19:00 uur door de secretaris aan
Vz houdt tot zover vast aan de voorgenomen datum
Rondvraag, opmerkingen en sluiting.
V) Amsterdam: we zouden graag soms met andere afdelingen buitenritten doen, hoe regelen we dat?
A) Vz: houd elkaars websites in de gaten en benader elkaar
V) Ritm Lebon: onderkent dat de prijs voor de meest veelbelovende combinatie vorige keer naar een 40plusser ging, en verzoekt(/stelt voor) dat er (gezien het oogmerk van de prijs) bewust naar een jonge
ruiter gezocht wordt
A) vz; staat genotuleerd
Opmerking) Ritm Lebon: heeft vanuit de KPU voor een nieuw uitrustingspakket (UP) voor ruiters
gezorgd. Het jasje blijft verzorgd door het KPU zelf, de overige artikelen kunnen bij winkels van Divoza
gepast en afgehaald worden. In het UP worden vanaf nu ook laarzen en handschoenen verstrekt. De
cap wordt voor alle krijgsmachtdelen zwart, maar wel veiliger
Reactie) staat genotuleerd, tevens wordt hier een MRV bericht aan gewijd
Opmerking) SMR: in voorjaar 2019 kan een grote groep op voor het MRB
Reactie) staat genotuleerd
Sluiting om 21:08
Vz: gezien de behandeling van het erelidmaatschap van de bgen Kautz is toegevoegd en 8 minuten
duurde zijn de geplande punten binnen de geplande tijd behandeld
a. AVG: Naast het gepersonaliseerde nieuwsbericht dat de MRV ten aanzien van de AVG op 24 mei op
de website heeft gepubliceerd, en bovendien naar alle personen waarvan een e-mailadres bekend is
heeft verstuurd, overweegt het bestuur het volgende. De verwerking van gegevens door de MRV
levert geen groot privacyrisico op voor betrokkenen. Ook worden er geen bijzondere en/of
strafrechtelijke persoonsgegevens op grote schaal verwerkt, en observeert de MRV betrokkenen niet
op regelmatige of stelselmatige wijze. Op basis van deze inschatting is een Functionaris
Gegevensbescherming voor de MRV niet nodig. Verder worden er geen bijzondere
persoonsgegevens verwerkt, en is geen van de negen criteria opgesteld door de werkgroep van
Europese privacytoezichthouders van toepassing. Op basis van deze inschatting is een Data
Protection Impact Assessment voor de MRV ook niet nodig

NB: presentielijst op te vragen bij de secr
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