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Concept-Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 30 oktober 2019 

van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’, statutair gevestigd te Amersfoort, 
gehouden te Utrecht te 19:00 uur 

 

 
 

Aanwezig: 
 

Bestuur MRV: 

o Genm bd Hans van der Louw, voorzitter        
o Kol Harold de Jong, vicevoorzitter 

o Maj (R) Ferdinand van Lawick van Pabst, secretaris (aantredend) 
o Kol bd Frank Gerards, secretaris (aftredend) 

o KTZ Michel Loof, penningmeester (aantredend) 
o Maj Cornelie op ten Noort, wedstijdcoördinator (aantredend) 

o Sgt1 Emily Sanders, wedstrijdcoördinator (afgetreden) 

o Kap Demelza Cannemeijer-Goossens, wedstrijdcoördinator (aftredend) 
 

Afdelingen: 
Afdeling Amersfoort: 

o Elnt (R) Alexander Knottenbelt, voorzitter 

       
Afdeling Amsterdam: 

o Elnt (R) bd Ronald Kleine, voorzitter 
o Elnt (R) bd Patrick Westerwoudt  

      
Afdeling ’s-Gravenhage:  

o Ritm (R) Erwin Rossmeisl, voorzitter 

o Tlnt (R) Hanno Paul van Maanen 
 

Afdeling Oirschot / Zuidoost: 
o Maj (R) Paul Diederen, voorzitter 

 

Landelijke afdeling 
o Ritm bd Albert Lebon 

 
Gelieerden: 

Stichting KMSVFonds: 

o Maj (R) Woudenberg, secretaris 
 

Stichting Militair Ruiterbewijs (SMR): 
o Maj Fabian van der Molen, secretaris 

 
Stichting Sportonderscheidingen (SSO): 

o Maj (R) Elias Woudenberg, voorzitter 

 
Stichting Oud-Escorteurs Ere-Escorte Cavalerie i.o. 

o Ritm (R) bd Maurits van der Goes, voorzitter 
 

Geassocieerden: 

Stichting Maarsbergen Horse Trials: 
o Ritm (R) bd Maurits van der Goes, voorzitter 
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Stichting Manege KRA: 

o Maj Kim Schreuder, bestuurslid  
  

Aanwezige leden: 

Lkol (R) René Dekker 
Owi (R) Max Bentum 

 
Afwezig met bericht: 

 

Bestuur MRV: 
o Ritm (R) Antoon Splinter, penningmeester (aftredend) 

o Maj (R) Wouter van Ginkel, ledensecretaris 
 

 
1 Opening en vaststelling agenda 

o De voorzitter opent de AV en deelt mee dat onder agendapunt 3 ook het jaarverslag 2018 aan de 

orde wordt gesteld. De agenda wordt door de AV vastgesteld. 
 

2 Presentielijst en vaststelling stemgerechtigden 
o De vicevoorzitter neemt de presentie af en benoemt welke stemgerechtigden aanwezig zijn (zie 

presentielijst). De aanwezigen paraferen de presentielijst (zie bijlage). 

o De vicevoorzitter benoemt dat de afdeling ’t Harde eind 2018 besloten heeft om haar activiteiten 
over te dragen aan de Manege KRA, die met de MRV geassocieerd is. Sindsdien is de afdeling ’t 

Harde derhalve opgelegd. De leden van de afdeling zijn landelijke leden van de MRV geworden. In 
het register van de KvK blijft de rechtspersoon van de afdeling ‘t Harde wel in stand gehouden, met 

het doel een eventuele reactivering juridisch te vergemakkelijken. De entiteit is dan slapend nog 
aanwezig. 

o De vicevoorzitter meldt dat de Stichting Sportonderscheidingen in 2019 haar status heeft gewijzigd 

van geassocieerd naar gelieerd lid. 
o De vicevoorzitter vraagt bevestiging aan de voorzitter van de Stichting MPTTP dat haar status 

geassocieerd is. Voorzitter Stichting MPTTP heeft dit inmiddels bevestigd. 
 

3 Vaststelling notulen AV 19 december 2018 en jaarverslag 2018 

o De vergadering heeft geen opmerkingen m.b.t. de conceptnotulen van afgelopen AV; deze zijn 
derhalve goedgekeurd. 

o De vergadering heeft geen opmerkingen m.b.t. het jaarverslag 2018 (nieuwsbericht 23 december 
2018, van de voorzitters MRV en SMR); dit is derhalve goedgekeurd. 

 

4 Mededelingen voorzitter 
o De voorzitter licht toe waarom de AV plaatsvindt op de KHK en eerder (in juni jl.) is uitgesteld.  

o De voorzitter geeft een korte toelichting op de oplegging van de voormalige afdeling Rotterdam van 
de MRV. De vergadering bekrachtigt de handelingen van het bestuur rond de oplegging en het 

besluit om cf. artikel 5.6 van de statuten het in artikel 4.3 genoemde recht op het gebruik van de 
naam “Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’, afdeling Rotterdam” alsmede het gebruik van het 

logo en de huisstijl van de MRV door de betreffende voormalige afdeling in te trekken. 

Leden van de voormalige afdeling Rotterdam zijn nu landelijk lid van de MRV. 
o De voorzitter belicht positieve ontwikkelingen die zich in 2019 tot dusver hebben voorgedaan: 

deelname van militaire ruiters aan Jumping Amsterdam 2019; goede resultaten van de militaire 
ruiters tijdens de World Military Games in Wuhan, China; de mooie prestaties tijdens het NMKR/D+S 

en NMKR/E; het interview met de voorzitter in het KNHS-magazine Paard & Sport; de nieuwe 

financiële bijdrage aan de MRV in 2019 door het CLSK en mogelijk ook het CZSK.  
o De voorzitter blikt bovendien vooruit naar de gezamenlijke slipjacht op uitnodiging en ter herdenking 

van 100 jaar KNJV op 27 november as. 
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o De voorzitter reikt de Erepenning in Zilver uit aan Sgt1 Emily Sanders, afgetreden 

wedstrijdcoördinator, wegens bijzondere verdiensten voor de militaire ruitersport, met het opschrift 
'Enthousiast en gedreven'. 

o Aan Owi Max Bentum wordt de Erepenning in Zilver opnieuw verstrekt. Het bestuur was niet 

tevreden over de kwaliteit van de eerder geslagen en uitgereikte penning en herstelde dit met deze 
nieuwe penning. 

 
5 Toelichting nieuwe bestuursopzet 

o De vicevoorzitter licht de voorgestelde nieuwe bestuursopzet toe. Volgens deze opzet is er een kern/ 

dagelijks bestuur van vier personen (voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester). Het 
bijeenkomen van het kernbestuur kan zo gemakkelijker plaatsvinden en besluiten kunnen sneller 

worden genomen.  
o Onder het kernbestuur kunnen verschillende werkgroepen bestaan, die verschillende specifieke 

taken verrichten. 
o De vicevoorzitter benoemt dat Lkol (R) René Dekker in het kader van de nieuwe werkwijze bereid is 

gevonden om leiding te geven aan de werkgroep die een onderzoek gaat doen naar de (externe) 

communicatie van de MRV.  
 

6 Vaststelling jaarrekening 2018, verslag kascontrolecommissie, benoeming nieuwe 
kascontrolecommissie en begroting 2019 

o De penningmeester heeft helaas niet tijdig een balans en resultatenrekening over 2018 opgemaakt. 

De voorzitter verzoekt de AV om cf. statuten artikel 14, lid 4, de periode om deze bescheiden op te 
maken en aan te leveren, te verlengen tot 1 december 2019. De voorzitter zal samen met de 

voorzitter van de afdeling Amsterdam in beginsel voor 1 december 2019 de jaarrekening over 2018 
en de begroting 2019 aan de leden aanbieden. Daarna zal de nieuwe penningmeester z.s.m. de 

jaarrekening 2019 en begroting 2020 maken. In de eerstvolgende AV (begin 2020) zullen 
bovenstaande vier documenten aan de leden worden voorgelegd. 

o De majoors Wink en Schreuder (kascontrolecommissie) hebben de jaarrekening 2018 derhalve nog 

niet kunnen controleren. De vergadering verleent derhalve nog geen décharge aan het bestuur over 
het financiële jaar 2018. 

o De kascontrolecommissie heeft cf. het convenant MRV/SMR en het H.R. van de MRV de jaarrekening 
2018 van de Stichting Militair Ruiterbewijs gecontroleerd en deze in orde bevonden (zie bijlage).  

o De voorzitter verzoekt de majoors Wink en Schreuder of deze hun rol als kascontrolecommissie voor 

2019 willen verlengen. Maj Schreuder heeft aangegeven haar functie ter beschikking te stellen. In 
de vergadering meldt Ritm (R) bd Maurits van der Goes zich aan voor de kascontrolecommissie. De 

voorzitter heeft Maj Wink en Ritm (R) bd Van der Goes derhalve tot kascontrolecommissie 2019 
benoemd. De voorzitter dankt Maj Schreuder voor haar inspanningen als lid van de 

kascontrolecommissie. 
o De voorzitter geeft aan te willen verkennen of het uitbesteden van het opstellen van de jaarrekening 

aan een accountant-administratieconsulent (AA) een optie zou kunnen zijn om de penningmeester te 

ontlasten. Verzoekt daarbij om vakinhoudelijke ondersteuning vanuit de leden; Elnt (R) bd Kleine, 
voorzitter afdeling Amsterdam, zegt deze steun toe. In beginsel zal tijdens de volgende AV hierop 

worden teruggekomen.  
 

7 Bestuursmutaties 

o De vergadering stemt in met de voorgedragen bestuursleden: Maj (R) Van Lawick van Pabst als 
secretaris, KTZ Loof als penningmeester en Maj Op ten Noort als wedstrijdcoördinator. 

o De voorzitter dankt de aftredende bestuursleden voor hun inzet voor de vereniging. 
 

8 Militaire ruitersportkalender 2020 

o Voorzitter geeft aan dat het concept voor 2020 in ontwikkeling is en verzoekt de vertegenwoordigers 
van de afdelingen, gelieerden en geassocieerden om hun input, zo mogelijk voor 1 december as., bij 
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de secretaris. De maand december wordt gebruikt voor deconflictie en finale afstemming, zodat 

(beg)in januari 2020 de kalender kan worden uitgegeven. 
o Als voorbeeld van input voor de kalender worden de maandelijkse buitenritten genoemd die de 

afdeling Amsterdam organiseert en openstelt voor alle MRV-leden, de oefendagen van het CEE, de 

data van de NMKR/D+S en NMKR/E en de BIMS-trainingsdagen. 
 

9 Mededelingen landelijke en regionale afdelingen 
o Amersfoort:  geen bijzonderheden 

o Amsterdam:  geen bijzonderheden 

o ’s-Gravenhage: geen bijzonderheden  
o Oirschot/ZO: is zijn activiteiten aan het vormgeven (de nieuwe commandant 13X is een ruiter) 

o Landelijk: geen bijzonderheden 
 

10 Mededelingen gelieerde organisaties 
o Het KMSV-Fonds sponsort in 2019 de afdeling ’s-Gravenhage bij de aanschaf van een laserwapen 

voor het bekwamen in de moderne vijfkamp. 

o SMR: 2019 was een goed jaar, met in totaal 17 geslaagden. In 2020 vindt er mogelijk een 
examendag plaats in Breda (Teteringen), waarmee de wens van de CRV St.-Joris wordt 

gehonoreerd. 
o SMR: het vinden van een datum voor het traditionele bezoek van de MRb-geslaagden aan het 

Koninklijk Staldepartement is nog niet gelukt vanwege een verbouwing van het KSD-complex. 

  
11 Mededelingen geassocieerde organisaties 

o Stichting Sportonderscheidingen: op 27 juni 2020 (datum onder voorbehoud) wordt de Coubertin 
Cup tevens NK Moderne Vijfkamp georganiseerd in Arnhem.  

o Maarsbergen Horse Trials:        4 april 2020 - Huntertrials KNJV 
        10/11 april 2020 - Nationale Eventingwedstrijd met daarin NMRK/E 

      9/11 juli 2020 - Internationale Eventingwedstrijd 

 
12 Datum volgende Algemene Vergadering 

o Het bestuur roept zo spoedig mogelijk in 2020 een AV uit, in beginsel in het 1e kwartaal. Mogelijk 
wordt deze gecombineerd met de nieuwjaarsborrel, indien deze wordt georganiseerd. 

 

13 Rondvraag en sluiting 
o De voorzitter constateert dat de discipline ‘Buitenritten’ zich in een groeiende populariteit mag 

verheugen. Dit is op de MRV-website inmiddels duidelijker gepositioneerd. Voorzitter doet een 
oproep om data en locaties van buitenritten aan te melden bij de secretaris, die deze zal opnemen 

op de website onder genoemde header. Leden van de MRV kunnen zich dan mogelijk via de website 

aanmelden voor de buitenritten van de (andere) afdelingen.  
o De vergadering wordt gesloten om 20.15 uur. Na afloop van de vergadering vindt nog een gezellige 

borrel plaats. 
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