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Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 24 juni 2020 
van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’, statutair gevestigd te Amersfoort, 

gehouden via Skype beeldverbinding om 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 
o KTZ Michel Loof, penningmeester 
o Maj (R) Jan van de Ven, ledensecretaris 
o Maj Cornelie op ten Noort, wedstijdcoördinator 

 
Afdelingen: 
Afdeling Amersfoort: 
o Elnt (R) Bart-Jan Roelofsz 

       
Afdeling Amsterdam: 
o Maj (R) Wendy Galjard- Klein 

      
Afdeling ’s-Gravenhage: 
o Elnt (R) Hanno Paul van Maanen 
 
Afdeling Oirschot / Zuidoost: 
o Ritm (R) Kelvin Hilgeholt 

 
Landelijke afdeling 
o Ritm bd Albert Lebon 

 
Gelieerden: 
Stichting KMSV-Fonds: 
o Lkol Engelbert van der Hoog 
 
Stichting Militair Ruiterbewijs (SMR): 
o Maj Fabian van der Molen 

 
Stichting Sportonderscheidingen (SSO): 
o Maj (R) Elias Woudenberg 
 
Stichting Oud-Escorteurs Ere-Escorte Cavalerie 
o Ritm (R) bd Maurits van der Goes 

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

 
Stichting Manege KRA: 
o Ritm bd Albert Lebon  
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 Cavalerie Ere-Escorte: 
o Ritm (R) bd Jacques Vincken 

 
Stichting MPTTP: 
o Lkol Matthias Mulder  

  
Bereden Brigade KMar: 
o Maj (R) Arthur Schoonhoven  

 
Overige deelnemers: 
 
Kascontrolecommissie 
o Maj bd Dick Wink 
o Ritm (R) bd Maurits van der Goes  

 
 

1 Opening en vaststelling agenda 
 De voorzitter van de MRV, generaal Van der Louw, opent de vergadering en licht de spelregels van 
 een AV via video-call toe. De voorzitter benadrukt dat deze vorm voor een AV uitzonderlijk is en 
 spreekt de wens uit dat de AV in de toekomst weer fysiek plaatsvindt. Alle documenten die voor de 
 AV benodigd zijn, staan in de aankondiging van de AV op de website ter beschikking.     

 
2 Presentielijst en vaststelling stemgerechtigden 

o De secretaris neemt de presentie af en benoemt welke stemgerechtigden aanwezig zijn (zie 
presentielijst). De aanwezigen paraferen de presentielijst. 
 

3 Vaststelling notulen AV 30 oktober 2019  
o De notulen van de AV van 30 oktober 2019 worden door de AV vastgesteld. De deelnemers hebben 

geen commentaar op de notulen en de AV stemt in met vaststelling. 
 

4 Mededelingen voorzitter 
o De voorzitter kondigt het Lustrum van de MRV in 2021 aan (t.g.v. het 65-jarig bestaan) en vertelt 

dat het bestuur het voornemen heeft zowel een hippische activiteit te organiseren (in beginsel in 
combinatie met het NMKR/D+S) als een feestelijke avond (formal diner). Eenieder die wil meehelpen 
dit te organiseren wordt uitgenodigd zich te melden. 
 

o Alle leden worden aangemoedigd om kandidaten die daarvoor kwalificeren voor te dragen voor een 
Erepenning van de MRV. 
 

o De voorzitter benoemt de verspreiding van het coronavirus als een duidelijke rem op de activiteiten, 
maar geeft ook aan dat er langzaamaan weer mogelijkheden komen voor hippische activiteiten. 
Specifiek wijst hij op het NMKR/Dressuur en Springen op 4 september te Bunschoten en op het 
NMKR/Eventing op 3 oktober te Ophemert. 
 

o De vacature van talentcoördinator, die is aangekondigd in een nieuwsbericht, wordt nader benoemd. 
Kandidaten worden opgeroepen zich te melden. 
 

o Op het Nationaal Hippisch Centrum van de KNHS in Ermelo zullen twaalf ruimtes vernoemd worden 
naar beroemde paarden. Naar de Olympische winnaars Marcroix en Silver Piece zal in beginsel ook 
een ruimte vernoemd worden.   
 
 
 



  

 
 

 
 

 

  
   

    
 

   
 

 
DE  MILITAIRE  RUITERSPORTVERENIGING  ‘TE  PAARD!’  (MRV)  IS  SINDS  1956  DE  LANDELIJKE  KOEPEL  VOOR  DE  MILITAIRE RUITERSPORT 
KVK-INSCHRIJVING  40506253 |  IBAN  NL11INGB0000663593  |  INFO@MILITAIRERUITERSPORT.NL  |  WWW.MILITAIRERUITERSPORT.NL 

 

    

5 Jaarverslag 2018 
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. 
 

6 Financieel verslag 
o De jaarrekening 2018 

De jaarrekening 2018 wordt door de penningmeester, KTZ Loof, toegelicht. Hij geeft aan veel dank 
verschuldigd te zijn aan Elnt (R) bd Ronald Kleine voorzijn hulp bij het maken van de jaarrekeningen 
2018 en 2019.  
 
De penningmeester licht de jaarrekening 2018 toe en benoemde dat er een voorheen onbekende 
 ABN-AMRO-rekening werd gevonden met een batig saldo van € 3.672,-. In 2018 en 2019 is dit 
 bedrag zowel bij de passiva als de activa vermeld op de balans, omdat  het voor de penningmeester 
 niet bekend was of er een vordering aan dit batige saldo verbonden was. Daarnaast waren er nog 
twee rekeningen. Vanwege de bankkosten die gepaard gaan met het aanhouden van een 
 rekening beschikt de MRV nu nog slechts over één rekening. 
 
 Elnt (R) Van Maanen (Afdeling Den Haag) stelt de penningmeester een vraag over de jaarrekening 
 2018 en 2019: waar bestaan de bestuurskosten en de verenigingskosten uit? De penningmeester 
verklaart dat de verenigingskosten bestaan uit bijvoorbeeld een fles wijn als bedankje en (tot en met 
2018) het slaan van de erepenningen (vanaf 2019 zijn de kosten van de erepenningen afzonderlijk 
vermeld op de resultatenrekening). De bestuurskosten bestaan  (grotendeels) uit declaraties van 
leden van het bestuur van de MRV. De penningmeester  verklaart dat het bestuur van de MRV een 
‘financial governance’-document heeft voor het  toekennen van declaraties. De penningmeester zegt 
Elnt (R) Van Maanen toe deze met hem (en andere belangstellenden) te delen. Daarnaast 
controleren de penningmeester en de kascontrolecommissie (KCC) deze declaraties en andere 
uitgaven.   

  
o Verklaring kascontrolecommissie (KCC) 2018: 

De KCC verklaart geen aanwijzingen te hebben om negatief te adviseren over het verlenen van 
decharge aan het bestuur van de MRV. Derhalve adviseert de KCC de AV het (toenmalige) bestuur 
van de MRV decharge te verlenen voor het jaar 2018.  
De AV verleent het (toenmalige) bestuur van de MRV decharge voor het jaar 2018 en stelt de 
jaarrekening vast. 

 
o Jaarrekening 2019: 

De penningmeester is positief over de financiële toestand van de MRV. De MRV heeft in 2019 een 
eigen vermogen van meer dan €19.000. Dit is mede te danken aan de bijdragen van  verschillende 
krijgsmachtdelen aan de MRV. Maj (R) Woudenberg (Stichting Sportonderscheidingen) vraagt naar 
de continuïteit van deze bijdragen van de krijgsmachtdelen. De voorzitter beantwoordt deze vraag. 
Sommige Krijgsmachtdelen hebben zich (schriftelijk) uitgesproken voor meerjarige steun aan de 
MRV. De voorzitter benadrukt dat door bezuinigingen of wisselingen van commandanten deze steun 
niet gegarandeerd is. De voorzitter en penningmeester moeten er voortdurend achteraan  om 
de financiële steun ook daadwerkelijk te krijgen. Elnt (R) Van Maanen heeft over de jaarrekening 
2019 dezelfde vragen als over de jaarrekening 2018. De penningmeester geeft hetzelfde antwoord 
als hierboven vermeld bij de jaarrekening 2018.  
 

o Verklaring KKC 2019: 
 De KCC verklaart geen aanwijzingen te hebben om negatief te adviseren over het verlenen van 
 decharge aan het bestuur van de MRV. Derhalve adviseert de KCC de AV het (toenmalige) bestuur 
 van de MRV decharge te verlenen voor het jaar 2019.  
 De AV verleent het (toenmalige) bestuur van de MRV decharge voor het jaar 2019 en stelt de 
 jaarrekening vast. 
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o Benoeming KKC 2020 
Het bestuur verzoek Maj bd Wink en Rit (R) bd Van der Goes ook in 2020 de KCC te vormen. Beiden 
stemmen hierin toe. Maj bd Wink overigens voor de laatste (vierde) maal. 

 
 Vaststelling vegroting 2020 

De penningmeester licht de begroting van het jaar 2020 toe en verklaart dat door het coronavirus 
veel activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Daarom verwacht hij het jaar 2020 met een batig 
saldo af te sluiten. De penningmeester spreekt uit dat het vreemd is om pas in juni 2020 een 
begroting over dit jaar te presenteren. De voorzitter spreekt het voornemen uit in het jaar 2021 veel 
eerder een begroting voor te leggen.  

 
 De penningmeester stelt namens het bestuur voor om vanwege de goede financiële positie van de 
 MRV voor het jaar 2019 en 2020 geen contributie (formeel een contributie van € 0,- te heffen) bij de 
 afdelingen. Reeds betaalde contributie wordt dan terugbetaald. De AV gaat akkoord met dit voorstel. 
 

7 Bestuursmutaties 
o De vergadering stemt in met de benoeming van de door het bestuur voorgedragen ledensecretaris: 

Maj (R) Jan van de Ven.  
 

8 Voorstel duur zittingsperiode afgevaardigde Landelijke Afdeling 
o De secretaris stelt dat Ritm bd Lebon in juni 2018 is benoemd als vertegenwoordiger van de 

landelijke afdeling en dat aan deze benoeming geen termijn is verbonden. Daarom wordt 
voorgesteld dat de benoemingstermijn drie jaar zal bedragen (met ingang van juni 2018), gelijk aan 
de termijnen van de bestuursleden van de landelijke MRV en van de regionale afdelingen. Dit 
betekent dat de eerste termijn van Ritm bd Lebon in juni 2021 afloopt. De AV stemt er ook mee in 
dat de benoemingsperiode van  de afgevaardigde van de landelijke afdeling (maximaal) twee keer 
kan worden verlengd.    

 
9 Mededelingen landelijke en regionale afdelingen 

 Geen van de afdelingen heeft mededelingen.  
 

10 Mededelingen gelieerde organisaties 
o  Voorzitter KMSV-Fonds meldt dat de KMSV-Beker vanwege het coronavirus later dit jaar zal worden 

 uitgereikt. Al eerder is bekend gesteld dat Kpl1 ((R) Gert van den Hof de winnaar is. 
 

o Secretaris SMR meldt dat het jaarlijkse bezoek aan het Koninklijk Staldepartement in 2020 niet 
doorgaat. In het eerste kwartaal van 2021 zal dit nu in beginsel plaats vinden. Bij deze gelegenheid 
zijn dan zowel de geslaagden voor het Militair Ruiterbewijs uit 2019 als 2020 welkom. Op 30 
augustus vindt er een MRb-examen plaats in Muiderberg en op 17 oktober in ’t Harde (Manege 
Korps Rijdende Artillerie). Op beide examendata wordt zowel het MRb als MRbZ afgenomen. 

o De SMR zal via de secretaris van de MRV aan alle Afdelingen een bericht doen toekomen van het 
SMR-bestuur. Het betref voorlichtingen over het MRb en het behalen ervan. 
 

11 Mededelingen geassocieerde organisaties 
o Het Cavalerie Ere-Escorte (CEE) bereidt zich voor op Prinsjesdag, hoewel niet bekend is of deze 

doorgaat. Het CEE wacht op bericht hierover. Daarnaast is het CEE bezig zijn statuten te herzien om 
deze te laten voldoen aan de huidige tijd.  
 

o Het Bereden Ere-Escorte Koninklijke Marechaussee verklaart dat alle activiteiten tot op heden zijn 
geannuleerd. De voorbereidingen voor Prinsjesdag gaan wel door. Een lid van het Bereden Ere-
Escorte Koninklijke Marechaussee organiseert de oefencross in het Dijkgatbos. 
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o De MPTTP gaat dit jaar (2020) niet door vanwege het gebrek aan steun van Defensie (specifiek het 
OOCL). De MPTTP beraadt zich op haar toekomst en beziet hoe in de toekomst een MPTTP te 
kunnen organiseren. Voorzitter MRV geeft aan dat het MRV-bestuur het voortbestaan van de MPTTP 
in enige vorm zeer belangrijk te vinden en wil zich graag inspannen om dit mogelijk te maken. 
 

o De Maarsbergen Horse Trials gingen dit jaar niet door als gevolg van de coronamaatregelen. Wel 
heeft voor een internationaal deelnemersveld een oefencross plaatsgevonden. Dit was volgens de 
deelnemers een succes. 

 
12 Datum volgende Algemene Vergadering 

De datum van de volgende AV is woensdag 16 december.  
 

      13 Rondvraag en sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering (vlak voordat de Skype-verbinding 
wegvalt). 


