Ruiterclub Bloemendaal
Bloemendaalseweg 26
2804 AA Gouda
Telefoon 0182 – 520 430
www.ruiterclubbloemendaal.nl
Agenda Algemene Ledenvergadering Ruiterclub Bloemendaal op 22 juni 2010
1.

Opening

2.





3.

Afscheid nemen van de bestuursleden, vaste vrijwilligers van de laatste periode:
Sandra de Kruyf (barzaken)
Rob van Haastregt (onderhoud en bar)
André Noorlander (onderhoud)
Miranda Jongbloed (instructie)
Marion de Lange (verzorgers en barzaken)
Vaststellen van het verslag van de ALV d.d. 16 juni 2010

4.






5.

Aanvang 21.00 u.

Bestuursbenoeming
Aftredend Sandra en Marion (barzaken), voorstel bestuur Nel Bakker en Nelleke Smeelen.
Aftredend Miranda (instructie), voorstel bestuur Marion Stomphorst.
Aftredend en herkiesbaar Christine (secretaris), voorstel bestuur herbenoemen.
Aftredend Marion (taak verzorgers), voorstel Maroesjka van Schie met Conny Bronnenberg.
Aftredend (taak ledenadministratie), voorstel herbenoemen.
De functie van Rob (aanspreekpunt onderhoud) is nog niet vervuld. Daarvoor zijn we nog op zoek naar
een vrijwilliger.

Mededelingen
Het bestuur zoekt enkele vrijwilligers om de zolder eens goed uit te zoeken (goede dingen bewaren en
de rest in de container) aanmelden bij barzaken,
 Teenslippers en sandalen mogen niet achter het groene hek (een hoef is sterker dan een kleine teen),
 Roken mag op het terras en voor de buitenbak. Op andere plekken is dit niet toegestaan. Overtredingen
leidt tot een individueel rookverbod (we nemen dit serieus vanwege het brandgevaar!). Opruimen van
de peuken of lege van de asbakken wordt gewaardeerd!
 De grote club actie komt er weer aan, evenals vorig jaar willen we ieder lid vragen een paar loten te
verkopen zodat we weer een mooie opbrengst hebben voor de club.
 Denk ook aan het stemmen op de specsaverssite (zie internetsite rcb).
 9 oktober is een volwassene wedstrijd gepland en 30 oktober een springwedstrijd (beide bij voldoende
deelname).


6.

(Financieel) jaarverslag 2010

7.

Kascommissie (decharge 2010), tevens afscheid Folkert Beekman, nieuw Bert Offringa, samen met Sander
vd Tang.

8.

Begroting 2011 en financieel verloop 1e helft 2011

9.

Conform het vastgestelde rooster van aftreden is het volgende bestuursleden aftredend Kees de Jong,
penningmeester. Het bestuur stelt Estalla Meijer voor als nieuwe penningmeester.

10.

Voorstel voor het afspreken van de puntentelling voor de clubkampioenschappen (toelichting Maroesjka)

11.

Sluiten op Kerstavond? Standaard zijn we oudejaarsavond dicht. De laatste jaren ook op Kerstavond.
Vraag aan de vergadering om dit zo op te nemen in de huisregels.

12.

Voorstel om het mogelijk te maken om bardiensten (verplicht bij 1ste en 2de verzorger) ook te kunnen
afkopen (bedrag moet voldoende zijn om een vrijwilliger in te huren). Bestuur zal dan voor de zomer
ieder de kans geven hiervoor te opteren en bij meer animo voor verzorger geldt dat een bestaande
verzorger voorgaat en daarna wordt gekeken naar een goede match tussen dier en verzorger.

13.

Rondvraag

14.

Sluiting

