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1. Hoewel het  jaarverslag over het stichtingsjaar 2014 niet twaalf maanden maar 
feitelijk slechts een aantal  weken betreft, hecht het bestuur eraan uit oogmerk van transparantie 
naar leden en belangstellenden zowel als ten behoeve van sponsoren en donateurs verslag te doen 
over de achter ons liggende periode. 
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In het najaar van 2014 werd gestart met de voorbereidingen voor de oprichting van De Rijvereniging 
Barendrecht (RVB). Dit was noodzakelijk om naast de bekende en succesvolle FNRS proeven op 
manege Dros ook KNHS wedstrijden te kunnen gaan organiseren. 
Juist mede door die beoogde aansluiting bij de KNHS en diens wedstrijdkalender moest de oprichting 
van de RVB plaats vinden onder auspiciën van de KNHS en  de FEI.  
 
De RVB in oprichting werd initieel gestart door de beoogde bestuurders Filip Dros (bestuurslid), Joy 
Maijer (bestuurslid), Ronald Hoogenraad (penningmeester en secretaris) en Ed Deckers (voorzitter). 
Kort daarna werd Aad Goossens door het bestuur benaderd met het verzoek om als vicevoorzitter 
toe te treden tot het bestuur. Zo ontstond het huidige verkiesbare bestuur dat vanaf laatstgenoemde 
toetreding uit een oneven aantal bestuursleden bestaat. Zo kunnen stemmingen goed en efficiënt te 
worden doorlopen. Vanaf dat moment werd er 2 of 3 wekelijks vergaderd. Er werd een huishoudelijk 
reglement  en een wedstrijdreglement op te stellen. Daarnaast werden alle noodzakelijke afspraken 
ten behoeve van de realisatie van de wedstrijden van RVB besproken en vastgelegd. 
 
Op 11 december 2014 heeft door het passeren van de oprichtingsakte bij Notaris Van Spreeuwel te 
Barendrecht, de officiële oprichting van de RVB plaatsgevonden. Daarna heeft de RVB zich 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) te Rotterdam en is er op haar naam een 
bankrekening aangevraagd. De penningmeester, Ronald Hoogenraad, zal hierover verderop in dit 
verslag onder punt 4 op terug komen. 
  
Het is de uitdrukkelijke wens van de RVB en Manage Dros om verregaand samen te werken en elkaar 
waar mogelijk en/of nodig te versterken. De RVB is Armanda Dros van Eijk en Flip Dros daar dan ook 
zeer erkentelijk voor en zet zelf dan ook in op een langdurige en sterke samenwerking die zowel de 
manege Dros als de RVB zal versterken en doen groeien.  
 
 

2.        Niet van toepassing in 2014  
 
 

3. In dit verslag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om onze waardering en 
hartelijke dank uit te spreken aan de vrijwilligers, hun partners en familie, voor hun vele diverse 
bijdragen. Bijvoorbeeld bij het opstarten van de website http://rvbarendrecht.nl. Bij het 
verzorgen van de veiligheid en de begeleiding van arriverende en vertrekkende auto-
trailercombinaties op de parkeerplaats van de manege. Bij het reilen en zeilen op stal en in en 
tussen de rijbanen. Hierdoor werd het strakke wedstrijdschema vrijwel telkens stipt 
gerealiseerd. De altijd aanwezige EHBO vrijwilligers evenals de vrijwilligers die de 
horecaverkopen tijdens wedstrijden en activiteiten mede realiseren. 
Derhalve staat voor het voltallige bestuur voorop, dat een gezonde en florerende RVB alleen 
mogelijk is door en met de inzet van alle onderstaande vrijwilligers. 
 

Anton de Goeij digitale ondersteuning 
Anita Genegel stal / rijbanen 

Arnold Genegel veiligheid parkeerplaats 
Brenda Grevarts  EHBO / horeca / alg. ondersteuning 

Chayene Roerade schrijven protocollen  
Dicky Ouwerkerk stal / rijbanen 

Dini Sven stal / rijbanen 
Elpida Boretis  schrijven protocollen 

Fred Muller stal / rijbanen 

http://rvbarendrecht.nl/
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Jaqueline de Goeij EHBO / horeca / alg. ondersteuning 

Linda Isendoorn stal / rijbanen 

Marjan Vogel stal / rijbanen 

Mireille van Eijk Horeca / alg. ondersteuning 

Romy Boretis schrijven protocollen 

Regine van Eijk horeca 

Stefan Ouwerkerk veiligheid parkeerplaats 

Wendy Put schrijven protocollen 

Yvonne Koster EHBO / horeca / alg. ondersteuning 

De vele kids en overige hulpen Diverse voorkomende werkzaamheden 

 
 

4. De eerder genoemde verenigingsbankrekening werd officieel verkregen in 2015. Dit 
is dan ook de reden dan voor de RVB geen financiële transactie hebben plaatsgevonden in 2014. 
Betalingen van deze rekening kunnen alleen plaatsvinden volgens het vier-ogen principe wat 
concreet betekent dat een betaling pas is goedgekeurd als ze penningmeester en voorzitter 
afzonderlijk van elkaar via internetbankieren hieraan goedkeuring hebben gegeven. 
 
De financiële situatie van de RVB bevindt zich in een beginstadium waarin het streven is om op 
termijn een financieel zelfstandige en gezonde vereniging te worden. Zeker in begin van de 
oprichting heeft de RVB te maken met kosten waarvoor nog geen toereikende financiële middelen 
aanwezig waren, zoals daar zijn: de kosten voor de oprichting, de eenmalig inschrijving van de 
rijvereniging bij de KNHS, het aanschaffen van prijzen en rozetten voor de KNHS wedstrijden, e.d. 
Daarom heeft Filip Dros zich namens Manage Dros meerdere malen als sponsor opgeworpen om de 
vaak eenmalige en hoge kosten voor zijn rekening te nemen teneinde een rekening courant 
verhouding, die nog geruime tijd zou drukken op de financiële balans van de rijvereniging, te 
voorkomen. 
 

Begroting 2015  
 

Omschrijving Inkomsten Uitgaven 
Contributiegelden – 20 leden € 723   
Opbrengsten voor vereniging van de wedstrijden € 250   
Foto’s/filmpjes PM   
Opbrengsten inschrijfgeld KNHS wedstrijden € 5.000   
KNHS wedstrijd € 25,50 per wedstrijd   € 255 
Kosten juryleden   € 600 
Kosten eten tijdens KNHS   € 600 
Eenmalig inschrijving RVB bij KNHS   € 373 
Bedrijfsaansprakelijkheid verzekering per jaar   € 121 
Huur manage    € 3750 
Prijzen KNHS wedstrijd (bekers, rozetten, etc.)   PM 
  
 

Toelichting:  
- er worden 10 KNHS wedstrijden per kalenderjaar georganiseerd 
- De huur van de manege per KNHS wedstrijd is het resultaat van de inschrijfgelden minus de op die 

wedstrijddag gemaakte kosten (juryleden, eten, KNHS/Basisheffing wedstrijd per discipline, afdracht aan RVB) 
          Penningmeester RVB 
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5.  RVB mag zich in haar korte bestaansperiode verheugen over het toetreden van een 
twintigtal leden, sinds de oprichting vormen zij de basis van de vereniging. Zowel jeugd als 
volwassenen maken deel uit van deze ‘harde kern’ van leden.  Daarnaast heeft de RVB tezamen met 
manege Dros initiële afspraken gemaakt om, in de nabije toekomst, de vereniging als integraal 
onderdeel van de paardrijd-, de les- en de diverse wedstrijd- activiteiten te gaan inzetten. Hierdoor 
zal het ledental substantieel groeien en de is de vereniging beter in staat de belangen van haar leden 
te behartigen en het aantal activiteiten uit te breiden. Daarnaast wordt het zo mogelijk krachten te 
bundelen en het aanbod verder te vernieuwen.  
 
De RVB biedt op dit moment maandelijks aan een dertigtal combinaties van binnen en buiten de 
vereniging de mogelijkheid om deel te nemen aan onze KNHS wedstrijden.  Zo worden op de 
wedstrijddagen zo’n zestig starts gerealiseerd.  
Zowel RVB-leden als ruiters en amazones van buiten de vereniging spreken hun waardering uit over 
de succesvolle wedstrijdorganisatie. De kwaliteit van de faciliteiten op manege Dros, de inzet van het 
bestuur en de inzet van onze vrijwilligers bij de wedstrijdrealisatie spelen volgens hen daarbij een 
belangrijke rol. De inschrijvingen voor onze wedstrijden lopen dan ook telkenmale snel vol en de 
wedstrijdorganisatie houdt daarom een reservelijst bij. Zo kan bij voortijdige uitval of afzegging de 
vrijgekomen startplek aan een combinatie op de reservelijst worden toegekend.  Vanaf de eerste 
wedstrijden die onder dit bestuur werden gerealiseerd werd aan deelnemers tijdens de 
prijsuitreikingen telkenmale gevraagd om feedback te geven over de door hen gesignaleerde tips en 
tops. Zo werd de gerealiseerde aanpak breed geëvalueerd was een nauwe afstemming met de 
wensen van deelnemers mogelijk.  
Tijdens wedstrijddagen biedt de vereniging startende combinaties de mogelijkheid om digitaal de 
verreden proef te laten filmen en vast te leggen op een usb stick.   
 

6. Conclusies;  
- De basis van de vereniging is sterk genoeg gebleken om een meer dan deugdelijke 
wedstrijdorganisatie op te richten en te onderhouden.  
- Vrijwilligers zijn onmisbaar. 
- De vereniging moet flink groeien in ledental om haar bestaansrecht te versterken en te behouden. 
            Aanbevelingen 2015; 
- Koppel het deelnemen het actief deelnemen aan alle paardensportactiviteiten aan het 
lidmaatschap van de vereniging. 
- Organiseer themadagen, clinics en evenementen onder de vlag van de vereniging. 
- Zorg voor een actief en gedragen vrijwilligersbeleid. 
- Breng alle paardensportactiviteiten onder de paraplu van de RVB.   
- Bekijk, beschrijf en ontwikkel mogelijkheden voor wedstrijdteams die de vereniging en de  
manege(paardensport) zowel intern en extern kunnen vertegenwoordigen en op de kaart kunnen 
zetten.  
 

7. Afrondend wil ik ook even stilstaan bij het eveneens uit vrijwilligers bestaande 
bestuur in algemene zin en mijn medebestuurders van de RVB in het bijzonder.  
De samenstelling van het huidige bestuur geeft de RVB mogelijkheden om als bestuur individuele 
ervaringen, persoonlijke kwaliteiten en de gemeenschappelijke  interesses in de paardensport en 
paardenwelzijn over te dragen, te combineren en te versterken. Zo staat het bestuur ook voor 
transparantie over haar werk en aanpak. Bovendien legt het over haar werkzaamheden en keuzes 
graag verantwoording af aan de leden. En vraagt het bestuur haar leden actief te participeren in het 
verder ontwikkelen van de nog jonge vereniging.   

Dank aan; 
Aad Goossens  voor zijn expliciete expertise over en bijdrage aan het opstellen van de diverse 
regelementen. 
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Filip Dros voor het inbrengen de financiële middelen ter oprichting en ondersteuning van de 
vereniging en de inbreng van zijn vele decennia ervaring met de paardensport. 
Joy Maijer voor haar vele dagelijkse werkzaamheden ten behoeve van de het wedstrijdsecretariaat 
en haar bijna onuitputtelijke inzet ten behoeve van de voorbereidingen. 
Ronald Hoogenraad voor verzetten van bergen administratieve werkzaamheden als penningmeester 
en secretaris met transparantie en verantwoording hoog in het vaandel binnen deze dubbelfunctie. 

 
 

8.  
 
 
 
 
 

9. Geen 

 

RVB Rijvereniging Barendrecht 

FNRS Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra 

KNHS Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie 
FEI Fédération Equestre Internationale 


