


2. Verclag

Q1
Een verzoek van het RVB bestuur om 3 indoor wedstrijden aan de reeds eerder vastgestelde

wedstrijdkalender toe te voegen werd door het bestuur van de overkoepelende KNHS kring 5

gehonoreerd.
Zo werd het mogelijk dat op 25 januari 2015 op Manege Filip Droq de eerste KNHS dressuurwedstrijd

werd verreden die werd georganiseerd door de RVB. Op zich een prestatie van formaat zo kort na de

oprichting van onze vereniging, vlak voor de feestdagen van de maand eryoor.

Ap Z1februari en 22 maart volgenden na een succesvolle start in ianuari de 2" en 3" indoorwedstrijd

van onze vereniging. Tijdens de prijsuitreikingen en na de wedstr'riden werd het bestuur zowel

schriftelijk als mondeling bedankt voor de prima organisatie en geprezen voor de prettige sfeer.

Deelnemers waren allen zeer te spreken om de vriendelijke manier waarop zij door de vele

vrijwilligers werden geholpen. Met betrekking tot de kwaliteit van de accommodatie van manege

Filip Dros en de strakke organisatie door de RVB en al haar vrijwilligers werd door deelnemers en

begeleiders regelmatig de loftrompet opgestoken.

De voorzitter moedigde deelnemers en bezoekers tijdens de prijsuitreikingen regelmatig aan om

vooral hun ervaringen met het bestuur te delen. Via facebook en de RVB-mail werden regelmatig

"tops en tips" gedeeld. Deze feedback werd zeer op prijs gesteld en zo konden snel de sterke en de

minder sterke punten in de organisatie en begeleiding worden geidentificeerd.

q2
De reeks wedstrijden van april 2015 t/m maart 2016 werden vooraftaand aan een KNHS kring 5

vergadering door het RVB.bestuur schriftelijk aangevraagd. Tijdens genoemde kringvergadering

werd de wedstrijdkalendervervolgens definitief vastgelegd en aQestemd metalle overige

verenigingen.
Op 2G april organiseerden wij de eerste wedstriid in die nieuwe KNHS wedstriidkalender van 2O15-

2016. 31 mei en 28 juni volgenden de viifde en zesde KNHS dressuunredstrijden.

DuidelUk werd de trend zichtbaar dat het maximaal aantal inschrijvingen, van 30 combinaties met 50

starts, steeds weer snel werd behaald nadat de inschriiving voor een wedstrijd werd vrijgegeven.

Deelnemers en bezoekers gaven telkenmale aan dat de ruime parkeerhciliteit met

parkeerbegeleiding bijzonder gewaardeerd werd. tle parkeerptaats direct naast de manege gelegen

was t'rjdens wedstrijden namelijk uitsluitend toegankel'rik voor auto's met paardentrailer en overige

paardenvervoer zoals paardenvrachtwagens.

De ligging van de inrijbaan ten opzichte van de wedstrijdrijbaan werd alsvaak als een groot pluspunt

genoemd. Ook de kwaliteit van'de rijbodems werd regelmatig als sterk'Funt benoemd. Tijdens de

outdoonvedstrijden werden naast dei,4.1ijbaan ook de 2longeerqir.*€ls opengesteld voor

deetnemende combinaties. Zij konden zotludeja".de"direet6'habijheid van de buitenr'rjbaan wennen

aan de outdoor wedstrijdlocatie. Doordat combinaties voorafgaand aan de wedstrijd in de

longeercirkels konden stappen werd het mogelijk ook outdoor een strak wedstrijdschema te volgen

en te behouden.

q3
ln het derde kwartaal vallen natuurlijk de zomervakanties. De RVB heeft er derhalve voor gekozen

om in de maanden julien augustus geen wedstrijden te organiseren.

ln september stond op zondag 27-9 devolgende KNHS dressuurwedstrijd gepland. Het bestuur

onping in de weken voorafgaand echter steeds meer en aanhoudend berichten dat in de omgeving

de zeer besmettel'rjke paardenziekte Droes voorkwam.

Voorzitter RVB
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Mede door de gewijzigde plannen van manege Filip Dros werden in 2015 geen stappen meer gezet
om tot een verder gaande samenwerking te komen. Dat betekende overigens ook dat de
groeiplannen welke de RVB voor ogen had en werden vastgelegd in het jaarverslag 2014, niet ingezet
en niet gerealiseerd konden worden.

De nieuwe situatie en inzichten hadden met name tot gevolg dat het ledenaantal van de RVB niet
duidelijk kon toenemen. Daarom moest het bestuur besluiten dat een verhoging van de contributie
absoluut noodzakelijk was geworden. ln december werd daartoe een prijsverhoging vastgesteld voor
2016.

Registratie kosten (eenmalig bij nieuwe leden) 5-
Lidmaatschap jeugd t/m 18 jaar € 40,-
Lidmaatschap volwassenen € 50,-

Voorts werd besloten dat de kleinschaligheid van de vereniging noodzakelijk maakt om dat ieder lid
3x per jaar een halve dag vrijwilligers werk dient doen. Het Iid kan een voorkeur opgeven voor
wer{<zaamheden als parkeerwacht flury protocollen schriiven/EHBO gediplomeerd/Ringmeester incl.
ruiters begeleiden naar de proef. Wanneer een lid geen of slectrts gedeeltelijk aan deze verplichting
voldoet dient het lid € 30,- als kostenveFeniging aan de RVB te voldoen.

ln 2015 werd tot een unieke samenwerking tussen de KNHS en de FNRS besloten. Deze combinatie
zal de belangen van alle paarden.sporters en -accommodatie expbitanten yersterken en verbeteren.
Mogelijk ligt daarin een kans om te onderzoeken of er mogelijkheden en draagvlak z'rjn om de KNHS

en FNRS activiteiten opde manegeteyelbinden.

:

4. Vrijwilligers
Ook in dit verslag wil ik weer van'degebgenheid gebruik maken om onze waardering en
hartel'tjke dank uit te spreken aan de vriiwilftere, hun partners en familie, voei hun vele diverse
bijdragen. ,,'

De aandacht die het onderhouden van dewebsite htto://rvbarendrecht.nl Het venorgen
en

en zeilen op stalen in
en tussen de rijbanen. Medg daardoor werden de strakke vriiweltelkens stipt

dewijwilligers die degerealiseerd. De alt'rjd aanwe'zigg gediplomeerde EHBO

horecaverkopen t'ljdens wedstrijdeagn actfuite{ten real
Derhalve stelt het voltallige bestuur voor en florerende RVB alleen mogelijk
is door en met de inzet van alle onderstaande vrijwilligers.

van de veiligheid en de begeleiding vg1l ar-riverende en vertrekkende
overige paardenvervoerop de parkeerplaats van de manege. B'lj het

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

Diny Sven stal/ rijbanen
Elpida Boretis schriiven protocollen

Esther Schillemans schrijven protocollen
Fred Muller stal/ rijbanen

Jaqueline de Goeij Verheij EHBO / horeca / alg. ondersteuning
Justine Woseien schriiven protocollen
l(itty Kortekaas stal/ riibanen

Larissa Landzaad schrijven protocollen

Voorzitter RVB
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De RVB bood maandelijks gemiddeld aan vijfentwintig combinaties van binnen en buiten de

vereniging de mogelijkheid om deelte nemen aan haar KNHS wedstrijden. Zo werden op de

wedstrijddagen gem iddeld zo'n vijftig starts gerea liseerd.
Zowel RVB-leden als ruiters en amazones van buiten de vereniging spraken hun waardering uit over
de succewolle wedstrijdorganisatie. De kwaliteit van de faciliteiten op Manege Filip Dros, de inzet

van het bestuur en de inzet van onze vrijwilligers b'rj de wedstrijdrealisatie spelen volgens hen daarbij
een belangrijke rol. De inschrijvingen voor onze wedstrijden liepen dan ook telkenmale snel vol en de

wedstrijdorganisatie hield daarom een reservelijst bU. Zo kon 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 pr'ljsuitreikingen telkenmale gevraagd om feedback te geven over de door hen gesignaleerde tips
en tops. Zo werd de gerealiseerde aanpak breed ge6valueerd was een nauwe afstemming met de

wensen van deelnemers mogelijk.
Tijdens wedstrijddagen bood de vereniging startende combinaties de mogelijkheid om digitaal de

verreden proef te laten filmen en vast te leggen op een usb stick.

7. Conclusies en aanbevelingen
Condusies 2015;
- De basis van de vereniging is sterk genoeg gebleken om een meer dan deugdelijke

wedstrijdorganisatie te.onderhouden.
- Vrijwilligers waren echt onmisbaar.
- De vereniging kon inrledental nie! groeien om zich zo te versterken.

Aanbevelingen 2O15;

- Zoek naar nieuwe mogelijkheden om de vereniging actief te versterken.
- Zoek naar mogelijkheden omthemadagen, ctinia en evenementen te koppelen aan de

vereniging.
- Torgvoor een actief en gedragen vrijwilligersbeleid.
- Zoek naar sponsoren om de (financiEle)'sl4tracfrt en het draagvermogen van de vereniging te

vergroten.

8. Bestuursleden per i}l december2Ot4
Afrondend wil ik ook even stilsti6a4,b'rj het eveneens uit vrijwilligers,bEitaande bestuur in algemene

zin en mijn medebestuurders binnen'e.E_V.B=,._ll het biircnder. ----"'

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. 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:
o Aad Goossens (oud secretaris) voor zijn expliciete expertise over en bijdrage aan het opstellen

van de diverse reglementen.
o Filip Dros als bestuurder voor het inbrengen van financiEle middelen en de ondersteuning van de

vereniging door de inbreng van zijn vele decennia ervaring in de paardensport.

Voarzitter RVB
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Lijst gebrui kte afkortingen

Bijlagen :'

1. Voorwoord
Dit verslag ziet toe op het eerste volledige kalender jaar sinds de oprichting van de vereniging. Het
bestuur hecht grote waarde aan transparantie jegens haar leden, evenals tegenover toekomstige
leden en belangstellenden zoals sponsoren en donateurs.
De voorzitter zet er dan ook op in, dat de vereniging telkens in het eerste kwartaal middels een
jaarverslag verslag doet over het achter ons liggende kalenderiaar.

1.

3.

5.

9.

10.

7-

8.
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Het bestuur heeft daarop unaniem besloten de wedstrijd te cancelen.

Hoewel de meeste paarden op enig moment in hun leven (meestaltussen 1 en 5 jaar) een droes

besmetting doormaken en hiervan weer opknappen kan de besmetting ook voorkomen bij oudere
paarden. De veroorzaker van Droes de Streptococus Equi bacterie kan 4 tot 6 weken na het begin van

een infectie actief blijven en andere paarden besmetten. Aangezien het paardenwelzijn hoog in het
vaandel staat bij de RVB was afzeggen van de wedstrijd derhalve de verstandigste en enig juiste keus.

q4
Gelukkig kon de wedstrijd van 18 oktober weer gewoon doorgaan. Na de teleurstelling van de

afgezegde septemberwedstrijd kwamen de inschrijving gelukkig snel weer binnen. Vanaf dit k\rartaal
werd er door het wedstrijdsecretariaat op gestuurd dat er gemiddeld 25 combinaties aan de start
komen. Hierdoor werd de benodigde totale tfid bij wedstrijden met een uur teruggebracht. Door de

meeste betrokkenen wordt dit als prettiger ervaren.
Op 22 november en vrij kort daarna op 13 december werden de laatste 2 KNHS dressuurwedstrijden

van 2OL5 verreden. Ook op deze twee wedstrijden werd prima ingeschreven. Ondanks de drukte die
iedereen wel ervaart tijdens de naderende feestdagen werd ook de december wedstrijd prima

bezocht.

Terugkijkend op de verregaand samenwerking tussen de RVB en Manege Filip Dros om KNHS

dressuur wedstrijden in Barendrecht te realiseren hebben beiden het gevoel elkaar zoals beoogd te
versterken. De RVB is Armanda van Eijk en Flip Dros dan ook zeer erkentelfik voor de sterke

samenwerking die is ontstaan.

3. Bestuurszaken
ln de zomermaanden werd duideliik dat de manege haar beleid ten aanzien van de exploitatie van de

manege wilde aanpassen. De mogelijkheden en\of voorwaarden voor pensionstalling van paarden

werd daardoor geraakt. Aad Goossens { secrehrisR\lB} hslootzijn bestuursfunctie mede als gevolg

van die wijzigingen beschikbaarte stellen. Ronatd Hmgenraad (Penningmeester RVB) besloot

vanwege diverse hem moverende redenen, eveneens zijn bestuursfunctie neer te leggen. Om tot
een correcte en transparante be€indigingvan deze betuursfrrnctieste komen werden beide

bestuurders bij de Kamer van Koophanelel :te Rotterdam uitgeschranen. Voorts werd door het
huidige bestuur aan de heer Hoogearaad in de *rnctie van penningmeester een verklaring d6charge

verleend voor het gevoerde financiEle beleid toteil met 25 augustus 2015.

Het bestuur van de RVB hecht er.^trvaarde aan hide teren te da-r*in voor hun deskundige inbreng en

Als gevolg van bovenstaande wijzigen werd door het zittende bestuur besloten dat de vacante

functie van Secretaris tot aan de volgende ALV (ad interim) zou worden ingevuld door bestuurslid Joy

Maijer.
Voor de functie van Penningmeester diende echter een nieuwe bestuurder te worden gezocht.

Daartoe werd Anton de Goeij door de voorzitter gevraagd te ovenAregen of hij in de functie van

Penningmeester zitting wilde nemen in het RVB- bestuur. Nadat het bestuur een positief antwoord .

van de heer de Goeij had onwangen werd hij als bestuurder en penningmeester van de RVB

ingeschreven bij de KvK. Daarmee werd tot aan de volgende ALV de invulling van deze functie (ad

interim) vormgegeven.
Beide functionarissen wensten zich tevens verkiesbaar te stellen voor de functies die zij tot aan de

ALV in maart 2016 ad interim vervulden.

Vaorzitter RVB



Linda lsendoorn horeca
Lisa Kortekaas stal/ riibanen
Marjan Vogel stal/ rijbanen

Mark Westendorp veiligheid parkeerplaats

Mireille van Eiik horeca / alg. ondersteuning
Nancv Koedam schriiven protocollen / stal riibanen
Romy Boretis schrijven protocollen

Regine van Eijk horeca
Wendy Put schriiven protocollen

Yara Koedam schrijven protocollen
Yvonne Koster EHBO / horeca / alg. ondersteuning

De vele kids en overise hulpen Diverse voorkomende werkzaamheden



6. lcden en starteruclnigde combinaties
RVB mocht zich in ook in 2015 verheugen over een twintigtal leden, die sinds de basis vormen van de
vereniging. Zoweljeugd als volwassenen maken deel uit van deze 'harde kern' van leden-
N-a.v. de veranderende wensen en inzichten rondom de exploitatle van de manege werd tezamen
met de eigenaren van Manege Filip Dros afgesproken dat het integreren van het
verenigingslidmaatschap als vast onderdeelvan de paardrijd-, de les- en de diverse wedstrijd-
activiteiten niet zou worden gerealiseerd. Hierdoor kon het ledental in 2o15 niet substantieet
groeien. De ambities van de vereniging bleven echter onveranderd gericht op het behartigen van de
belangen van haar leden. De verwachtte uitbreiding van activiteiten kon vooral door de kleine
begroting echter geen vorm worden gegeven.

Voorzitter RVB
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. Joy Maijer als (wedstrijdlsecretaris voor haar inzet in de vele dagelijkse werkzaamheden ten
behoeve van de vereniging en de vervulling van haar spilfunctie binnen het wedstrijdsecretariaat.
Zelfs toen zij als gevolg van een paardrijdongeval langdurig moest herstellen.

o Ronald Hoogenraad (oud penningmeester) voor verzetten van bergen administratieve
werkzaam heden als pen ningmeester.

r Anton de Goeij voor zijn gedegen werk als ad interim penningmeester. Dankz'tj zijn inzet en ziin

daadkrachtig optreden m.b.t. oppakken en het afronden van de financidn 2015. Verder was

Anton tijdens wedstrijden telkens bezig om de veiligheid op de parkeerplaats te waarborgen.

Afrondend wil ik hier mijn waardering en dank uitspreken voor het werk en de inzet van de

vertrokken bestuursleden Aad Goossens en Ronald Hoogenraad. Beide oud-bestuurders hebben in

belangrijke mate bijgedragen aan de goede opstart van de RVB.

Namens het voltallige huidige bestuur, wens ik beide heren een sportieve voortzetting van hun

activiteiten in de paardensport toe.

9. tiist gebruikte afkortingen

RVB Riiverenieine Barend recht
FNRS Federatie ven Nederlandse Ruitersportcentftl
KNHS Kon i n kl iike Nederland se H ippische Sportfederatie
FEI F6d6ratbn Eouestre lnternationale
PM Pro Mernorie

10.1 Kopie verklaring kascommissie m.b.t. financEn 2O15. De kascontrole werd op
28 februari 2015 uitgevoerd.

Voarzitter RVB



Rijvereniqinq Barendrecht

Verklaring kascommissie

Ondergetekende(n):

PC woonplaats:

Naam: nG:.

fRe11An€t

adres: ....YX-)[..-'

PC woonplaatsl.%

De kascommissie verzoekt de

verlenen voor het
Tot en met 31 december

-"-Cr*ecLd... aat,-ffiffi:,]r 6
rtr 

"?? &f &*$

Naam [UDJfcOO-f ^-vledr*en,Q-{

t-c--\

op de

de balans per

ir d6charge te

d.g.:ieriode Ol januari 2O15

Naam n Yt>57dC--1 handtekenins:


