Notulen Ledenvergadering
5 maart 2019
20.00 uur
Hotel Cafe Restaurant Hegen Wezup
Aanwezig:

Ere-lid H. Scheltens
B. Stanneveld, H. Naber, A. Klingenberg, N. Matijsen, H. Platzer, W. Scholten, G.
Wierts, H. Kuiper, R. Klasen, J.H. Meppelink, J. van Dooren, H. Lubbers, G. Naber,
A. Wilting, A. van der Zwan, I. Albring, H. Altena, D. Smit, G. Mepschen, R. Beuving,
A. Beuving, C. van Boven, J. van Boven, P. Eising, B. Steegen, R. Wijnholds, L.
Weerman, R. Hidding, B. Haak, H. Haak, A. van Eijden, G. Eisen, E. Gijlers,
H.Wilpshaar, H. Meijering, D. Hilbrands, J. Hilbrands, H. Steenbergen, G. Aalderink,
M. Uineken, H. Timmerman, T. Finke, G.J. Schoemakers, A. Askes, G. Wilting, H.
Ruinemans, M. Kuipers, A. Kluitenberg en R. Vrieling.
Afmelding: Ere-voorzitter J. Alberts, R. Lubbers, L. Zwaan, G. ten Hool, S. Katerberg, J. Mulder,
m.k.g.
I. Nieuwenhoff, B. Haan, G. Oldejans, J. Scheltens, H. Hidding,
A. Adiaansen en J. Mittendorff
Voorzitter: G. Naber
Notulist:
I. Albring
1. Opening
Voorzitter Grietje Naber opent de vergadering en heet allen welkom.
Ze blikt kort terug naar 2018, Zuidenveld Dalen in z’n element. Stralende dagen met ongekend
veel publiek. Zuidenveld is een feest voor jong en oud, laagdrempelig en vrij toegankelijk. Een
combinatie van vernieuwing en behoud van traditie. Vol vertrouwen gaan we toekomst in.
Dit jaar zijn we te gast in Zweeloo, Zuidenveld Zweeloo uit de kunst.
Aansluitend wordt de agenda vastgesteld met daarbij een korte toelichting.
2. Notulen jaarvergadering 6 maart 2018 te Dalen
De notulen liggen ter tafel tijdens de ledenvergadering, zijn te vinden op de website en kunnen
aangevraagd worden bij het secretariaat.
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd met dank aan de
secretaris.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn afmeldingen van ere-voorzitter J. Alberts, R. Lubbers, L. Zwaan, G. ten Hool,
S. Katerberg, J. Mulder, I. Nieuwenhoff, B. Haan, G. Oldejans, J. Scheltens, H. Hidding,
A. Adiaansen en J. Mittendorff
Er is een mail binnengekomen van J. Scheltens. Deze wordt behandeld bij agendapunt 8:
Vooruitblik Zuidenveld 2019.
De koffie en de consumpties zijn voor rekening van Het Zuidenveld.
Een verzoek aan de aanwezige leden om de presentielijst te tekenen en het mailadres in te vullen
als deze niet bekend is.
Mochten er wijzigingen zijn voor de ledenadministratie (e-mail/verhuizing/banknummer/
incasso) of wil men Vriend worden van Het Zuidenveld? Geef dit dan door aan het secretariaat
via secretariaatzuidenveld@gmail.com
4. Jaarverslag 2018
Het jaarverslag wordt voorgelezen door secretaris Ina Albring.
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5. Financieel verslag 2018
Het financiële verslag wordt toegelicht door penningmeester Albert Wilting.
6. Verslag kascommissie, benoeming nieuw kascommissielid
Arjan Kolkman en Hans Hilbrands hebben samen de boeken nagekeken. Hans doet namens de
kascommissie het woord. Hij zegt dat alles er goed uit ziet en er decharge verleend wordt aan de
penningmeester.
Arjan Kolkman is aftredend en wordt bedankt voor het gedane werk de afgelopen twee jaar.
Henk Steenbergen neemt zijn plaats in met als reserve Lambert Altena.
Het bestuur heeft geen reden gezien om de contributie te verhogen en blijft € 15,00 per lid voor
2019.
7. Bestuursverkiezing
Dit jaar zijn er geen aftredende bestuursleden.
Als nieuw bestuurslid wordt Joyce van Dooren-Gaarthuis voorgesteld.
Zij krijgt de gelegenheid om zich voor te stellen aan de vergadering en wordt daarna met
applaus ontvangen.
Pauze
8. Vooruitblik Zuidenveld 2019
De voorzitter van PLC Zweeloo Nathalie Matijsen vertelt ons uitgebreid over het programma en
de locatie.
Het thema is Zuidenveld Zweeloo uit de kunst, gebaseerd op het kunstenaarsdorp Zweeloo.
Meer informatie is te vinden op www.zuidenveld.com of via Facebook
Namens de rundveecommissie doet Harrie Lubbers het woord.
2018 was een topjaar met zo’n 80 deelnemende dieren afkomstig van 30 inzenders.
Nieuw in het programma was de vaarzenjackpot, in samenweking met de fokstudieclub Dalen,
waar uiteindelijk 20 dieren aan meededen. Aan de kalveropfokclub deden 40 kinderen mee, ook
dit is een nieuw record. Verder mocht de commissie nieuwe deelnemers welkom heten. In mei
wordt een instructiemiddag georgansieerd voor de deelnemers.
Namens de paardencommissie doet Hugo Kuiper het woord. De paardencommissie heeft dit jaar
een afwisselend programma opgesteld. Nieuw op zaterdag zijn de bixiewedstrijden.
Ook op zaterdag is er voor het eerst een welshfokdag. Alfred Askes vertelt hier meer over. De
fokdag wordt georganiseerd door fokvereniging De Kanaalstreek.
In een mail stelt JohanScheltens de vraag waarom er in 2018 geen ponykeuring is gehouden.
Uit contacten en naar verwachting uit eerdere jaren zou er te weinig deelname zijn. Om deze
redenen is er geen vraagprogramma uitgeschreven.
Tijdens het Concours Hippique op zaterdag wordt er een rubriek Klavertje Drie voor het Rondje
Drenthe verreden. Hierbij wordt gestreden om het Bronzen Bartje. Het is een gezamenlijke
organisatie van CH Eext, CH De Wijk, CH Exloo en CH Norg en de Provincie Drenthe
ondersteunt deze opzet.
In navolging op het succes van Zuidenveld Sleen zijn er keuringen van 2 schapenrassen:
De Suffolk en de Texelaar.

2

9. Rondvraag
o Het terrein voor dressuur en het hoofdterrein lagen in Dalen te ver uit elkaar. Hopelijk is
het dit jaar dichter bij elkaar? Ja dat is zo.
o Wanneer is de opening? De opening staat gepland voor de vrijdagavond.
o Is er ook weer een gezamenlijke begroting? Ook dit jaar is er een gezamenlijke
begroting.
o Is er al gedacht over 100 jaar Zuidenveld? De Koning moet toch uitgenodigd worden?
Er wordt nagedacht hoe het jubileum vorm te geven.
o Er is ook aangevraagd voor een Koninklijk Predikaat? Hier is aandacht voor.
10. Sluiting
Om 21.41 sluit de voorzitter de vergadering en nodigt uit voor een consumptie en gezellig
napraten.
Tips en ideeën zijn van harte welkom evenals ondersteuning en hulp in welke vorm dan ook.
Ze hoopt allen te zien in Zweeloo.
Meer informatie is te vinden op www.zuidenveld.com

Zuidenveld Zweeloo 2019 is van 8 tot en met 12 juli.
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