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1. Opening
Voorzitter Grietje Naber opent de vergadering en heet allen welkom.
Al 100 jaar laten de inwoners van Zuid-Oost Drenthe tijdens de Zuidenveldtentoonstelling het
beste zien waar zij goed in zijn. Van boog tot straatversiering tot praalwagens. Daarnaast
showen de boeren en nu ook burgers hun beste dieren. Ook al zolang is het een groot feest voor
de hele bevolking. Ieder dorp ontvangt graag bezoekers van heinde en ver. Het is de
kenmerkende gastvrijheid die wij in Zuid-Oost Drenthe kennen. Zoals in de
oprichtingsvergadering van 7 mei 1920 is besloten, vindt de Tentoonstelling plaats in 1 van de 8
kernen uit het Zuidenveldgebied. Ook na de herindeling wordt nog steeds de oude
gemeentegrens aangehouden. De 1ste Zuidenveldtentoonstelling werd gehouden in Emmen.
Door loting is er een volgorde ontstaan. Na Emmen: Oosterhesselen, Odoorn, Sleen, Dalen,
Zweeloo, Schoonebeek en Coevorden. Was de Zuidenveldtentoonstelling van oorsprong een
landbouw gerelateerd gebeuren, tegenwoordig vinden we de inzenders uit boeren en burgers met
als doel de beste dieren te laten zien. Door verandering van sector en regelgeving is het niet
meer mogelijk alles tentoon te stellen. Waar vroeger naast het rundvee, paarden, pony’s en
schapen ook varkens, geiten, pluimvee en trekhonden werden geshowd zijn we nu beperkt in de
diersoorten. Door inzet van enthousiaste fokkers hebben we de mogelijkheid het evenement de
laatste jaren weer breder neer te zetten. Het publiek kunnen we op deze manier een gevarieerd
programma bieden, zeker met het open karakter van tegenwoordig. Het is ieder jaar weer een
uitdaging een gevarieerd programma te bieden, maar dat is ook de kracht van
Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld: samenwerken en uitdagingen blijven zoeken en er
op die manier een prachtig evenement van te maken.
Met deze woorden opent ze deze jaarvergadering in het jubileumjaar van 100 jaar
Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld.
De agenda wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld.
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2. Notulen jaarvergadering 5 maart 2019 te Wezup
De notulen liggen ter tafel tijdens de ledenvergadering en zijn te vinden op de website.
Correctie laatste regel op pagina 3: Zuidenveld Zweeloo 2019 is van 12 t/m 14 juli.
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd met dank aan
secretaris Ina Albring.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn afmeldingen van:
G. Oldejans, B. Haan, W. A. van Stiphout, J. Govaarts, H. Steenbergen, W. Dijkstra,
I. Nieuwenhoff, R. Hidding, H. Hans, G. Aalderink, T. Koopmans-Hidding
De consumpties worden u aangeboden door Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld.
De ledenvergadering is dit jaar niet in het te organiseren dorp. Dit heeft te maken met de
doelstelling van de jubileumcommissie: dit jaar in iedere kern een activiteit.
4. Jaarverslag 2019
Het jaarverslag wordt voorgelezen door secretaris Ina Albring.
5. Financieel verslag 2019
Het financiële verslag wordt toegelicht door penningmeester Albert Wilting.
6. Verslag kascommissie, benoeming nieuw kascommissielid
Hans Hilbrands en Henk Steenbergen hebben de boeken nagekeken. Hans doet namens de
kascommissie het woord. Hij zegt dat alles er goed uitziet en er decharge verleend wordt aan de
penningmeester.
Hans Hilbrands is aftredend en wordt bedankt voor het gedane werk de afgelopen twee jaar.
Lambert Altena neemt zijn plaats in met als reserve Jan Hanken.
7. Vaststellen contributie
Het bestuur heeft geen reden gezien om de contributie te verhogen en blijft € 15,00 per lid voor
2020.
8. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar Harrie Lubbers. Grietje bedankt Harrie en Ellen voor de inzet en
overhandigd Harrie een attentie en een boeket bloemen.
Als nieuw bestuurslid wordt Jans Hilbrands voorgesteld. Hij krijgt de gelegenheid om zich voor
te stellen aan de vergadering en wordt daarna met applaus ontvangen.
Pauze
9. Vooruitblik Zuidenveld Schoonebeek 2020
Zowel PLC Schoonebeek als Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld zijn al volop bezig met
de voorbereidingen.
De secretaris van PLC Schoonebeek Trijn Finke vertelt ons uitgebreid over het programma en de
locatie. Het thema is Zuidenveld Schoonebeek 2020 Bron van energie. Eind juni wordt de
Zuidenvelder Echo huis aan huis uitgebracht en verspreid in het Zuidenveldgebied.
Meer informatie is te vinden op www.zuidenveld.com of via Facebook.
Namens de rundveecommissie doet Harrie Lubbers het woord.
2019 was weer een topeditie met zo’n 60 deelnemende dieren afkomstig van 26 inzenders.
De dieren waren verdeeld over 3 rubrieken kalveren, een rubriek vaarzenjackpot en een rubriek
jonge & oudere koeien gemengd. Verder was er een rubriek met bedrijfscollecties melkgevende
dieren en 2 rubrieken bedrijfscollecties kalveren en pinken. Tevens was er een
uierkampioenschap. Bij de gebruikelijke kalver- en jongvee opfokkampioenschappen deden zo’n
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35 kinderen en jongeren mee. Afgelopen jaar was er ook een competitierubriek onder de 8
Zuidenveldkernen.
Dit jaar is er voor de 3e keer een samenwerking met fokstudieclub Dalen voor het houden van een
vaarzenjackpot. Daarnaast zijn er de rubrieken kalveren, pinken, vaarzen, jonge/2e kalfskoeien en
oudere koeien. Daarnaast de rubrieken voor de bedrijfscollecties.
Namens de paardencommissie doet Hugo Kuiper het woord.
Voor de 1e keer was er vorig jaar een welsh fokdag georganiseerd door fokvereniging De
Kanaalstreek. Dit was een groot succes. Ook voor dit jaar staat deze fokdag op de zaterdag
gepland.
Omdat de KNHS op de donderdag, vrijdag en zaterdag haar regio kampioenschappen heeft in
Exloo is er op zaterdag geen springen. Daarvoor in de plaats is er een mini-marathon van 8
vierspannen in de hoofdring en er komt een extra tuigpaardenrubriek nl. Friese paarden voor de
sjees. Verder zijn er de tuigpaardrubrieken voor de landelijk rijders en voor leden van Het
Zuidenveld. In kader van Rondje Drenthe om het Bronzen Bartje wordt er een tandemrubriek
verreden.
Verder staat er op de planning equipespringen, dressuur, polocrosse, dressuur, springen op
zondag, een domonstratie van bewakingshonden en ook de schapenrassen Suffolk en Texelaar
mogen we weer begroeten.
10. 100 jaar Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld
Op 21 januari jl. is de start van het jubileumjaar 100 jaar Zuidenveld geweest. Er was een
geweldige opkomst. Tijdens deze avond is er een promotiefilm getoond. Ook deze avond is deze
nomaals getoond. Namens de jubileumcommissie doet Joyce van Dooren het woord. Ze geeft
een toelichting opr de activiteiten die dit jubileumjaar op de planning staan.
7 mei jubileumavond te Emmen
17 mei 100 jaar voertuigen Sleen
6/7 juni fietstocht Oosterhesselen
9 juni sponsorevenement, kern nog te bepalen
7/11 juli Zuidenveld Schoonebeek
Sept/oktober hippische evenement voor de jeugd, kern nog te bepalen
November algemene ledenvergadering, locatie nog te bepalen
Er staan nog meer activiteiten op de planning maar deze moeten nog meer vorm krijgen en de
locatie is tevens nog niet bekend.
Roelie Lubbers-Hilbrands is bezig met het maken van een jubileumboek. Roelie geeft ons een
eerst indruk en laat ons aan de hand van een presentatie mooie foto’s zien en vertelt hierbij
leuke anekdotes.
Het boek gaat half maart naar de drukker. Tijdens de jubileumavond op 7 mei a.s. is er een
boekpresentatie. Het boek is vooraf te bestellen bij Roelie.
11. Rondvraag
o Er is ook aangevraagd voor een Koninklijk Predicaat? Hier is aandacht voor.
o Het zandstrooien is genoemd door Trijn Finke. Wat is dit? Dit is een onderdeel van de
competitie. Er wordt nog een informatiemiddag georganiseerd.
o Hoe zit het met de parkeerruimte? Er is voldoende parkeergelegenheid. Volg de
aanwijzingen van de parkeerwachters.
o Voor het equipespringen is de leeftijd bij de pony’s tot 18 jaar? Dit is aangepast omdat
hier vraag naar was. Dit wordt ook meegenomen naar het competitieoverleg met de
kernen.
o De jubileumavond was te kort en jammer dat de voorzitter niet aanwezig was. Het lag in
de planning om een Nieuwjaarsvisite te plannen en het is uiteindelijk een jubileumavond
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later in januari geworden. Door de drukke agenda’s en een geplande vakantie is het
lastig om hierdan rekening mee te houden.
o Er mag geen paard in de optocht? Paarden zijn hier niet geschikt voor. Het regelement
van de competitie is hierop ook aangepast.

12. Sluiting
Om 22.09 sluit de voorzitter de vergadering en nodigt uit voor een consumptie en gezellig
napraten bij de Heeren van Coevorden
Tips en ideeën zijn van harte welkom evenals ondersteuning en hulp in welke vorm dan ook.
Stimuleer vrienden/buren om ook lid te worden van Het Zuidenveld.
Ze hoopt allen te zien in Schoonebeek of op een andere activiteit van de jubileumcommissie.
Meer informatie is te vinden op www.zuidenveld.com

Zuidenveld Schoonebeek 2020 is van 7 tot en met 11 juli.
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