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Notulen Ledenvergadering 5 oktober 2021
Aanwezig:
49 leden, presentielijst ligt ter inzage op secretariaat.
Afwezig met kennisgeving:
Gert Koers, Denise Smit, Grietje Naber, Ina Albring, Ina Nieuwhoff, Jetty Remmelts, Joyce de Boer,
Annelies Adriaanse, Jan Mittendorf
1.

Opening

Hugo Kuiper opent de vergadering en heet allen welkom.
Namens het bestuur, leden van tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld, wil ik u van harte welkom
heten op deze jaarvergadering.
Na het vertrek van onze voorzitter, is het aan mij als vicevoorzitter om deze vergadering te leiden. Dit
is niet mijn hobby en zeker ook niet mijn sterkste eigenschap. Ik ga proberen het beste ervan te
maken.
Ik wil dan ook naast het algemene welkom ook de ereleden speciaal welkom heten en ik hoop dat we
een nuttige vergadering hebben.
Inmiddels is het 1,5 jaar geleden dat wij onze vorige jaarvergadering hebben gehad. Wij zijn vanwege
de corona wat later in het jaar met deze vergadering. Volgens onze statuten moet dat eigenlijk voor 1
juli gebeuren. Maar jullie als leden hebben geen bezwaar gemaakt tegen een latere datum. Daar zijn
we blij mee.
In 1,5 jaar tijd kan er veel gebeuren. En in deze 1,5 jaar zijn ons ook een aantal leden ontvallen. Ik wil
vragen om 1 minuut stilte voor deze leden en voor zover mogelijk wil ik u vragen om daarvoor even
te gaan staan.
Dank u wel.
De vorige jaarvergadering in Coevorden stond in het teken van het komende Zuidenveld in
Schoonebeek en we keken uit naar de activiteiten in verband met het 100-jarige bestaan van onze
vereniging. Een paar weken later stonden we ineens heel anders in de wereld. Er brak een tijd aan
van veel onzekerheid en we waren genoodzaakt het Zuidenveld en de overige festiviteiten af te
blazen. We dachten aan 1 jaar uitstel, maar dit voorjaar was er nogmaals veel onduidelijk en onzeker
en hebben we gezamenlijk moeten besluiten om ook in 2021 geen Zuidenveld te organiseren.
Komend jaar hopen we dan eindelijk het Zuidenveld in Schoonebeek te kunnen houden.
Een bestuur maakt ook fouten. Bij de communicatie over het vertrek van onze voorzitter en
secretaris hebben wij een verkeerde inschatting gemaakt. Onze afweging om zo snel mogelijk het
vertrek te publiceren middels een mail is achteraf gezien verkeerd geweest.

We hadden natuurlijk ook een brief moeten sturen aan de leden die geen mailadres hebben
doorgegeven. Wij zijn ons ervan bewust dat we alle leden hadden moeten informeren. Onze excuses
hiervoor.
Als bestuur hebben we gemeend om de leden te laten weten dat we jullie niet vergeten zijn en dat
ook jullie het Zuidenveld al 2x gemist hebben.
We hopen dat de chocolade gesmaakt heeft.
Tot slot een mededeling van huishoudelijke aard. De koffie en een consumptie zijn voor rekening van
de tentoonstellingsvereniging.
Notulen ledenvergadering 3 maart 2020 te Coevorden
De notulen staan op de website en liggen ter tafel tijdens de ledenvergadering.
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen.
De notulen worden goedgekeurd.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Hiervoor krijgt Jans het woord.
Er zijn 3 brieven binnengekomen.
- Brief Vereniging van oud-bestuursleden
- Brief Grietje Naber, wordt behandeld bij punt 8
- Brief Ina Albring, wordt behandeld bij punt 8
Er is bericht van verhindering ontvangen van Erelid Jan Alberts.
Er is bericht van verhindering ontvangen van de volgende leden:
- Gert Koers
- Denise Smit
- Grietje Naber
- Ina Albring
- Ina Nieuwhoff
- Jetty Remmelts
- Joyce de Boer
- Annelies Adriaanse
- Jan Mittendorf
4.

Jaarverslag 2020

Het jaarverslag wordt voorgelezen door Annette van der Zwan.
5.

Financieel verslag 2020

Het financieel verslag wordt toegelicht door penningmeester Albert Wilting.
6.

Verslag kascommissie + benoeming nieuw kascommissielid

Ik geef graag het woord aan de kascommissie bestaande uit Lambert Altena en Henk Steenbergen,
wie van de heren mag ik het woord geven.
Henk doet namens de kascommissie het woord. Het wordt steeds ingewikkelder je moet al bijna
accountant zijn om alles te begrijpen, maar alles ziet er heel goed uit en verzoekt de leden om

decharge te verlenen aan de penningmeester.
Kascommissie, bedankt voor de verrichte controle.
Henk Steenbergen heeft nu 2 jaar deel uitgemaakt van de kascommissie. Henk wordt bedankt voor
de werkzaamheden.
Jan Hanken neemt zijn plaats in, met als reserve Harrie Platzer.
7.

Vaststellen contributie

Het bestuur stelt voor om de contributie dit jaar niet te wijzigen.
De leden gaan hiermee akkoord. Henk Steenbergen maakt de opmerking dat er steeds minder leden
zijn, op dit moment ongeveer 615, wellicht voor de toekomst om over een verhoging na te denken.
De contributie zal de komende maand worden geïnd.
8.

Bestuursverkiezing

Bij jullie zal bekend zijn dat afgelopen voorjaar onze voorzitter en secretaris afscheid genomen
hebben van het bestuur.
Ze hebben beiden een brief gestuurd, waarbij ze ons verzoeken de brieven voor te lezen tijdens deze
vergadering. Jans leest de brieven voor.
Het bestuur heeft twee kandidaten bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur. Deze
kandidaten wachten ook al een hele tijd. Het was de bedoeling dat ze afgelopen voorjaar tijdens de
jaarvergadering verkiesbaar zouden zijn.
Johan draait inmiddels al twee jaar mee met het bestuur en Achiena sinds begin dit jaar.
Johan Scheltens en Achiena Hoving stellen zichzelf voor aan de vergadering. Beide worden met
applaus ontvangen.
Henk Scherphof vraagt of het bestuur Grietje en Ina hebben bedankt voor de werkzaamheden die zij
hebben verricht. Hugo bevestigd dat er na deze vergadering een bedankje gaat naar Grietje en Ina
namens de leden en het bestuur.
9.

Statutenwijziging

Jans licht toe dat er noodzaak is om de statuten te wijzigen, vanwege het feit dat deze statuten
dateren van 1979. Tijdens de volgende vergadering komt het voorstel. De vergadering erna, worden
de nieuwe statuten aangenomen.
10.

Vooruitblik Zuidenveld Schoonebeek 2022

Afgelopen voorjaar is na overleg met alle plaatselijke commissies definitief besloten om het komend
jaar de Zuidenveld tentoonstelling in Schoonebeek te houden.
De voorbereidingen zijn inmiddels begonnen. Het komend voorjaar tijdens de jaarvergadering zullen
we uitgebreid met jullie vooruitblikken op het komende Zuidenveld.
11.

Rondvraag

Opmerking over het “geheimzinnige” aftreden van Grietje en Ina.
Opmerking over het niet op tafel leggen van de brieven van Grietje en Ina, dit is niet gebeurd omdat
op verzoek van Grietje en Ina de brieven zijn voorgelezen tijdens de vergadering.
Verhoging van de contributie wordt besproken en de wens om toch te gaan verhogen wordt
uitgesproken. Het bestuur zegt toe dit mee te nemen naar de voorjaarsvergadering in 2022.
Voortgang over het jubileumboek wordt besproken.
De moeilijkheid om wagens te bouwen en op te slaan wordt besproken.

Wat wordt gedaan met de jubileumactiviteiten? Het bestuur geeft aan de jubileumactiviteiten door
te willen schuiven naar de 100e editie van het Zuidenveld. In Schoonebeek zal wel aandacht besteed
worden aan het 100-jarig bestaan.
In hoeverre is het zeker dat KWPN het Zuidenveld als locatie blijven gebruiken? Er wordt aangegeven
dat het contact met het bestuur van de KWPN goed is en dat zij graag op het Zuidenveld blijven
komen. Het is afwachten of de leden hier ook voor stemmen.
Welshpony’s willen in Schoonebeek weer deelnemen op dezelfde manier als in Zweeloo. De leden
zijn hier heel positief over.
12.

Sluiting

Iedereen bedankt voor zijn inbreng wij wensen jullie een goede reis naar huis.

