
 

          D E P A A R D E N B E L          

Nieuwsbrief van de "Vrije Teugel" te Waarland nummer: 2021-10  26-5-2021 

 

SPECIALE EDITIE PAARDENBEL /VERGADERBEL 
 

Paardrijvereniging “De Vrije Teugel” organiseert . . . . 

 

W O E N S D A G 26 mei 2021   JAARVERGADERING op afstand 
 

Een ongewoon jaar vraagt om ongewone oplossingen. 

 

Zo ook met betrekking tot onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Door Corona is het 

niet mogelijk om deze op de normale manier te organiseren.  Wij, het bestuur, willen  jullie 

natuurlijk toch heel graag informeren over onze bestuurstaken in 2020,  even terugblikken 

maar ook vooruitkijken en ons verheugen op wat er nog weer allemaal komen gaat.  

Om dit toch te kunnen doen gaan we de vergadering dit jaar “op papier “ doen.  

Wat betekent dat?  Dat betekent dat wij van deze Speciale extra Editie van de Paardenbel 

een “Vergaderbel” maken. 

Hieronder zien jullie de Agenda . Daaronder behandelen we stuk voor stuk de 

agendapunten. Bij ieder punt geven we inhoudelijke informatie of vermelden we waar jullie 

deze kunnen vinden. Misschien stellen wij een vraag of vertellen wij hoe jullie een 

tegenvoorstel kunnen doen (bijv. bij de bestuursverkiezing). 

Tijdens een vergadering kunnen jullie altijd vragen stellen.  Dat kan nu ook maar dan net 

even anders😊 .  Alle vragen die jullie hebben naar aanleiding van de hieronder  behandelde 

agendapunten mogen jullie per mail aan ons stellen.  Alle vragen (met hun antwoorden) die 

binnen 14 dagen na de officiële vergaderdatum (26 mei) via de mail gesteld worden  zullen 

dan meegenomen worden in de notulen van de jaarvergadering van 26 mei 2021. 

 

 



We openen nu de vergadering!! 

AGENDA 1) Opening 
2) Notulen van de vorige jaarvergadering 
3) Ingekomen stukken 
4) Jaarverslag secretaris 
5) Financieel jaarverslag penningmeester 
6) Verslag kascommissie t.w. Harm Noort en Jos Blank 
7) Benoeming nieuwe kascommissie 
8) Bestuursverkiezingen: 

Aftredend zijn   - Ria Bodegom en Miranda Wever 

Herkiesbaar zijn- Ria Bodegom en Miranda Wever 

9) Mededeling  
10) Activiteiten 
11) Rondvraag 
12)  Sluiting 

Punt voor punt…… 

 

1) We openen de vergadering en heten jullie van harte welkom!! 
 

2) Notulen zijn reeds verzonden ter inzage (zie o.a. Paardenbel 06 van 29-4-2021) 
        Op of aanmerking op de notulen kunnen ingestuurd worden tot 9 juni a.s. 
 
3) Tot op heden géén ingezonden stukken. 

 Inzenden ten behoeve van deze jaarvergadering kan tot 9 juni.  

 
4) Jaarverslag: wat hebben we allemaal meegemaakt dit jaar? Dit kun je vanaf 26 mei 

lezen op onze website www.vpg-devrijeteugel.nl  (zie pagina: ANBI info) 
 

5) Verslag kascommissie. :  Irene de Groot  heeft als onze penningmeester , de financiële 
administratie  ter controle voorgelegd aan Harm Noort en Jos Blank. Zij zijn akkoord met 
de gevoerde administratie. 
 

6) Financieel  Jaarverslag staat ook vanaf 26 mei op onze website www.vpg-

devrijeteugel.nl  (zie pagina: ANBI info) 

 

7) Benoeming kascommissie: Deze werd dit jaar gevormd door Harm Noort en Jos Bank.  

Lid van de kascommissie ben je voor 2 jaar.  Dit betekent dat Harm Noort stopt en Jos 

Blank nogmaals deel uit maakt van de kascommissie van volgend jaar en het stokje 

overdraagt aan zijn/haar opvolger. Wie wil dit stokje overnemen? Aanmelden graag 

voor 9 juni a.s. 

 

8) Bestuursverkiezingen: Ria Bodegom en Miranda Wever zijn aftredend en zijn beide 

herkiesbaar. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich per mail tot 9 juni aanmelden bij 

onze secretaris Stef Dollee. De aanmelding dient vergezeld te gaan van 5 handtekeningen 

van leden die uw kandidatuur ondersteunen. In dat geval zullen wij alsnog 

bestuursverkiezingen uitschrijven. In het andere geval zullen Ria en Miranda hun 

bestuurlijke activiteiten voor de club weer voor 3 jaar voortzetten. 

 

9) Mededelingen:  

Vakantieperiode: Onze laatst les zal dit jaar op dinsdag 6 juli zijn.  We beginnen weer op 

dinsdag 31 augustus. Hopelijk zijn we dan vrij van alle Corona maatregelen. 

http://www.vpg-devrijeteugel.nl/
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10) Activiteiten 

 

Donateursactie 2021/22:   De volgende Donateursactie wordt weer georganiseerd in 

maart/april 2022 en zal vanaf dan weer ieder jaar in het voorjaar plaatsvinden. 

Deen Supermarkt munten actie 2021: Wij hebben ons ingeschreven. Volgt de Paardenbel 

wanneer wij starten 

Grote Club actie 2021: Deze gaat weer van start in September 2021 en we hopen dat 

jullie weer veel loten zullen verkopen.   

 

Ruiterkamp bij de Eekwal in Emmen kon dit jaar door Corona niet doorgaan. We hebben 

de Eekwal opnieuw kunnen bespreken voor het Hemelvaartweekend van  18 mei t/m 21 

mei 2023. 

 

Special Olympics 2020 in Den Haag konden niet doorgaan. 13 juni a.s wordt er alsnog 

een eendaagse mini S.O georganiseerd als pleister op de wonde.  

Een echte Special Olympics met alles erop en eraan zal dan weer in juni 2022 

georganiseerd worden in Twente. We hopen daar ook weer bij te kunnen zijn. (Gaat op 

inschrijving en is ieder jaar weer spannend of we “ingeloot” zijn.  
 

11) Rondvraag:  Een hele speciale rondvraag dit keer. Heb je dringende vragen over het 

reilen en zeilen van de club dan mag je deze naar ons mailen. Mails die bij ons 

binnenkomen voor 9 juni a.s zullen beschouwd worden als onderdeel van de Rondvraag 

van deze vergadering en in de notulen worden opgenomen.  

 

12) Sluiting 

We sluiten de vergadering. Voel je vrij om als je met vragen zit deze alsnog via de mail 

aan ons te stellen. Hopelijk zitten we volgend jaar gewoon weer gezellig met elkaar in 

het Dorpshuis.  

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

13) Verslag kascommissie. :  Irene de Groot  heeft als onze penningmeester , de financiële 
administratie  ter controle voorgelegd aan Jos Blank en Harm Noort. Zij zijn akkoord met 
de gevoerde administratie. 
 

14) Financieel  Jaarverslag staat ook vanaf 26 mei op onze website www.vpg-devrijeteugel.nl 

(bij: ANBI info) 

 

15) Benoeming kascommissie: Deze werd dit jaar gevormd door Jos Blank en Harm Noort.  

Lid van de kascommissie ben je voor 2 jaar.  Dit betekent dat Harm Noort nogmaals deel 

uit maakt van de kascommissie van volgend jaar en Jos Blank het stokje overdraagt aan 

zijn opvolger. Wie wil dit stokje overnemen? Aanmelden graag voor 9 juni a.s. 

 

16) Bestuursverkiezingen: Ria Bodegom en Miranda Wever zijn aftredend en zijn beide 

herkiesbaar. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich per mail tot 9 juni aanmelden bij 

onze secretaris Stef Dollee. De aanmelding dient vergezeld te gaan van 5 handtekeningen 

van leden die uw kandidatuur ondersteunen. In dat geval zullen wij alsnog 

bestuursverkiezingen uitschrijven. In het andere geval zullen Ria en Miranda hun 

bestuurlijke activiteiten voor de club weer voor 3 jaar voortzetten. 

 

17) Mededelingen:  

Nieuwe/vertrokken leden & vrijwilligers. (periode vorige jaarvergadering tot heden: 

NOG INVULLEN  

Vakantieperiode: Onze laatst les zal dit jaar op dinsdag 6 juli zijn.  We beginnen weer op 

dinsdag 31 augustus. Hopelijk zijn we dan vrij van alle Corona maatregelen. 

 

18) Activiteiten 

 

Donateursactie 2021/22:   De volgende Donateursactie wordt weer georganiseerd in 

maart/april 2022 en zal vanaf dan weer ieder jaar in het voorjaar plaatsvinden. 

 

Grote Club actie 2021: Deze gaat weer van start in September 2021 en we hopen dat 

jullie weer veel loten zullen verkopen.   

 

Ruiterkamp bij de Eekwal in Emmen kon dit jaar door Corona die doorgaan. We hebben 

de Eekwal opnieuw kunnen bespreken voor het Hemelvaartweekend van  2023. 

 

Special Olympics 2020 in Den Haag konden niet doorgaan. 13 juni a.s wordt er alsnog 

een eendaagse mini S.O georganiseerd als pleister op de wonde.  

Een echte Special Olympics met alles erop en eraan zal dan weer in juni 2022 

georganiseerd worden in Twente. We hopen daar ook weer bij te kunnen zijn. (Gaat op 

inschrijving en is ieder jaar weer spannend of we “ingeloot” zijn.  

 

19) Rondvraag:  Een hele speciale rondvraag dit keer. Heb je dringende vragen over het 

reilen en zeilen van de club dan mag je deze naar ons mailen. Mails die bij ons 

binnenkomen voor 9 juni a.s zullen beschouwd worden als onderdeel van de Rondvraag 

van deze vergadering en in de notulen worden opgenomen.  

20) Sluiting 
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We sluiten de vergadering. Voel je vrij om als je met vragen zit deze alsnog via de mail 

aan ons te stellen. Hopelijk zitten we volgend jaar gewoon weer gezellig met elkaar in 

het Dorpshuis.  
 

 
 

 

 

De Vrije Teugel te Waarland 

 

 

 
 

 

 


