
 

Notulen van de jaarvergadering 

“De Vrije Teugel” te Waarland  

Seizoen 2019 

 

 

 

Datum: woensdag 26 augustus 2020 

Aanwezig: 

Namens het bestuur: John Ursem, Stef Dollée, Nino v.d.Giesen, Irene de Groot,    
Ria Bodegom, Miranda Wever en Esther Kok 

Overigen: Annemiek Blank, Hans Gorter, Conny van Haaster, Naomy 
Kuiper, Mark Kooijman, Evelien Poland, Ilona Groen, Paula 
Dollee, vader en moeder en Inge Groeneveld, vader en moeder 
van Felicia Kalter en vader en moeder van Anja Koole 

Afwezig met bericht: Muraya Minneboo, Harm  Noort, Trudy Klaver en Hanny 
v.d.Gragt 

1) Opening: Onze voorzitter Nino van de Giesen opent om 19.30 uur de vergadering. 
Locatie: Het Dorpshuis te Waarland.  

2) Notulen van de vorige jaarvergadering: Geen op- of aanmerkingen = akkoord 

3) Ingekomen stukken: Geen. 

4) Jaarverslag 2019 secretaris: Via PowerPoint programma van John kon Stef een ieder 
duidelijk uiteenzetting geven van de activiteiten en acties in dit seizoen. Voor iedereen 
duidelijk. Geen vragen c.q. op- of aanmerkingen = akkoord. 

5) Verslag kascommissie: Rinus Koole en Harm Noort hebben samen met onze 
penningmeester John Ursem de financiën nagekeken. Is akkoord bevonden = goedgekeurd 

6) Financieel jaarverslag 2019 penningmeester: John geeft goede toelichtingen inzake 
ontvangsten en uitgaven. De consumpties werden even nader bekeken, dat het beheersbaar 
blijft. Geen luxe biertjes en overige dure drankjes. De “post – overige kosten” krijgt uitleg. 
O.a. voor onderhoud (elk jaar) en afschrijving van onze tillift. (10 jaar) 

7) Benoeming nieuwe kascommissie: Harm Noort blijft en Jos Blank wordt gekozen als 
nieuw lid en reserve is Annemiek Blank. 

8) Bestuursverkiezing: Nino v.d.Giesen aftredend – herkiesbaar  
       Stef Dollee  aftredend – herkiesbaar  
       John Ursem          aftredend – niet herkiesbaar. 
Dat heeft even uitleg nodig. John geeft aan te maken te hebben met diverse veranderingen . 
Vooral zijn nieuwe baan bij de Regiobank. Zijn gezondheid en tijd wilt besteden aan zijn 
gezin. Na 38 jaar, hoofdzakelijk als penningmeester te hebben meegeholpen de vereniging 
te brengen zoals deze er nu voorstaat, is het ook tijd voor veranderingen en verjonging. 



Hierdoor is Ilona Groen voorgedragen om bestuurslid te worden en is Irene benoemd als  
onze nieuwe penningmeester. 
 
Wij wensen John veel geluk in zijn nieuwe situatie en bedanken hem met een applaus voor 
zijn vele werk wat hij voor de VPG-De Vrije Teugel heeft gedaan. 
 
De nieuwe kas- en bestuursleden zijn akkoord = goedgekeurd/aangenomen  
                          
9) Mededelingen:  Donateursactie 2020 Nieuwe stijl: De datum wordt vrijdag 2 oktober 
2020. Één team met één doel……geld ophalen in  de Gemeente Waarland met een 
geplande opzet. Te doen met onze leden, vrijwilligers, vrienden en familie enz. 
Organisatie: Miranda Wever 
   Grote club actie 2020: De boekjes (loten) worden bijtijds gegeven aan 
onze leden. Echt iets om bij familie en vrienden zien te scoren. Vanwege de coronavirus, ook 
mogelijk via een QR code mee te doen 
Organisatie: Ria Bodegom 
   Nieuwe leden en vrijwilligers in 2019 
Af Dido van Schenkel   Bij Brechje Brave 
 Inge Brand     Danique Marijnissen 
 Kevin Kaars     Sya de Jong 
 Milan v.d. Giesen    Wendy Wester 
       Felicia Kalter 
       Harge Noort 
 
Af Cees Hes als vrijwilliger  Bij Amber Braaksma als vrijwilligster 
       Corinne van Gijn als vrijwilligster 
   40 jaar jubileum zo. 25 oktober 2020 = afgelast 
Gaat naar 2021 en wij gaan op zoek naar een andere datum 
 
10) Activiteiten:  Regio wedstrijd zo. 25 oktober 2020 = afgelast 
Gaat naar 2021 en wij gaan op zoek naar een andere datum 
   Ruiterkamp De Eekwal 2021 
13 t/m 16 mei 2021 Wij hopen dat het mag/kan doorgaan. 
   Special Olympics Den Haag 2021 
11 t/m 13 juni 2021 Wij hopen dat het mag/kan doorgaan 
 
11) Rondvraag:  Miranda Wever: De 1e lessen beginnen op di. 1 september 2020 
Vooraf worden de indelingen aangemaakt. Wie/wat/waar. Wij starten in de bak met 
mondkapjes. Mogelijkheid om handen te ontsmetten aanwezig. Hopend op veel buitenritten, 
dan geen kapjes nodig. 
   Ans Koole: Margreet Hes is gestopt met verjaardagskaarten 
maken/versturen. Dat gaan wij niet voortzetten, behalve bij ziek en zeer. Dat regelt Ans. 
 
Sluiting 
Iedereen bedankt voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid. Applaus voor de gekozenen. En 
nogmaals voor John.  Om 21.00 uur sluit Nino van de.Giesen de vergadering. 

 

De voorzitter       De secretaris 

Nino van de Giesen      Stef Dollée 

p.s. via onze website www.vpg-devrijeteugel.nl  zijn terug te vinden: Notulen en jaar 
verslagen 

http://www.vpg-devrijeteugel.nl/


 


