
 

Notulen van de jaarvergadering 

“De Vrije Teugel” te Waarland  

Seizoen 2020 
 

 

 

Datum: woensdag 26 mei 2021 

Vanwege de Covid-19 hebben wij onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering moeten 
aanpassen d.m.v. een speciale ‘VERGADERBEL” 

Aanwezig: Iedereen was uitgenodigd om de Jaarvergadering OP AFSTAND mee te maken. 
Wie er daadwerkelijk hebben “meegekeken”, kunnen wij niet terug zien. Alleen op- en 
aanmerkingen eventuele tegenkandidaten (punt 8) konden tot 9 juni 2021 worden 
aangemeld c.q. ingediend bij ons secretariaat.  
Resultaat: Er hebben zich géén kandidaten gemeld. Geen op- en aanmerkingen. 
 

1) Opening: Het is een standaard agendapunt, maar nu even denkbeeldig 
 

2) Notulen van de vorige vergadering 26-8-2020: Notulen zijn reeds verzonden ter inzage 
(zie o.a. Paardenbel 06 van 29-4-2021 en onze website) 

        Op of aanmerking op de notulen konden ingestuurd worden tot 9 juni a.s. 

3) Ingekomen stukken: Geen 
 

4) Jaarverslag secretaris: Vanaf 26 mei te lezen op onze website www.vpg-devrijeteugel.nl  
(zie pagina: ANBI info) 
 

5) Financieel  Jaarverslag  penningmeester: Vanaf 26 mei op onze website www.vpg-
devrijeteugel.nl  (zie pagina: ANBI info). 

 

6) Verslag kascommissie. :  Irene de Groot  heeft als onze penningmeester , de financiële 
administratie  ter controle voorgelegd aan de kascommissie. Zij zijn akkoord gegaan met 
de gevoerde financiële administratie. 
 

7) Benoeming nieuwe kascommissie: Deze werd dit jaar gevormd door Harm Noort en Jos 
Blank.  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?  Tot op heden 
geen aanmeldingen. Ons bestuur lijft zoeken naar nieuwe kandidaten.  
 

8) Bestuursverkiezingen: Ria Bodegom en Miranda Wever waren aftredend en zijn beide 
herkiesbaar. Geen tegenkandidaten aangemeld. Beiden herkozen voor 3 jaar  
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9) Mededelingen:  
Vakantieperiode: Onze laatst les is  dinsdag 6 juli 2021.  We beginnen weer op dinsdag 

31 augustus 2021 Hopelijk zijn we dan vrij van veel / alle Corona maatregelen. 

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. De 

nieuwe opzet (als één team) was zeer succesvol en gezellig om het zo te doen. 

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

Paardenbel wanneer wij starten (ca juli/augustus 2021) Maak niet uit waar je de 

muntjes van Deen kunt krijgen…..als je deze maar deponeert filiaal Waarland (afgeven 

bij Ria of Irene) 

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 vastleggen voor het Hemelvaartweekend van  18 mei t/m 

21 mei 2023. 

Special Olympics 2020 in Den Haag konden niet doorgaan. 13 juni 2021 wordt er alsnog 

een eendaagse mini S.O georganiseerd als pleister op de wonde. Wij gaan met 7 

leden/ruiters en 3 begeleiding deelnemen. 

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) 

Jubileum onze vereniging: 2020 (= 40 jaar bestaan) was de bedoeling, maar wordt nu 

2025 (= 45 jaar bestaan) 

Nieuwe leden en vrijwilligers/sters Daniël Barten  15-01-2020 
      Luna Mooij  08-09-2020 

      Quinten Bakker 01-10-2020 

     Nina Stuifbergen 14-10-2020  

Vrijwilligster    Fenna Broersen 01-09-2020  

  

11) Rondvraag:  De leden zijn uitgenodigd hun vragen en opmerkingen voor 9 juni aan ons te 
stellen. Het bestuur heeft geen vragen ontvangen. 
 

12) Sluiting: Het is een standaard agendapunt, maar nu even denkbeeldig. 
Hopelijk zitten we volgend jaar gewoon weer gezellig met elkaar in het Dorpshuis.  

 

 

 



 
  
 
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/

