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Het jaar 2020 is geruisloos overgegaan in 
2021. Schrijven over 2020 maakt het nog 
eens duidelijk. Ook het moment waarop 
we elkaar treffen – in september, het jaar 
2021 is al bijna voorbij – verscherpt het 
idee dat de jaren 2020 en 2021 in een 
adem genoemd worden. Toch is het van 
belang stil te staan bij 2020. 

In dit jaar heeft de vereniging weinig kun-
nen organiseren voor haar leden, maar dat 
wat kon, is gedaan. Zo heeft Crista Bruijne de 
Bruin weer een goed bezochte dressuur clinic 
gegeven, hebben we met Suzanne Zwerink 

een oefenparcours springen georganiseerd 
voor eigen ruiters en zijn er toch nog drie wed-
strijden en meetmomenten geweest. Het heeft 
laten zien dat de vereniging leeft en nog altijd 
een rol vervult in het reilen en zeilen op HCM. 
In de doorloop naar 2021 heeft de jonge garde 
laten zien graag wedstrijden te rijden.

Er zijn ook zaken minder gegaan: geen ALV ter 
afsluiting van het boekjaar in april maar pas in 
september, geen afscheid op het moment van 
vertrek van de voorzitter Iris Boelhouwer en 
geen glorieus moment voor de nieuwe mensen 
die hun schouders onder het verenigingswerk 
willen zetten: Annemieke Lieshout en Frank 
Ouwehand. En tot slot is Eva Hatzmann ge-
ruisloos naar de Waddeneilanden verhuisd. Dit 
hebben we met elkaar creatief opgelost door in 
een Tussensprong wereldkundig te maken hoe 
het bestuur deze tijd overbrugt. In deze fysie-
ke vergadering zetten we dat zoveel mogelijk 
recht.

Ook zijn met stille trom vertrokken de onver-

getelijke Eric 
en Dorothee, 
wie verzorgt nu 
de bekers en 
rozetten en wie 
schrijft nu de 
toch enigszins 
prikkelende 
reacties in de appgroepen als men weer over 
elkaar buitelt? Dat hebben we nog niet opge-
lost. 

De vereniging heeft laten zien veerkrachtig te 
zijn en bereidt zich nu voor op komende perio-
de waarin het bestuur – naast het organiseren 
van wedstrijden en andere activiteiten – het 
nodige werk zal moeten verzetten om up en 
running te blijven volgens de daarvoor gelden-
de regelgeving. 

Kort en goed: er valt genoeg te doen en we 
rekenen op een mooi sportief 2021 en 2022 
waarbij we erg blij zijn met de inzet van een 
ieder. 

Voorwoord Voorzitter
Joke Stringer
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Agenda Algemene 
Ledenvergadering

Bestuursleden 

Iris Boelhouwer voorzitter, 
bestuurslid sinds 2015, aftredend

Joke Stringer vicevoorzitter, 
bestuurslid sinds 2015, aftredend

Githa Hermens,
bestuurslid sinds 2015, te verlengen met 1 
jaar

Barbara Bak,
bestuurslid sinds 2018, te verlengen met 1 
jaar

Jeanine Ruiter, penningmeester
bestuurslid sinds 2018, niet aftredend

Boukje van Tulder
bestuurslid sinds 2019, niet aftredend

Marguérite Koenigs
bestuurslid sinds 2020, niet aftredend

Aspirant bestuursleden

Annemieke Lieshout  
Frank Ouwehand

Donderdag 16 september 2021, 20:00 uur

Hippisch Centrum Muiderberg
Wij verzoeken de leden die willen komen om dat vooraf per mail te melden. 
info@rv-anydale.nl

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen ALV 17 september 2020

4. Jaarverslag 2020

5. Verslag kascommissie 2020

6. Benoeming kascommissie 2021

7. Jaarcijfers 2020 en begroting 2021

8. Herbenoemen en aftredende bestuursleden, benoeming nieuwe bestuursleden 

9. Rondvraag

10. Sluiting



5

Algemeen
Door de corona is het jaar 2020 een jaar anders dan 

de andere jaren geworden. Ook in 2021 werkt de co-

rona nog door. Veel activiteiten zijn niet doorgegaan, 

de ALV heeft niet in april 2021 kunnen plaatsvinden 

maar pas in september 2021. Het bestuur heeft dan 

ook noodgedwongen een aantal zaken per Tussen-

sprong geregeld. Het jaarverslag zal dan ook meer 

op hoofdlijnen zijn dan gebruikelijk, een vergelijking 

in cijfers met voorgaande jaren gaat door de niet 

vergelijkbare situatie niet op en lijkt niet represen-

tatief voor de ontwikkeling die in 2021 goed zicht-

baar is bij bijvoorbeeld het aantal jeugdruiters en de 

geweldige resultaten van het voltige team. 

Bestuur
Het jaar 2020 kent de volgende bestuurswij-
zigingen: Saskia Kolff en Marisa Scholten zijn 
afgetreden tijdens de ALV in 2020. Marguérite 
Koenigs is tijdens de ALV in 2020 aangesteld als 
nieuw bestuurslid.

Het bestuur bestaat in 2020 uit:

• Voorzitter: Iris Boelhouwer
• Vicevoorzitter: Joke Stringer
• Penningmeester: Jeanine Ruiter
• Secretaris: Eva Hatzmann (heeft het be-
stuur in december verlaten ivm haar verhuizing 
naar Ameland)
• Overige leden: Githa Hermens, Barbara 
Bak, Boukje van Tulder en Marguérite Koenigs 

Vanaf maart 2020 heeft Corona gezorgd voor 
de nodige opschudding. Wat mocht wel, wat 
mocht niet? Het bestuur heeft laten zien over 
een behoorlijke flexibiliteit te beschikken en 
ondanks deze beperking goed en prettig te kun-
nen samenwerken. 

Leden
Het ledenaantal van de Rijvereniging per 31 
december 2020 bedroeg:
• Ereleden 18 
• Leden van Verdienste 12
• Totaal leden:  157  

• Senior 103
• Junior 54 
• waarvan 98 KNHS-leden

KNHS wedstrijden
In 2020 heeft de rijvereniging 3 KNHS dressuur 
wedstrijden of meetmomenten  georganiseerd, 
1 wedstrijd in het voorjaar voor de lockdown 
en 2 meetmomenten in het najaar voor alleen 
leden van de rijvereniging. Alle drie goed be-
zocht. 

FNRS wedstrijden
De organisatie van FNRS wedstrijden is dit jaar 
voor het laatst een samenwerking tussen de 
manege en de RV. Door de lockdown is er maar 
één FNRS wedstrijd georganiseerd. Vanaf 2021 
heeft de manege de organisatie van de FNRS 
teruggenomen. 

Intern oefenparcours
Onder leiding van Suzanne Zwerink is er een 

Marguérite Koenigs 

Jaarverslag 2020
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oefenparcours georganiseerd voor ruiters met 
eigen paard. Helaas was het moment niet ge-
schikt om er een gezamenlijke activiteit met de 
manegepaarden van te maken. 
In juni 2021 was er een oefencross in de bui-
tenrijbaan onder toezicht van Suzanne waar 
veel plezier aan is beleefd.

Juryleden en vrijwilligers
Hoewel het veel minder druk was, blijft het fijn 
dat er altijd mensen zijn die zich willen inzetten 
voor de wedstrijden en evenementen. Zonder 
hun hulp was dit allemaal niet mogelijk. Het 
blijft een continue zoektocht naar nieuwe vrij-
willigers om het verloop op te vangen, maar het 
lukt toch altijd weer. Zoals al vele jaren het ge-
val is, werden de prijzen ook dit jaar verzorgd 
door Dorothé en Eric Penninks, waarvoor dank! 

Voltige
Er zijn nu 5 teams, waarvan 3 wedstrijdteams. 
Zoals inmiddels (najaar 2021) duidelijk is, 
behalen de voltigeruiters successen. Het hoort 
eigenlijk thuis in het jaarverslag 2021 maar 
het laat zien dat 2020 niet onbenut voorbij is 
gegaan. Isabella Delemarre is in 2021 derde 
geworden in Saumur (Frankrijk) en heeft sa-
men met Isalotte van Agteren onderleiding van 
Moneke Valenkamp op niveau L goud gehaald 
op de NK. Er zijn 3 paarden en 1 pony actief in 
de wedstrijden, en nog 2 paarden in africhting. 

De Sprong
In 2020 – wederom mede door een ander 
jaar dan anders – heeft Boukje van Tulder de 
Sprong verzorgd. Dat heeft zij geweldig ge-
daan met steun waar nodig van Cathy van der 
Knaap. Het werkt goed, zeker met het instru-
ment de Tussensprong om als de nood hoog is, 
toch de nodige informatie bij de leden te krij-
gen. 

Inmiddels heeft Caroline van der Werff de 
website in de stijl van de Sprong aangepast en 
geactualiseerd. Ook dat geeft een goede uit-
straling en werkt erg prettig. 

Financiën
Voor de financiële resultaten wordt verwezen 
naar het financieel jaarverslag en de bevindin-
gen van de kascommissie. 
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Hierbij presenteer ik namens het bestuur de 
jaarcijfers van 2020 van Rijvereniging Any Dale. 
Over de resultaten van 2020 is het bestuur ge-
let op het lastige jaar toch tevreden. In maart 
2020 zijn alle wedstrijden voor de zomer afge-
zegd, maar gelukkig hebben we in het najaar 
nog een aantal wedstrijden en een clinic kunnen 
organiseren, die goed bezocht zijn.  Hierdoor 
is het financiële resultaat voor de rijvereniging 
meegevallen.

Een korte uitleg van de meest opvallende pos-
ten zowel bij de jaarrekening als bij de begro-
ting: 
Overige Bestuur & organisatie op deze post zijn 
de kosten van het project Achterland geboekt, 
bestaande uit in ieder geval ondersteuning van 
het bedrijf Sponsorvisie en de daaruit voort-
vloeiende kick-off lunch. Voor dezelfde post 
is op de begroting voor 2021 een aanzienlijk 
bedrag opgenomen (1000,- euro) omdat we 
voorzien dat de RV in 2021 en mogelijk 2022 
kosten zal moeten maken om te voldoen aan 

de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor 
verenigingen en stichtingen. 

Contributie RV & inschrijfgeld KNHS
Zoals ook aangekondigd in de Tussensprong van 
mei 2021 heeft het bestuur besloten over 2021 
geen contributie te heffen voor de vereniging. 
De reden is de covid-situatie. 

In 2020 hebben we minder wedstrijden dan 
gebruikelijk kunnen organiseren:
2 FNRS wedstrijden, 3 KNHS wedstrijden waar-
van er 2 zijn omgezet in meetmomenten, 1 
oefenparcours springen en 1 clinic. 

De leden hebben wel hun contributie betaald 
over dit jaar, dit wordt gecompenseerd in 2021. 
De post contributie voor 2021 bestaat dan ook 
alleen uit nieuwe leden, en is laag begroot. 
Ook het inschrijfgeld voor de KNHS-wedstrijden 
is in 2020 laag door de covid-situatie. Aange-
zien we voor 2021 redelijk op schema liggen 
met de wedstrijden begroten we deze post als 

voorgaande jaren, dus hoger dan op basis van 
de opbrengst uit 2020 verwacht zou worden.

Blijft staan de wens om de cijfers op een andere 
manier te presenteren. Dit is al eerder aange-
kondigd maar is ook weer door covid in com-
binatie met bestuurswisselingen naar de ach-
tergrond gedrongen. Graag betrekt het bestuur 
hierbij een of twee leden om te bezien of de 
voorstellen ook leiden tot verbetering.

Tot slot wil ik alle leden, de kascommissie, 
vrijwilligers, bestuursleden en medewerkers 
van HCM bedanken, zonder jullie inzet hadden 
wij niet dit positieve resultaat kunnen behalen, 
nogmaals dank!

Hartelijke groeten,
Jeanine Ruiter
Penningmeester

Jaarcijfers 2020 

Financieel Jaarverslag
Jeanine Ruiter
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Balans 2020

Rijvereniging Any-Dale
Balans 2020
D.d. 31-12-2019 2020 2020 2019 2019
Reknr Omschrijving Activa Passiva Activa Passiva

110 Hindernismatr./aanhangwagen 0 200
115 Pipowagen opslag 0 0
120 Geluids apparatuur 0 0
130 Computerapparatuur 0 109
150 Dressuurringen/Dressuurpionnen 0 0
140 Juryruimten 0 0
200 Voorraadprijzen 101 40
500 Eigen vermogen 26.674 24.708

subsidie tbv Project Achterland 2020 38.988 38.988
Resultaat 2020 2.466 1.966

1099 Kruisposten -
1100 Rabobank 67.476 64.353
1105 Roparco
1300 Debiteuren 0
1310 Nog te ontvangen contributie 0
1320 Nog te ontv KNHS contributie 0
1330 Reservering lustrum 0
1400 Nog te ontvangen sponsorgeld Lustrum 0 0
1410 Nog te betalen HCM afdracht wedstrijden 181 120
1401 Nog te ontvangen advertentiegelden Sprong 0 722
2000 Kas 371 118

Optelling activa/passiva 68.128 68.128 65662 65.662

winst en verlies rekening 2021 2020 2020 2020 2019 2019
Grbknr Omschrijving Begroting Begroting

4010 Foyer wedstrijden KNHS 750 161 1.000 1.052
4020 Afdracht HCM wedstrijden 1.000 916 4.000 4.672
4045 KNHS: Wedstrijdafdracht + evt 

voorgeschoten startpassen
300 124 300 270

4050 KNHS: Contributie vereniging + 
leden (lidmaatschap)

1.500 1.352 1.375 1.318

4040 FNRS Diploma 0 19 50 40
4090 Jurykosten 1.500 815 2.750 2.279
4100 Overige bestuurs/organisatiekosten 

(Project Achterland 2020)
1.000 582 1.500 1.356

4110 Foyerkosten interne wedstrijden 500 299 1.200 861
4130 Prijzen KNHS 650 222 1.500 1.291
4140 Prijzen interne wedstrijden 200 96 1.050 881
4300 Kosten Sprong 300 0 1.000 1.512
4310 Porto kosten sprong 0 0 300 200
4320 Foyer kosten Sprong 0 0

Sub totaal 7.700 4.585 16.025 15.731

Afschrijvingen
5001 afs Hindernismatr./aanhangwagen 0 0 108
5002 afs Geluidapparatuur 0 0 162
5003 afs Computer 0 100 120
5004 afs Jury ruimte 0 0 0
5005 afs Pipowagen 0 0 0
5006 afs Dressuur ringen 0 180 180
5007 afs Voorraad prijzen 200 211 250 100

Sub totaal 211 530 670

winst en verlies rekening 2021 2020 2020 2020 2019 2019
grbknr omschrijving Begroting Begroting 

Overig kosten
6000 Verzekeringen 750 699 700 699
6200 Vergaderkosten (Nieuwjaarsreceptie-

ALV-Project Achterland)
250 1.212 750 661

6210 Portokosten 50 0 275 255
6220 Kantoorkosten vereniging 100 24 100 77
6230 Representatie kosten 1.000 330 1.000 2.133
6250 Computersupplies 100 10 100 157
6300 Onderhoud algemeen/kleine aanschaf 50 0 50 25
6620 Kosten website 400 1.459 100 95
6630 Kosten / Reservering Lustrum 0 0
6970 Bankkosten & afrondingsverschil (13,--) 150 119 155 150
6990 Div kosten algemeen (BHV) 400 130 450 443

Sub totaal 3.250 3.983 3.680 4.695

Totaal kosten 10.950 8.779 20.235 21.096

Opbrengsten
8000 Contributie 400 5.377 6.000 5.633
8010 Inschrijfgeld KNHS wedstrijden 4.500 1.479 1.150 1.121
8011 Voorgeschoten contributie leden + 

evt voorgeschoten startpassen 
KNHS

1.000 1.150 7.500 7.372

8030 Inschrijving intern wedstrijden 500 2.110 7.500 7.360
8200 Advertenties Sprong 1.000 980 1.000 1.100
8090 Sponsorgelden e.d. 0 0 500 311
8210 Donateurs 0 150 0 165
8630 Opbrengsten Lustrum 0 0

11.246 23.062
Totaal opbrengsten 7.400 23.650

Winst/ verlies 2020 -3.550,00 2.466 3.415 1.966

Resultaat -3.550 2.466 3.415 1.966



Dekenwasservice • Lederreparatie • Trailerverhuur 

Alles voor je huisdier • Dierenkliniek in onze winkel

ALLES VOOR PAARD & RUITER

NAARDERVAART 1A, MUIDERBERG  I  035 - 632 10 21

WWW.DEBOERDIERENRUITER.NL

•  De nieuwste ruitersportmode
• Groot in paardenvoeding en snacks
• Altijd de beste aanbiedingen
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HET BESTE PAARD 

VAN STAL
Vraag naar de actievoorwaarden of kijk op freeroad.nl

Mazda CX-5 vanaf € 31.990,-. Gemiddeld verbruik Mazda CX-5 van 5,0 tot 7,1 liter per 100 km / van 20,0 tot 14,1 km per liter / CO2-uitstoot van 132 tot 162 g/km. Prijzen excl. metallic/mica lak en eventuele opties. Acties geldig 
bij aanschaf van een Mazda CX-5 uit voorraad met registratie voor 30 september 2018. Inruilaanbod enkel geldig bij particuliere aanschaf van een NEDC-voorraadauto. Het automaat aanbod is alleen geldig i.c.m. SKYACTIV-G 165 
motorisering, vanaf TS-uitvoering. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specifi caties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl.

TOT 2000 KG TREKKRACHT

FREEROAD
Zandzuigerstraat 6 | 1333 HD Almere | 036 - 5494249 Molenland 3 | 8024 AL Zwolle | 038 - 4280300 www.freeroad.nl | 

HET BESTE PAARD

180557 Freeroad Adv. Mazda CX-5_Paardenevent_215x275mm.indd   1 13-07-18   14:05
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de lekker biologische en écht ambachtelijke lunch op je werk

Een krat vol producten en 
gerechten van lokale ambachtelijke leveranciers, kakelvers  
bezorgd op uw kantoor voor een onwaarschijnlijk nette prijs:
LandLunch Basis is er al voor €3,50 per persoon per dag. 
Probeer ons een weekje. Daar krijgt u geen spijt van.

Wilt u ons een weekje proberen? 
Ga naar landlunch.nl/proberen en ontvang 25% korting.

25%
korting

eerste 
week

3
per persoon per dag

euro excl. BTW en      7,50 euro bezorgkosten

,50
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www.breed.nl

Onze expertises:  
Elektrotechniek • Klimaattechniek

Werktuigbouwkundig • (Brand)beveiliging  
Domotica • Duurzame oplossingen 

Datacenter en serverruimtes  
Service & Onderhoud

Al meer dan een eeuw 
delen wij onze kennis. 
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Joke Stringer-Hettinga
info@rv-anydale.nl

Jeanine Ruiter
administratie@rv-anydale.nl     

Githa Hermens
ledenadministratie@rv-anydale.nl

Barbara Bak

Boukje van Tulder

Maguérite Koenigs

Hippisch Centrum Muiderberg
Googweg 9a
1399 EP  Muiderberg 

Rijvereniging Any Dale
p/a Kalkovens 10
1398 EK   Muiden

40516327

NL76 RABO 034.31.62.377

Hoefsmederij Jasper Metzemaekers    Chrysantenstraat 17   1431 BM  Aalsmeer 
06 413 683 53    jaspermetz@hotmail.com

M
Jasper Metzemaekers

MetzemaekersVisitekaartje.indd   1 18-02-12   12:30


