
WILLIS ALGEMENE LEDEN VERGADERING D.D.  

Aanwezige leden: 

N. de Jong, M. van Wieringen, D. Vis, D. van der Weijden, Y. v. Enthoven, H. Oudijk, Fam. Peek, I. vd Heuvel, H. vd Heuvel, 
Fam. Van Zijl, A. van Veen, K. van Veen, M. Korver, S. vd Heuvel, Fam. Tijseling, M. van Brugge, J. van Brugge, P. Half,  L. 
Roling 

Aanwezige niet leden: 

T. Blommesteijn, M. van Wieringen 

Afwezig met afmelding: 

E. Ruijs 

Bestuur: 

FJ Frank de Jong 

AO Annemieke Oudijk 

YW Yvonne van der Weijden 

NV Nicolette Vis 

JV Janny Vossestein 

1. Opening door de voorzitter 

De vergadering wordt om 20.00 door de voorzitter geopend. 

2. Notulen mei 2009 

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen, deze worden derhalve goedgekeurd. 

3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken 

4. Jaarverslag bestuur 

FdJ stelt voor om een officiële menafdeling op te nemen in de vereniging. Dit kan op twee manieren. We kunnen een MV Willis 
bij de KNHS aanvragen of de LR,PC en MV onderbrengen in een PSV Willis.  Het besluit om in  PSV Willis te veranderen wordt 
aangenomen. Volgens de statuten opereren we onder PSV Willis in de naamvoering naar buiten blijven we LR&PC Willis. De 
statuten moeten per 1 januari 2010 veranderd worden bij de notaris en bij de KVK moet dit ook worden aagepast. 

Er moet ook nog een wijziging komen in het stemrecht van de leden en de startkaartleden. Het voorstel is om de leden een 
stemrecht te geven die 4 maal meetelt en de startkaartleden 1 maal, dit voorstel wordt aangenomen en dit wordt ook gewijzigd 
in de statuten. 

5. Begroting 2010 

NV  geeft aan dat er dit jaar geen extra grote aanschaffen staan gepland. Er is nog niet bekend of de KNHS een prijsverhoging 
heeft voor 2010. 

De reden om een ALV plaats te laten vinden in oktober is dat je kan opzeggen voor 1 november als je bezwaren hebt tegen het 
verhogen van de contributie. 

6.Verslag activiteitencommissie 

7. Verslag wedstrijdcommissie 

VERSLAG WEDSTRIJDCOMMISSIE ZOMER 2009 

(Dit verslag is gemaakt voor de algemene ledenvergadering van 16 oktober 200) 



 
APRIL 

De eerste wedstrijd van het zomerseizoen ging van start op 11 april. Met 10 paardenruiters en 10 ponyruiters kon de eerste 
onderlinge wedstrijd van het buitenseizoen goed van start gaan. Tijdens deze wedstrijden waren er opvallend veel Bixie-ruiters 
en die trend heeft zich de hele zomer door gezet. Voor de rest werden voorzichtig de eerste officiële buitenwedstrijden 
verreden.  

 

MEI 

Het outdoor seizoen was volop in gang en steeds meer mensen waren te zien op de buitenwedstrijden. Ook diverse Willis-
ruiters waren weer te zien op de wedstrijden bij ons in de buurt. Het springweekend werd deze keer ingekort tot een avond 
springwedstrijd. Er waren genoeg deelnemers en het werd een gezellig avond. Ook de Bixie-ruiters waren weer van de partij. 

JUNI 

Juni was de maand van de selectiewedstrijden. In Breukelen en Maarssen konden ook Willis-ruiters een poging wagen om een 
plekje te bemachtigen voor op de Regiokampioenschappen.  

De eer van Willis werd zeker hoog gehouden en er waren heel wat ruiters die naar de Regio mochten.  

JULI 

Eind juli waren de Regiokampioenschappen, maar we hadden bij Willis eerst nog een onderlinge wedstrijd begin juli. Dit was 
tevens ook gelijk de laatste van de competitie, dus hier kon nog veel gebeuren. Willeke Peek en Valerie van der Werf kwam hier 
het best naar boven en werden eerste.  

Eind juli was het dan zo ver, de Regio-Kampioenschappen. Op de Regio mochten Vallerie Vork met Winston V M2, Rinske 
Steenhuis met Winston Sollenburg M2,  Pauline Oudijk met Voscar L2, Valerie van der Werff met Flake B, Josine Blommestijn 
met Holthausen Sindar M1 dressuur en L springen, Yoeki Bos met Kim M1 dressuur en L springen, Megan van Bruggen met 
Malibu Sun Dance L2, Milou van Wieringen met Virgil L2 de eer hoog houden van Willis en natuurlijk van zichzelf. Dit is heel 
goed gaan. Josine Blommenstijn is heel knap kampioen geworden M1 dressuur en had daarmee een ticket weten te 
bemachtigen voor de Hippiade. Ook Vallerie Vork mocht naar de Hippiade.  

AUGUSTUS 

Augustus is een maand van vakanties en traditioneel voor de clubkampioenschappen van Willis. Eind augustus was het dan 
zover, de clubkampioenschappen. Het was een zeer geslaagd weekend en als extraatje hadden we deze keer weer een Oude 
Hap rubriek. Het leuke daarvan was, dat de mensen die nu meededen ook jaren geleden hadden meegedaan met de 
clubkampioenschappen. Aan het einde van de dag mochten Kim van der Veen en Milou van Wieringen zich Clubkampioen 
2009 noemen. 

SEPTEMBER 

September was de maand waarin Willis haar grote Outdoor Wedstrijd organiseerde. Dit spektakel was een groot succes. De 
wedstrijd is erg goed verlopen en het weer was ons goed gezind. Het middagprogramma was een groot feest en kan als zeer 
geslaagd beschouwd worden. Al deze goede dingen worden onthouden voor volgend jaar. Mochten er nog mensen zijn met 
goede ideeën kunnen zich aanmelden bij Frank. Ook vrijwilligers zijn altijd welkom. 

 

Eind augustus en half september werd de Hippiade gehouden. Daar mochten Vallerie Vork en Josine Blommenstijn opnieuw de 
eer van Willis hoog houden. Josine heeft het daar heel goed gedaan en is knap 4de geworden. Vallerie heeft erg haar best 
gedaan, maar de concurrentie was erg sterk. Ze kan terug kijken op een knappe prestatie.  

OKTOBER 

We zitten nu in oktober en helaas hebben we door het weinig aantal deelnemers onze onderlinge wedstrijd van 3 oktober 
moeten aflassen. 

Afgelopen week was het sponsorspringen. Deze activiteit werd toch weer georganiseerd onder leiding van Yvonne Lugtigheid. 
Yvonne mag trots zijn op ‘haar’ wedstrijd en er is  

€ 7400,- opgehaald. 

 



De wedstrijdcommissie kijkt op een zeer geslaagd seizoen terug met leuke wedstrijden. Wij hebben weer zin in het 
indoorseizoen, en wij hopen jullie ook. 

 

We zien jullie graag op de wedstrijden terug. 

 

De wedstrijdcommissie 

Pauline Oudijk, Rinske Steenhuis, Irma Metzger, Helma van den Heuvel en Annemieke Oudijk 

8. Verslag Mencommissie 

Er staat een menkamp gepland voor maart 2010 en zoals boven besproken is,is de commissie bezig om een officiële tak van de 
vereniging te worden. 

9. Rondvraag 

Yvonne van Zijl geeft aan dat ze de onderlinge wedstrijd te vroeg wordt afgeblazen bij te weinig deelnemers. 

AO had de dinsdag voor de wedstrijd nog maar 7 deelnemers en de grens is 15 om het te laten doorgaan. De ervaring leert dat 
er na dinsdag niet meer bijkomen. FdJ stelt voor dat AO een stukje schrijft in de Willisexpress over het organiseren van een 
onderlinge wedstrijd, zodat er meer inzicht is voor de leden. 

Willeke Peek vroeg zich af of er inzicht is over het verloop van jonge ruiters/combinaties wat betreft de onderlinge wedstrijden. 
AO geeft aan dat daar  niet veel over te zeggen is, alleen dat de meeste jonge ruiters/combinaties kiezen voor de onderlinge 
wedstrijden om te oefenen en daarna vooral officiële wedstrijden rijden, soms is het ook een samenloop van omstandigheden 
dat er weinig jonge ruiters/combinaties zijn. 

 



 


