Verslag

Verslag en notulen van de voorjaarsvergadering 2022
Kring Noordoost Friesland
Datum: dinsdag 12 april 2022
Plaats: Manege van de Maartenruiters, Jumaweg 5, 9291NA Kollum
Aanvang: 20:00 uur
Aanwezigen: zie bijlage

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent om 20:13 de vergadering en dankt de gastvrouwen voor de
ontvangst.
2. Verslag gecombineerde najaars-/voorjaarsvergadering 12 april 2019 (bijlage 1)
Vanwege de Corona-beperkingen konden we in 2020 en 2021 geen algemene
ledenvergaderingen organiseren. De laatste keer was 12 april 2019, dit verslag moet
formeel nog door de leden worden vastgesteld.
Het verslag wordt kort doorgenomen en vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
- De regio heeft zich afgemeld.
- De regio heeft vrijwilligers uit onze Kring gevraagd voor hulp bij de
Kampioenschappen, maar het is duidelijk dat zolang de kampioenschappen in
Harich plaatsvinden het vanwege de reistijd moeilijk is vrijwilligers te vragen om dit
voor eigen rekening (brandstof) te doen. Daarvoor is begrip.
- M.b.t selectiewedstrijden. Locatie Drogeham is hiervoor niet meer beschikbaar. Dit
jaar zijn de selectiewedstrijden in Oosterwolde, Oranjewoud en Gorredijk. We
zouden voor volgend jaar kunnen kijken of onze regio selectiewedstrijden kan
organiseren, verspreid over verschillende locaties (bijv. Oenkerk, Dokkum… etc.). In
de herfst daarvoor verenigingen benaderen. Tabe zal dit ook bij de evaluatie van de
kampioenschappen 2022 inbrengen.
4. Financiële jaarverslagen 2019, 2020 en 2021 en bevindingen kascommissie
Het saldo op de bank is zodanig dat het ook voor 2022 niet nodig is een
Kringafdracht te vragen. De kascontrole over 2021 heeft nog niet plaatsgevonden,
de penningmeester organiseert dit alsnog. Zie verder agendapunt 6.
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5. Jaarverslag Kringbestuur 2021 (bijlage 2)
De vergadering stelt het bestuursverslag vast.
6. Verkiezing kascommissie 2022
Over de jaren 2020 en 2021 kan de kascontrole gedaan worden door G. Spoelstra
en A. Klijnstra. De komende periode zal de kascontrole plaatsvinden. Na een kort
schriftelijk verslag van deze commissie kan het bestuur décharche verleend worden.
7. Activiteiten en toekomst van de Kring
In de regio is gesproken over de toegevoegde waarden van een Kring. Eén van de
Kringen is actief, de andere twee (waaronder NOF) eigenlijk niet. De aanwezige leden
betwijfelen de toegevoegde waarde van de Kring. Ook uit de (het gebrek aan)
aanwezigen bij deze voorjaarsvergadering mag dezelfde conclusie getrokken
worden. Voor de leden zal dit weinig gevolgen hebben. De verenigingen kunnen nog
steeds deelnemen aan de vergaderingen van de Regio. De voorzitter neemt dit beeld
mee in het overleg met andere Kringen. Daarna opnieuw agenderen in een
Ledenvergadering.
8. Inbreng vanuit Regiobestuur
9. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
10. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 21:46 uur.

