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Ta it Bihâld 

Jaarlijkse Ledenvergadering 

Notulen 

21 maart 2019 20:00 

De Balstien te Noardburgum 

 

1. Opening door de voorzitter. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen 

welkom. Er is weer een mooie grote groep aanwezig, hier zijn we erg blij mee.  

 

2. Vaststellen Agenda. Er worden geen agendapunten toegevoegd of gewijzigd. 

 

3. Ingekomen stukken / Mededelingen. De voorzitter benoemt nog de geslaagde 

fokdag en eerste uitreiking van de Jasper Bokaal, deze kan dit jaar weer gewonnen 

worden door het beste hengstveulen op de fokdag. Ook de feestavond was weer een 

groot succes. Na de vergadering zal Pascale Drijfhout een presentatie geven over de 

export van (Friese) paarden. 

 

4. Notulen 65e ledenvergadering 15 maart 2018. Geen opmerkingen, Emma Spoelstra 

wordt bedankt voor het maken van deze notulen. 

 

5. Jaarverslag. Emma Spoelstra geeft een presentatie van het jaarverslag 2018. 

 

6. Financieel verslag. Harm van der Meulen geeft een toelichting op het financiële 

verslag van 2018. 

 

7. Verslag kascommissie. De kascommissie (dhr. Boersma en dhr. Wijmenga) hebben 

het financieel verslag gecontroleerd en goedgekeurd. De kascommissie en 

penningmeester bedankt.  

 

8. Benoeming nieuw kascommissielid. Dhr. Wijmenga en dhr. Riemersma worden 

aangesteld als kascommissieleden. Reserve wordt mevr. Koopmans. 

 

9. Contributie 2019. Voorstel voor contributie 2019 is geen verhoging. Iedereen gaat 

hiermee akkoord. 
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10. Bestuursverkiezing. Harm van der Meulen treed af als penningmeester. Er wordt 

afscheid genomen van Harm en  Popke geeft een presentatie over de jarenlange 

inzet van Harm. Het bestuur stelt voor Harm als erelid te benoemen, de vergadering 

gaat hiermee akkoord. Harm wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet bij Ta it Bihâld. 

Ype Hoekstra wordt door het bestuur voorgesteld als nieuw bestuurslid, er zijn geen 

tegenkandidaten gemeld en de vergadering gaat hiermee akkoord. 

Lucia Klaver wordt de nieuwe penningmeester van Ta it Bihâld. 

 

11. Rondvraag. Er zijn geen vragen. De voorzitter benoemt de aankomende excursie naar 

Stal fan de Kadyk op 29 maart. 

 

12. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering. 

Pauze 

Na de pauze geeft Pascale Drijfhout van Horses2Fly een presentatie over export van 

(Friese) paarden. (www.horses2fly.nl) 


