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Rijpaardenfokvereniging Limburg 
secretaris: Peter Jaspers  
Vosberg 6a  
5981 NL Panningen  
GSM 06 10 237769 
www.rpflimburg.com  
 
Notulen van jaarvergadering van de Rijpaarden fokvereniging Limburg, gehouden op donderdag 
9 januari 2013 in zaal de Houbereij te Panningen. 
Afmelding binnengekomen van: Riny Hesen, Paula Noten en Mireille Hoenjet. 
 
1. Opening 
Omstreeks 20.00 u opende de voorzitter, Frank van Eijkelenburg, de jaarvergadering en heette 
allen welkom. Speciaal welkom aan de spreker van de avond Dirk Willem Rosie. 
 
2. Notulen Jaarvergadering 2012 
De notulen van de jaarvergadering in 2012 werden door de secretaris voorgelezen en zonder 
op- of aanmerkingen onder dankzegging aan de samensteller goedgekeurd.  
 
3. Mededelingen  
Enkele komende activiteiten werden toegelicht: 

 11 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst te Heythuysen; 

 26 jan. Bezoek hengstenkeuring BWP te Moorsele; 

 5 febr. Excursie met clinic bij Albert Voorn; 

 25 febr. Clinic van en bij Trudie en Fieke Houwen; 

 Van Eekeren competitie februari en maart, met 29 maart de finale te Panningen; 

 Juni Excursie naar hengstenhouderij van Uijtert. 
De presentielijst gaat rond om te tekenen. Tevens wordt de leden gevraagd om hun gegevens, 
zoals in de ledenadministratie vermeld, te willen controleren. 
 
4. Jaarverslag 2012  
Het jaarverslag was door de voorzitter opgesteld die dit zelf ook verwoordde. 
Ook dit verslag werd zonder op- of aanmerking onder dankzegging aan de samensteller 
goedgekeurd.  
 
5. Financieel verslag 2011 en contributievoorstel  
Het financiële verslag werd door Lotta Grolleman toegelicht. Er is in 2012 een positief saldo 
gedraaid. 
Onder dankzegging aan de samenstelster werd het financiële verslag goedgekeurd. 
Het voorstel van het bestuur om de contributie in 2013 op € 25,- te houden, werd goedgekeurd 
door de vergadering. 
 
6. Verslag kascontrolecommissie, decharge en benoeming nieuwe 
kascontrolecommissie  
De leden van de kascommissie, Irene Hoeben en Marcel Hekerman hebben de kas en de 
boeken gecontroleerd. Door Irene werd medegedeeld dat alles in nette staat, correct en zonder 
onregelmatigheden werd aangetroffen. De commissie stelt voor de penningmeester te 
dechargeren wat onder applaus werd begroet. Irene en Marcel Bedankt. 
Op een vraag van de voorzitter liet Irene Hoeben weten dat er wel fokkerspremie beschikbaar 
was gesteld bij de Van Eekeren competitie, een springevenement en niet bij een 
dressuurevenement. Voorstel om dit komend jaar te doen bij de KWPN/Buitenhof de Leistert 
dressuurcompetitie. 
De nieuwe kascommissie bestaat uit Marcel Hekerman en Harry Hesen. 
 
7. Bestuursverkiezing 
Reglementair aftredend zijn Ria Remijnse, Jan Winkelmolen en Peter Jaspers.  
Alleen Peter Jaspers heeft aangegeven herkiesbaar te zijn. In plaats van Ria en Jan stelt het 
bestuur Marjan Cleven en Sylvia van der Velden voor. Tegenkandidaten werden niet gemeld.  
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Zonder hoofdelijk stemming werden deze bestuurleden onder applaus van de aanwezige 
benoemd en herbenoemd. 
Door de voorzitter worden de scheidende bestuursleden in het zonnetje gezet; zij kregen een 
bloemetje aangeboden en ontvingen de bekende deken van de RPF. Ria en Jan veel dank 
namens de hele vereniging. 
 
8. Huldiging fokker 
De heer Wim Sikes werd door de voorzitter gehuldigd daar de door hem gefokte hengst Cidane 
(v. Heartbreaker) bij het KWPN werd goedgekeurd. Aan Wim werd een boeket bloemen 
overhandigd. 
 
9. WVTTK  
Geen op- of aanmerkingen. 
 
10. Rondvraag 
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. 
 
Na de rondvraag werd de avond vervolgd met een lezing door de heer Dirk Willem Rosie. 
Hij ging in op de kosten, taken en verschillen tussen de diverse Europese stamboeken. 
 
22.30 uur sluiting  

Nadat hij de heer Dirk Willem Rosie had bedankt en van een attentie had voorzien, sloot de 

voorzitter omstreeks 23.00 u de vergadering. Hij dankte alle aanwezig voor hun inbreng en 

wenste hun goede reis naar huis. 

De Secretaris 

Peter Jaspers      


