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Notulen Ledenvergadering  

6 maart 2018 

20.00 uur  

Restaurant-Zalencentrum Cornelis te Dalen 
 

 

Aanwezig:  Ere-lid H. Scheltens 

J.H. Hanken, G. Eisen, E.H. Gijlers, H. Wilpshaar, H. Meijering, G. Meijering, L. 

Stanneveld, E. Lubbers, H. Naber, H. Lubbers, H. Kuiper, G. Naber, I. Albring, R. 

Klasen, A. van der Zwan, J.H. Meppelink, A. Wilting, B. van der Griend, H. Platzer, 

H. van Dijk, I. Copper, E. Luth, L. Altena, W. Zomer, W. Scholten, A. Bosman, A. 

Kluitenberg, H. Hilbrands, R. Beuving, A. Beuving, M. Uineken, G. Wilting, J.H. van 

der Scheer, J. Wilting, A. Klingenberg, N. Mathijsen, M. Kuipers, G. Mepschen, R. 

Vrieling, L. Weerman, R. Wijnholds, H. Hidding, G. Wierts, M. Luitse. 

Afmelding      Ere-voorzitter J. Alberts, R. Lubbers, H. Steenbergen, G. Oldejans, W. Dijkstra,  

m.k.g.              A.Adriaansen, J. Mittendorff en H. Scherphof 

Voorzitter:     G. Naber 

Notulist:        I. Albring 
 

 

1. Opening 

Voorzitter Grietje Naber opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom in Dalen. 

Sleen 2017 was zoals we het beoogd hadden: nieuwe elementen met voor ieder wat wils en een 

nauwe samenwerking. Het positieve overheerst met op alle dagen prachtig weer. Bij de 

overdracht van het stokje heeft Sleen, Dalen uigedaagd op deze voet verder te gaan.  

Voor 2018 zijn we te gast in Dalen en hiermee is Dalen in z’n element.  

We hebben het vertrouwen in een mooi vervolg en een nauwe samenwerking tussen de 

plaatselijke commissies en de Tentoonstellingsvereniging. 

Met deze woorden verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. 

 

2. Notulen jaarvergadering 8 maart 2017 te Sleen 

De notulen liggen ter tafel tijdens de ledenvergadering, zijn te vinden op de website en kunnen  

aangevraagd worden bij het secretariaat.   

Er zijn geen vragen of opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd met dank aan secretaris 

Ina Albring. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn afmeldingen van ere-voorzitter J. Alberts, R. Lubbers, H. Steenbergen, G. Oldejans,  

W. Dijkstra, A. Adriaansen, J. Mittendorff en H. Scherphof. 

De koffie en de consumpties zijn voor rekening van Het Zuidenveld.  

Een verzoek aan de aanwezige leden om de presentielijst te tekenen en het mailadres in te vullen 

als deze niet bekend is.  

Mochten er wijzigingen zijn voor de ledenadministratie (e-mail/verhuizing/banknummer),wenst 

men juist incasso of vriend te worden van Het Zuidenveld, geeft dit dan door aan het 

secretariaat. 

 

4. Jaarverslag 2017 

Het jaarverslag wordt voorgelezen door secretaris Ina Albring. 

 

 

 



 2 

5. Financieel verslag 2017 

Het financiële verslag van wordt door penningmeester Albert Wilting toegelicht door middel 

van de PowerPoint presentatie.  

 

6. Verslag kascommissie, benoeming nieuw kascommissielid 

Wim Scholten en Arjan Kolkman hebben samen de boeken nagekeken. Omdat Arjan afwezig is,  

doet Wim namens de kascommissie het woord. Hij zegt dat alles er goed uit ziet en decharge 

verleend wordt aan de penningmeester. 

Wim Scholten is aftredend en wordt bedankt door de voorzitter voor het gedane werk de 

afgelopen twee jaar. Hans Hilbrands neemt zijn plaats in met als reserve Lambert Altena. 

 

7. Bestuursverkiezing 

Dit jaar zijn er geen aftredende bestuursleden.  

Roel Klasen uit Diphoorn wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid. Hij krijgt de gelegenheid om 

zich voor te stellen aan de vergadering en wordt daarna met applaus ontvangen. 

 

Pauze 

 

8. Vooruitblik Zuidenveld 2018 

De voorzitter van PLC Dalen Ben van der Griend geeft aan dat er op de zelfde voet verder gegaan 

wordt als in Sleen. Dit wordt wel ingevuld met de onderdelen waar Dalen goed in is. Dalen is in 

z’n element. Het logo staat voor vuur, water, zand en lucht. 

Dalen heeft er voor gekozen om een samenwerking te zoeken met Weijdepop en Pearl Village. 

Zij verzorgen de muziale activiteiten met uitzondering van de zaterdagavond. Deze wordt 

georganiseerd door PLC. De Koekamp wordt het hoofdterrein en is ongeveer 3,5 ha. Aan de 

Reindersdijk vindt dressuur, mennen en de polocross plaats. Tevens kan aan de Reindersdijk 

geparkeerd worden. Op de donderdagavond is de optocht met aansluitend de officiële opening 

verricht door burgemeester Bert Bouwmeester en de Miss Zuidenveldverkiezing.  

Op de zondag is rond 16:30 de prijsuitreikeing van de Zuidenveldbokaal door burgemeester Bert 

Bouwmeester. Rond 17:00 is het stokjeoverdracht aan Zweeloo. De vernieuwde website wordt 

dagelijk voorzien van informatie en er is een overzicht te vinden van het programma.  

Zie www.zuidenveld.com   

 

Doordat PLC ook aanwezig is bij de bestuursvergaderingen van den Tentoonstellingsvereniging 

is er een goed contact. 

In juni wordt er een magazine uitgebracht die in de hele gemeente verspreid wordt. De leden 

ontvangen het magazine samen met de lidmaatschapskaart.  

Verder worden bedrijven benaderd voor sponsoring en vrijwilligers zijn van harte welkom.  

 

Namens de rundveecommissie doet Harrie Lubbers het woord.  

2017 was een goed jaar met zo’n 60 deelnemende dieren afkomstig van 16 inzenders. Het was 

een prachtige dag en alles zat mee. Goedgezinde jury, veel publiek, blije inzenders en geweldige 

vrijwilligers. Daarnaast was het prachtig weer, eigenlijk te warm voor de koeien. Maar doordat ze 

in de schaduw stonden op De Brink was het goed te doen. 

Voor Dalen wordt hetzelfde vraagprogramma opgesteld met de gebruikelijke 

kalver/jongveeopfokkampioenschappen. In samenwerking met de fokstudieclub Dalen wordt er 

een nieuwe rubriek toegevoegd aan het programma. Nieuw is dit jaar de vaarzenjackpot. Hierbij 

worden vroegtijdig drachtige pinken opgegeven die voor de keuring al gekalfd hebben.  Daarnaast 

betaald elke deelnemer inschrijfgeld dat in de pot komt en wordt verdeeld onder de winnende 

deelnemers. Er zijn ruim 30 dieren opgegeven, ook van nieuwe inzenders. 

 

http://www.zuidenveld.com/
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Namens de paardencommissie doet Hugo Kuiper het woord. De paardencommissie heeft dit jaar  

een afwisselend programma opgesteld.  

Het is ook dit jaar weer gelukt om de selectiewedstrijden voor de regionale kampioenschappen 

dressuur voor alle klassen naar Het Zuidenveld te halen. Dit betekent naar verwachting een groot 

aantal deelnemers. Tijdens het concours hippique op zaterdag wordt het 5-jarig kampioenschap 

verreden.  

Maarten Luitse geeft een toelichting op de polocross. Ze hebben de  Europese kampioenschappen 

naar Nederland weten te halen en wordt gehouden tijdens Het Zuidenveld in Dalen. De afgelopen 

3 jaar mochten ze al te gast zijn op Het Zuidenveld. Ze hebben hier erg van genoten. 

 

9. Rondvraag 

o Voor inzenders zou er bij KWPN ook een mogelijkheid moeten zijn om de 

lidmaatschapskaart in te leveren voor een programmaboekje en consumptiemunten. Het 

komende jaar zal hier aandacht voor zijn. 

o Hoe kwam het dat het programmaboekje aan de late kant geleverd is. Doordat KWPN de 

gegevens zo actueel mogelijk in de catalogus wil plaatsen en doordat de andere gegevens 

zo compleet mogelijk aangeleverd moeten worden is het soms lastig om de deadline voor 

de drukker te halen. 

o In Schoonebeek 2020 zal het 100 jarige bestaan van Het Zuidenveld zijn. Is ook dan het 

Centrum de mogelijke locatie? Er is vroegtijdig contact met PLC Schoonebeek.  

o Blijft het lidmaatschapsgeld € 15,-- nu er vrij entree is? Ja het lidmaatschap blijft € 15,--. 

Elk lid krijgt 2 consumptiemunten en een catalogus.  

o Is er nu elk jaar een gezamenlijke begroting? Binnenkort is er overleg met PLC Zweeloo. 

Gezien de positieve ervaringen en steeds meer sponsoren dit wenselijk vinden zou het 

geen probleem moeten zijn. 

o Er komt de opmerking dat voor een lidmaatschap niet altijd iets tegenover hoeft te staan. 

Het kan ook gezien worden als ondersteuning van de vereniging. 

o De gezamenlijkd kerkdienst was een succes in Sleen. Waarom niet in Dalen? In overleg 

met de bevolking van Dalen en onderling overleg in PLC is besloten om dit niet te doen. 

 

10. Sluiting 

Om 21.45 sluit de voorzitter de vergadering en nodigt uit voor een consumptie en gezellig 

napraten. Ze hoopt allen te zien in Dalen.  

 

Meer informatie is te vinden op de nieuwe website www.zuidenveld.com   

 

 

Zuidenveld Dalen 2018 is van 12 tot en met 15 juli  

                                        
 

                                   

                                      

http://www.zuidenveld.com/

