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Ledenvergadering  

8 maart 2017 

20.00 uur  

MFC de Brink te Sleen 
 

Aanwezig:  Ere-voorzitter J. Alberts 

Ere-lid H. Scheltens 

B. Haan, G. Eisen, E. Gijlers, L. Stanneveld, H. Naber, G. Meijering, L. Weerman, 

D. Hilbrands, H. Meijering, G. Olthof, H. Schepers, G. Schepers, 

H. Lufting, G. Wilting, A.Kluitenberg, W. Zomer, H. Hidding, H. Altena, L. 

Altena, R. Vrieling, G. Mepschen, J. Wilting, E. Pepping, C. van Boven, J. van 

Boven, 

 B. Steegen, N. Matijsen, B. Askes, J. Regtop, R. Lubbers, W. Scholten, H. 

Steenbergen, I. Steenbergen, G. Voors, R. Snijders, G. Wiers, A. Kolkman, J. 

Kuper, J. Kuper, R. Beuving, A. Beuving, H. Lubbers, H. Kuiper, J. H. Meppelink, 

G. Aalderink, G. Naber, J. Kobesen, M. Uineken, A. Wilting, A. van der Zwan, I. 

Albring 

Afmelding  

m.k.g.:            S.B. Nieuwhof, W. Eefting, J. Eefting, J. Mittendorff, A. Adriaansen en familie  

                       Scherphof 

Voorzitter:     G. Naber 

Notulist:        I. Albring 
 

 

1. Opening 

Voorzitter Grietje Naber opent de vergadering om 20:05 en heet een ieder welkom in Sleen. 

Het dorp waar wij in 2017 te gast zijn en waar al het moois uit de regio dit jaar wordt 

tentoongesteld. In de brainsorm-bijeenkomst van 21 april 2015 kwam naar voren dat het 

evenement een breed draagvlak moet krijgen om zo de levensvatbaarheid te waarborgen, de 

identiteit van de tentoonstellingsvereniging niet uit het oog te verliezen en een nauwere 

samenwerking met Plaatselijke Commissies. Een opdracht die we ter harte hebben genomen. 

Het bestuur hoopt vanavond op een vruchtbare vergadering.  

 

2. Notulen jaarvergadering 16 maart 2016 te Odoorn 

De notulen zijn samen met de agenda gemaild of per post verstuurd. 

o De datum van de ledenvergadering 2015 moet 17 februari zijn in plaats van 19 

februari.  

o Verzoek bij aanwezigen de namen vermelden volgens de presentielijst. 

Na deze opmerkingen worden de notulen van de jaarvergadering goedgekeurd onder 

dankzegging aan secretaris Ina Albring. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn afzeggingen van S.B. Nieuwhof, Wil en Janny Eefting, Jan Mittendorff, Annelies 

Adriaansen en familie Scherphof. Evenals een schriftelijke afmelding van Rikus Wijnholds 

in verband met Biddag voor Gewas. De voorzitter maakt de excuses dat het bestuur hier niet 

bij heeft stilgestaan bij het plannen van een datum. 

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

Een verzoek aan de aanwezige leden om de presentielijst te tekenen.   

Mochten er wijzigingen zijn voor de ledenadministratie, wenst men juist incasso of vriend te 

worden van Het Zuidenveld geeft dit dan door aan het secretariaat. 

 

4. Jaarverslag 2016 
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Het jaarverslag 2016 wordt voorgelezen door secretaris Ina Albring. 

 

5. Financieel verslag 2016 

Het financiële verslag van 2016 wordt door penningmeester John Kobesen toegelicht door 

middel van de PowerPoint presentatie.  

Vanuit de zaal komt de opmerking dat het overzicht op het scherm te klein en daardoor niet 

overzichtelijk is. Volgend jaar wordt hier meer aandacht aan besteed.  

 

6. Verslag kascommissie, benoeming nieuw kascommissielid 

Gerrit Wilting en Wim Scholten hebben samen de boeken nagekeken. Gerrit doet namens de 

kascommissie het woord. Hij zegt dat alles er goed uit zag en verleend decharge aan de 

penningmeester. 

Gerrit Wilting is aftredend en wordt bedankt door de voorzitter voor het gedane werk de 

afgelopen twee jaar. Arjan Kolkman neemt zijn plaats in.  

 

7. Bestuursverkiezing 

Gerard Aalderink en Martin Uineken verlaten het bestuur, maar zijn beide actief tot na het 

evenement in juli.  

Gerard heeft te kennen gegeven eerder dan de gebruikelijke periode het bestuur te willen 

verlaten. Dit jaar heeft hij een dubbele functie; zowel bestuurslid TTV als PLC. Als 

terreinmeester heeft hij nooit binding gekregen met een paard of koe, maar altijd enthousiast 

en betrokken met Het Zuidenveld. De voorzitter bedankt Gerard en Gea voor de inzet. 

Martin neemt afscheid na een volledige periode. Ook bedankt de voorzitter hem voor de 

inzet. Een man van de praktijk, meedenken en deskundig omgaan met materiaal. Een dubbele 

functie tijdens de dagen als bestuurslid maar ook als inzender en deelnemer. Hij heeft 

aangegeven ook de volgende jaren graag in een commissie actief te blijven.  

Annette van der Zwan uit Nieuw-Schoonebeek treedt toe als nieuw bestuurslid. Ze krijgt de 

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

Een tweede kandidaat heeft het bestuur nog niet kunnen vinden. 

 

Pauze 

 

8. Vooruitblik “Zuidenveld 2017” 

Al in een vroeg stadium zijn er gesprekken geweest met PLC Sleen en de gemeente 

Coevorden betreft de locatie. De wens om in de oude kern van Sleen het feest te kunnen 

organiseren kon al snel definitief gemaakt worden. Het Zuidenveldfestival, gehouden van 6 tot 

en met 9 juli, wordt een vrij toegankelijk evenement met uitzondering van de feestavond. Dit 

is een uitdaging, zowel financieel als organisatorisch. Entree is een drempel voor de bezoekers 

en we hopen er goodwill mee te kunnen bieden richting de sponsoren. Voor de leden komt er 

naast het programmaboekje twee consumptiebonnen aan de lidmaatschapkaart. Deze zijn in te 

leveren gedurende het evenement. De lidmaatschapskaarten worden eind mei/begin juni 

rondgebracht/verstuurd dit samen met een glossy magazine waarin ook de Nieuwsbrief 

opgenomen is. Er wordt voor een volledige gezamenlijke begroting gegaan.  

 

De diverse bestuursleden geven namens de commissies een uitleg van wat we kunnen 

verwachten in Sleen. Namens de rundveecommissie doet Harrie Lubbers het woord. 2016 was 

een goed jaar met; 46 deelnemende dieren afkomstig van 10 inzenders. Dit was verdeeld over 

2 rubrieken kalveren, 1 rubriek pinken, 1 rubriek vaarzen, een rubriek jonge koeien en daarbij 

was er het afgelopen jaar ook een rubriek oude koeien. 

Door 3 rubrieken melkgevende dieren op de keuring kon er ook een uierkampioenschap 

gehouden worden, een mooie toevoeging aan de keuring.  

Verder waren er de gebruikelijke bedrijfscollecties en ook de kalver- en jongvee opfok 

kampioenschappen waar 20 kinderen/jongeren aan meededen. 
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Voor Sleen wordt hetzelfde vraagprogramma opgesteld met de gebruikelijke 

kalver/jongveeopfokkampioenschappen. Voor de deelnemers boven de 15 komt een aparte 

beoordeling voor toiletteren en het voorbrengen van de dieren. Een nieuwe toevoeging is een 

rubriek voor de Zuidenveldcompetitie. 

De rundveecommissie hoopt op een massale opgave voor de rundveekeuring. 

 

Namens de paardencommissie doet Hugo Kuiper het woord. Het is de paardencommissie ook 

dit jaar weer gelukt een afwisselend programma op te stellen. Op de vrijdag staat de 

paardenkeuring gepland met het keuren van veulens springpaarden/dressuurpaarden, veulens 

tuigpaarden, 2-jarige tuigpaarden, 3-jarige en oudere tuigpaarden met opname stamboek. Het 

keuren van de welshpony’s en de shetlanders vindt plaats in de naastgelegen ring.  

Het is gelukt om de selectiewedstrijden voor de regionale kampioenschappen dressuur voor 

alle klasses naar Het Zuidenveld te halen. Dit betekent naar verwachting een stijgend aantal 

deelnemers. Deze wedstrijden zijn op zaterdag voor de paarden en op zondag voor de pony’s  

op het terrein richting Diphoorn. 

Het springen zal dit jaar plaatsvinden in de hoofdring met op zaterdag de paarden en zondag 

de pony’s. Het concours hippique zal op zaterdag zijn en de menners komen op de zondag. De 

Polocross is op zaterdag en zondag aanwezig en te vinden naast het dressuurterrein. 

Nieuw dit jaar is de keuring van de Suffolk schapen. De verwachting is dat er ongeveer 100 

schapen gekeurd worden door Engelse en Schotse keurmeesters. 

 

De voorzitter van PLC Sleen, Roelie Lubbers - Hilbrands, geeft een toelichting op het 

programma in Sleen, het Zuidenveldfestival, aan de hand van een presentatie. In de oude kern 

van Sleen wordt het feestterrein opgezet. Voorafgaand wordt op zaterdag 17 juni a.s. Het 

Zuidenveld musicaal aangekondigd. Dit festijn zal plaatsvinden in de manege van Sleen en 

Cresendo uit Sleen is het huisorkest. 

De optocht wordt naar de vrijdag verplaatst. Tot nu toe zijn er 20 wagens opgegeven, 

waarvan 8 van de kernen, en 3 muziekkorpsen. Heel Sleen heeft zich inmiddels opgegeven 

voor de straatversiering.  

Op vrijdag wordt het scholenproject georganiseerd. Het is belangrijk dat de scholen en jeugd 

betrokken worden bij Het Zuidenveld. 

Nieuw dit jaar is weer de strijd in de Zuidenveldcompetitie met 8 onderdelen tussen de 8 

kernen.  

De financiën zijn zo goed als rond. Van 10 maart tot 10 april 2017 start een Crowdfunding 

en in januari is er al een lijstcollecte geweest. Verder worden bedrijven nog benaderd voor 

sponsoring. Vrijwilligers zijn nog van harte welkom.  

Meer informatie is te vinden op www.sleen.nu/zuidenveld.  

 

9. Rondvraag 

o Er is zorg over het parkeren van trailers voor de paardenkeuring, bij voorkeur zo 

dicht mogelijk bij de ring. Het is van belang om op tijd in de ring te zijn en met 

meerdere paarden is dit soms lastig. Er wordt aandacht aan besteed. 

o Het wordt als positief gezien dan PLC Sleen zo’n uitgebreid programma heeft 

neergezet. 

o Er zijn vraagtekens bij het niet heffen van entree. Dit is elk jaar een aanzienlijk 

bedrag en kan eigenlijk niet gemist worden. In de begroting is er rekening mee 

gehouden. 

o Er wordt opgemerkt dat wanneer je Het Zuidenveld een warm hart toedraagt een 

bijdrage van € 15,-- er niet toe doet. Het gaat ook om steunen van de vereniging waar 

niet altijd iets tegenover hoeft te staan. 

o De tuigpaardrijders hebben een voorberechte positie met het niet hoeven betalen van 

startgeld. Dit is ten opzichte van de spring- en dressuurruiters eigenlijk niet terecht. 

o Er is een toekomstvisie voor 2018/2019. De toekomst voor rundvee, KWPN en de 

schapen moet wel gewaarborgd blijven.  
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o Er worden maatregelen genomen mochten er paarden losbreken bij de polocross of 

dressuur 

 

10. Sluiting 

Om 22.48. sluit de voorzitter de vergadering en nodigt uit voor een consumptie en gezellig     

napraten. Ze hoopt allen te zien op het Zuidenveldfestival.  

 
  

 

 
 

 

 
  

 

                                   
 

 

   

 

 

 

 

 

  


