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Beleidsplan 2009 - 2019

Beste leden van Paarden– en ponyvereniging ‘t Raamdal,

Voor jullie ligt het Beleidsplan 2009-2019 van PPV ‘t Raamdal. We hebben het de titel
meegegeven “Samen ergens voor gaan”.
Deze titel is niet zomaar gekozen, maar zegt in 4 woorden iets over wat wij als vereniging willen zijn. “Samen” staat voor het collectief. Onze vereniging ontplooit haar activiteiten steeds vanuit het collectief. Leden kunnen niet altijd individueel bediend worden en dat betekent dat van ieder lid verwacht wordt dat we soms geven en soms nemen. Alleen als we daartoe bereid zijn en ons af en toe willen aanpassen kan ook
daadwerkelijk invulling worden gegeven aan het collectief, aan “samen”.
Het tweede deel van de titel “ergens voor gaan” staat voor onze toekomstvisie. Om als
vereniging ook in de toekomst bestaansrecht te hebben, is het belangrijk om je op die
toekomst te oriënteren. Het is goed om alle maatschappelijke ontwikkelingen onder
ogen te zien. Het is goed om alle veranderingen in de paarden– en ponysport onder
ogen te zien. En het is goed om terug te kijken naar de afgelopen jaren. Waarin zijn
we als vereniging de afgelopen jaren goed geslaagd en waar hadden dingen anders
gemoeten? Met dit alles als bagage zullen we als vereniging moeten bepalen wat onze rol daarin is. Wij zijn van mening dat er een duidelijke koers uitgezet moet worden.
Twee vragen staan daarbij wat ons betreft centraal:
1.
2.

Wat voor soort vereniging willen wij zijn en wat is onze meerwaarde?
Welke doelstellingen horen daarbij om ook in de toekomst overeind te blijven?

Wij hebben in dit beleidsplan uiteengezet hoe onze visie is op PPV ‘t Raamdal en wat
in onze ogen de juiste koers voor de toekomst is. Daarbij hebben we steeds geprobeerd persoonlijke belangen opzij te zetten en altijd het (collectieve) belang van de
vereniging voorop te zetten. We roepen jullie op om dat ook te doen en samen de
doelstellingen die in dit beleidsplan zijn omschreven te ondersteunen en na te streven.
Wij willen in ieder geval “Samen ergens voor gaan!”.

Het bestuur van PPV ‘t Raamdal,
Henny van Dijk, voorzitter
Ine Heesakkers, secretaris
Mariëlle van Haren, penningmeester
Birgit Peeters
Michel Brands
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Inleiding en geschiedenis
Paarden en ponyvereniging ‘t Raamdal is in 2003 ontstaan uit een fusie tussen ponyclub De Doordravers (1976) en rijvereniging Sint Vincentius (1937). Alles bij elkaar is
er dus al ruim 70 jaar paardensportgeschiedenis in Grave (Velp). Daarmee zijn we één
van de oudste sportverenigingen in de gemeente. De vereniging heeft in die lange
reeks van jaren altijd ups en downs gehad, maar heeft altijd haar bestaansrecht overeind kunnen houden. Steeds waren er weer mensen en bestuursleden die de kar trokken. De afgelopen 10 jaar is het ledenaantal vrij stabiel op ongeveer 60 leden.
De vereniging heeft zich altijd ontwikkeld en is beslist niet statisch te noemen. Vele initiatieven werden genomen en ook werden de voor de toekomst noodzakelijk geachte
investeringen gedaan. Zo werd in de jaren ‘80 geïnvesteerd in een veewagen waardoor alle wedstrijdruiters gezamenlijk op concours konden. Ook kregen we na diverse
omzwervingen over verschillende trainingslocaties begin jaren ‘80 de beschikking over
een prachtig ruitersportterrein. Met behulp van de gemeente Grave en vele vrijwilligershanden werd het terrein ingericht, aangeplant en werd een clubgebouw gerealiseerd. Een prachtige locatie waar we tot op de dag van vandaag trots op zijn.
Op en rond ons ruitersportterrein werden sindsdien om de 4 jaar grote concoursen gehouden. We konden daarbij gebruik maken van aangrenzende gronden die boeren
aan ons beschikbaar stelden. Toen in 1998 de pacht van de agrarische gemeentegrond direct naast ons terrein afliep en de grond dus “vrij kwam”, stond onze vereniging voor een belangrijke keuze. Gaat de grond naar een andere agrariër (met het risico dat wij ‘m voor concoursen niet meer konden gebruiken) of proberen we de grond
zelf te pachten. Besloten werd de gok te wagen en de grond zelf te gaan pachten. We
kregen het bij de gemeente rond en toen ontstonden de plannen voor een jaarlijks terugkerende wedstrijd. We moesten de grond immers wel rendabel maken. In 1999
vond het eerste Hippisch Festijn Grave plaats. We waren ambitieus en zetten in op
een totaal nieuw concept. De traditionele concours-gedachte werd over boord gezet
en we gingen een 3-daagse wedstrijd organiseren. De 6 dressuurringen werden maarliefst 6 keer gebruikt en het hoofdterrein was permanent bezet. Ingezet werd op het
werven van enkele grotere (hoofd)sponsors, die op een speciaal VIP-terras in de watten konden worden gelegd. Een grote gok, maar het lukte en we konden de kwaliteit
leveren die was beloofd. Het eerste Hippisch Festijn Grave was een vernieuwende
wedstrijd en werd een doorslaand succes.
In de daarop volgende jaren werd het Hippisch Festijn Grave verder uitgebouwd. Er
werd volop geïnvesteerd in de wedstrijd en in de aanschaf van materialen. Elk jaar
konden er enige duizenden euro’s verdiend worden. In 2001 was de omzet van het
Hippisch Festijn Grave zodanig gegroeid dat het niet verantwoord werd gevonden om
dit allemaal binnen de juridische kaders van de vereniging te blijven doen. De stichting
Hippisch Festijn Grave werd opgericht. De stichting nam de organisatie van het Hip4
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pisch Festijn Grave op zich maar nam ook de exploitatie van het terrein en het clubgebouw volledig over van de vereniging. De nodige extra kosten dus, die niet meer door
de vereniging betaald hoefden te worden. En toch bleef de stichting jaarlijks een positief resultaat van enige duizenden euro’s draaien. Uiteraard dankzij de vrijwillige hulp
van de leden van PPV ‘t Raamdal.
De steeds groeiende financiële reserve bij zowel vereniging als stichting leidde in het
bestuur steeds vaker tot de discussie hoe we dit geld zouden willen gaan investeren
ten gunste van de sport en onze vereniging. Het besef groeide dat het immers onverantwoord is om reserves van tienduizenden euro’s op te bouwen zonder daarvoor een
nuttige bestemming te hebben. Vroeg of laat komt de vraag van gemeente en/of belastingdienst wat we met zo’n grote financiële reserve wel niet van plan zijn. Het hebben van geen winstoogmerk is dan moeilijk overeind te houden. Dit bracht het bestuur
tot de mening dat, met het oog op de toekomst, het hebben van een eigen rijhal een
grote meerwaarde zou hebben. De trainingen kunnen in de winterdag en bij slechte
weersomstandigheden altijd doorgaan en we zijn niet meer afhankelijk van het kunnen
huren van een rijhal elders. Bovendien geeft het de leden individueel de mogelijkheid
om ook (onbeperkt) gebruik te kunnen maken van de rijhal. We krijgen voor al het
werk dat we met het Hippisch Festijn Grave hebben ook echt iets tastbaars terug waar
veel huidige en toekomstige leden heel veel plezier van zullen hebben.
Het idee werd op vele ledenvergaderingen besproken. Maar er moesten ook nog de
nodige hobbels genomen worden. Een aanpassing van het bestemmingsplan en de
financiering waren de belangrijkste. De bestemmingsplanaanpassing heeft uiteindelijk
4 jaar geduurd. Maar we kregen daarbij de beschikking over een extra stuk grond met
een bouwtitel voor een hal van 25x65 meter. Vervolgens moest over de financiering
nagedacht worden. Zoals de vlag er toen bij hing zou een rijhal tot een onaanvaardbare contributieverhoging van rond de € 200,- leiden. Er moest dus ergens anders financiële ruimte gezocht worden. Na een stevige onderhandeling met de gemeente Grave
werd die gevonden in een privatisering van het ruitersportterrein. We kregen hele hele
terrein in erfpacht en in plaats van jaarlijks € 1.000,- huur te moeten betalen ontvingen
we voortaan een subsidie van € 1.000,-. Een jaarlijks voordeel van € 2.000,- dus, en
dat maakte het financiële plaatje al heel anders.
Het bestuur ging aan de slag, overlegde met de bank en kon een financieel plaatje
voorleggen waarbij een 22x45 meter rijhal gerealiseerd kon worden tegen een contributieverhoging van € 75,- per jaar. In de ledenvergadering van 6 november 2007 werd
het voorstel in stemming gebracht. In verband met het gewenste draagvlak werd gekozen voor een stemming met een 2/3 meerderheid. Met 1 stem tekort werd het bestuursvoorstel verworpen. Veel leden schrokken daar toch wel van. En het was niet
eens de uitslag van de stemming, maar veel meer de negatieve sfeer waarin dit besluit
5
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tot stand kwam die veel leden, inclusief het bestuur, tegen de borst stuitte. De vereniging leek in een kleine crisis verzeild geraakt. Enige bestuursvergaderingen werden
gewijd aan wat er gebeurd was en de conclusie van het bestuur was duidelijk: De vereniging moet zich maar eens goed bezinnen over de vraag wat voor soort vereniging
we willen zijn en waar onze ambities voor de toekomst liggen. Blijkbaar stonden de
doelstellingen zoals die bij het ontstaan van de vereniging geformuleerd waren ter discussie. De koers van onze vereniging moest dus maar eens opnieuw uitgezet worden.
In de voorjaarsledenvergadering op 8 april 2008 werd een goede discussie gevoerd
over dit onderwerp. Het bestuur kreeg een duidelijke opdracht mee. Er moest een beleidsplan geschreven worden voor de vereniging waarbij het collectief uitgangspunt
moet zijn. Individuele belangen moeten daaraan veel meer ondergeschikt gemaakt
worden dan nu het geval is. Dat betekent ook een ander contributiesysteem: een hogere contributie voor iedereen en lagere eigen bijdragen voor bijvoorbeeld de lessen.
De vergadering was hier erg eensgezind over. Met betrekking tot ambities werd duidelijk dat de vergadering nagenoeg unaniem vond dat de rijhal opnieuw op de agenda
moest komen. Het bestuur kreeg de opdracht om dit in het beleidsplan mee te nemen.
Hoewel we zelf overtuigd zijn van het nut van een beleidsplan, worden verenigingen
ook door onze bond gestimuleerd om eens goed na te denken over hun eigen toekomst. In navolging van haar eigen meerjarenbeleidsplan stimuleert de KNHS verenigingen om ook beleidsplannen op te stellen waarin het beleid voor de middellange termijn wordt omschreven. Naast dit beleid is ook het vergroten van het clubgevoel van
belang. Eén van de vijf hoofddoelstellingen van de KNHS is:
“De KNHS bouwt aan een sterke ledenservice die verenigingen vraaggericht ondersteunt. Uitgangspunt is, dat paardensportverenigingen lokaal hun positie versterken en daardoor in staat zijn in te spelen op de actuele ontwikkelingen om
de kwaliteit en de toegankelijkheid van de paardensport te waarborgen. Samenwerking met maneges en scholen is daarbij een belangrijk aandachtspunt.”
In de visie van de KNHS blijven de verenigingen dus ook in de toekomst dé peilers
van de paardensport. Redenen genoeg dus om te zorgen dat PPV ‘t Raamdal met de
tijd meegaat, ontwikkelingen onder ogen ziet en daar toekomstgericht op in blijft spelen. Dit beleidsplan moet duidelijk maken welke rol onze vereniging daarin de komende 10 jaar neemt.
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Maatschappelijke ontwikkelingen
In het KNHS Meerjarenbeleidsplan 2007-2010 is een heldere analyse gemaakt van de
maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de paarden- en ponysport
(extern). Het is goed om de belangrijkste in ons eigen beleidsplan ook te benoemen.
We kunnen deze maatschappelijke ontwikkelingen immers niet negeren en zullen er
met ons eigen beleid op in moeten spelen.
Demografische ontwikkelingen:
♦
Er komen steeds meer ouderen.
♦
De groep jeugd blijft in verhouding groot.
Tijdsbesteding en behoeften in de vrije tijd:
♦
Nederlanders hebben minder tijd voor meer dingen.
♦
Binding met verenigingen neemt af.
♦
Behoefte aan kwaliteit en veiligheid.
♦
Behoefte aan kennis over natuur en dieren.
♦
Besteding van vrije tijd moet balans in het leven brengen.
Overheid:
♦
De overheid trekt zich terug en bedenkt meer regels.
♦
De relatie met de overheid verzakelijkt steeds meer.
♦
Regels met betrekking tot dierenwelzijn worden strenger en belangrijker.
Ruimtelijke ontwikkelingen:
♦
Nederland wordt drukker en het agrarisch grondgebied neemt af.
♦
De overheid voert een actief beleid voor de ontwikkeling van het platteland. De
paardenhouderij speelt daarin een belangrijke rol.
Economische ontwikkelingen:
♦
De overheidsuitgaven ten behoeve van de sport zijn toegenomen.
♦
De zichtbare, directe bestedingen van consumenten aan sport zijn met 36% aanzienlijk gestegen. De consument vindt het niet erg om ergens voor te betalen, als
hij er maar zeker van kan zijn, dat hij krijgt waarvoor hij betaalt en wat hij verwacht. Gebleken is, dat meer dan de helft van de Nederlanders van 15 jaar
en ouder meer geld aan sportdeelname zou willen uitgeven wanneer de
kwaliteit van het sportaanbod verbetert. Prioriteit wordt daarbij gegeven aan
het technisch kader, de sfeer waarbinnen de activiteit plaatsvindt en de
sportvoorziening/het materiaal. (Bron: Richtlijn sportdeelname onderzoek
2002).
♦
De werkgelegenheid in de sportsector heeft een grote vlucht genomen.
7
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Trends in de paarden– en ponysport
Het KNHS Meerjarenbeleidsplan 2007-2010 geeft eveneens een helder beeld van de
trends en ontwikkelingen in onze sport zelf (intern). Niemand had waarschijnlijk kunnen vermoeden dat de paarden– en ponysport zo snel zou veranderen. De sport, de
ruiters/amazones en de verenigingen van nu, verschillen enorm met die van pakweg
25 jaar geleden. De paarden– en ponysport is enorm geïndividualiseerd en leden zijn
steeds mondiger geworden. Een aantal duidelijke trends zijn waar te nemen.
Ontwikkelingen bij de sporters en de sport:
♦
80% van de paardensporters beoefent de sport recreatief. Het aantal recreatieve
ruiters is sterk gestegen.
♦
Het merendeel van de wedstrijdruiters beoefend de sport ook recreatief.
♦
Slechts 60% van de paardensporters is aangesloten bij een vereniging (20%) of
bij een manege (40%). Deze aantallen zijn de afgelopen jaren vrij stabiel gebleven.
♦
Jongeren (t/m 29 jaar) doen relatief veel en ouderen (> 40 jaar) relatief
weinig aan paardensport. De populariteit in de middengroep (20-39 jaar) is
toegenomen.
♦
80% van de paardensporters is vrouw.
♦
Zowel het aantal paardensporters (met 16%) als het aantal paardenritten (met
14%) is in 2006 ten opzichte van 2001 gestegen.
♦
Het welstandsniveau van de paardensporters is nagenoeg gelijk aan het welstandsniveau van de Nederlandse bevolking, het is dus geen “elitesport” voor
rijkere mensen.
♦
Gemiddeld geven paardensporters € 600,- per jaar uit aan hun sport.
♦
Paardensport is niet blessuregevoelig, de blessures vaak wel ernstig.
Ontwikkelingen bij verenigingen:
♦
Nederland kent een fijn vertakt netwerk van 1400 verenigingen.
♦
Er zijn relatief veel kleine paardensportverenigingen (8% heeft 0-10 leden, 16%
heeft 10-20 leden, 41% heeft 20-50 leden, 25% heeft 50-100 leden en 10% van
alle verenigingen heeft meer dan 100 leden. PPV ‘t Raamdal behoort tot de categorie 50-100 leden en behoort daarmee tot de grotere verenigingen.
♦
Er worden veel wedstrijden georganiseerd.
♦
De paardensport is gesloten: 58% van de bestuurders van verenigingen geeft
aan in het geheel niet samen te werken met externen. Verenigingen zijn erg intern gericht.
♦
De kennis van verenigingsbestuurders is eenzijdig: kennis over paardensportgerelateerde onderwerpen is groot, minder kennis over andere onderwerpen zoals
beleidsontwikkeling, marketing en communicatie.
♦
20% van de verenigingen bezit een accommodatie.
♦
Kennismaken met de paardensport en instroom in de wedstrijdsport gebeurt
8
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steeds vaker via maneges. Opvallend is dat het marktaandeel van paardensporters,
dat aangesloten is bij een manege, de afgelopen 5 jaar is gedaald van 50% naar 41%.
Onze vereniging is aangesloten bij de KNHS en conformeert zich dus ook aan de visie
en doelstellingen van de KNHS. De hoofdpunten van het beleid dat de KNHS de komende jaren gaat voeren heeft dus ook voor onze vereniging effecten. We zullen daar
dus ook invulling aan moeten geven op de schaal van onze eigen vereniging.
Belangrijkste punten uit de visie van de KNHS:
♦
Het is van belang om op basis van trends en ontwikkelingen te komen tot
producten en diensten die passen bij de huidige behoeften van potentiële
paardensporters.
♦
Verenigingen krijgen een centrale plaats in de ontwikkeling van de paardensport.
♦
Er komt veel aandacht voor de deskundigheid van het sporttechnisch en organisatorisch kader bij verenigingen, vrijwilligers zijn immers de peilers van de verenigingen.
♦
Maneges, die een belangrijke functie voor de toekomst van de paardensport hebben, worden in staat gesteld zich via een manegeverenging aan te sluiten bij de
KNHS.
♦
Er wordt een steeds groter gebrek aan kennis en ervaring bij paardensporters en
publiek geconstateerd. Er is goede voorlichting nodig en het welzijn van paard en
pony zal steeds meer aandacht krijgen.
KNHS beleid m.b.t. verenigingen:
♦
Iedere vereniging wordt gestimuleerd een meerjarenbeleidsplan op te stellen.
Naast dit beleid is ook het vergroten van het clubgevoel van belang.
♦
Jeugdsportstimulering is van groot belang. Verenigingen, maneges en concoursorganisaties worden gestimuleerd om hierin initiatieven (o.a. richting scholen) te
nemen.
♦
Samenwerking tussen maneges en verenigingen wordt gestimuleerd.
♦
Veiligheid in de vereniging is steeds belangrijker. Verenigingen worden verplicht
om hun activiteiten te houden op gecertificeerde accommodaties.
♦
“Grijze leden” en “wilde wedstrijden” moeten verminderd worden.
♦
Er komt een centrale incassoservice om niet betaalde contributies en inschrijfgelden te innen.

9
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Evaluatie fusiedoelstellingen
In 2003 is onze huidige vereniging ontstaan uit een fusie van ponyclub De Doordravers en rijvereniging Sint Vincentius. Aan deze fusie ging een uitgebreid overlegtraject
vooraf waaraan een delegatie van beide toenmalige verenigingsbesturen heeft deelgenomen. Uiteindelijk leverde deze fusiecommissie een eindrapport af op basis waarvan
de beide ledenvergaderingen destijds unaniem besloten tot een fusie. Daarmee ontstond Paarden– en ponyvereniging ‘t Raamdal.
In het eindrapport van de fusiecommissie stonden een 17-tal doelstellingen genoemd.
Het is goed om die na ruim 5 jaar eens tegen het licht te houden en te kijken of ze gerealiseerd zijn of niet en wat de uitwerking van deze doelstellingen is geweest. Ze zullen hierna punt voor punt geëvalueerd worden.
♦

De nieuwe vereniging moet een ‘brede’ vereniging worden waarin elke vorm van
paarden- en ponysport in principe mogelijk is en waarbij iedereen die ‘iets met
paarden of pony’s heeft’ zich thuis voelt. De vereniging moet dan ook voor iedereen toegankelijk zijn en ook voor iedereen (ook niet-ruiters) wat kunnen bieden.
‘Lidmaatschap op maat’ en geen ‘dubbellidmaatschappen’ is hierbij een belangrijk
uitgangspunt.
Evaluatie: De doelstelling is volledig gerealiseerd. De toegankelijkheid van onze
vereniging is goed, iedereen is welkom. Het aanbod van activiteiten voor nietruiters zou groter mogen zijn, maar ook de belangstelling hiervoor blijkt in de
praktijk beperkt. Dubbellidmaatschappen (mensen die zowel bij de ponyclub als
bij de rijvereniging contributie betalen) komen niet meer voor en ‘lidmaatschap op
maat’ is volledig ingevoerd. Dit laatste heeft naast voordelen ook duidelijk nadelen met zich meegebracht. Hierop wordt verderop teruggekomen.

♦

De nieuwe vereniging wil eenheid uitstralen en ook als zodanig communiceren.
Evaluatie: De doelstelling is grotendeels gerealiseerd. We zijn echt één vereniging geworden en nieuwe leden zullen nauwelijks nog merken wie van de rijvereniging en wie van de ponyclub afkomt. Bij leden die voor 2003 al langere tijd lid
waren van de rijvereniging merk je soms nog wel eens dat toch nog in
“rijvereniging” en “ponyclub” gedacht wordt. Enige “koudwatervrees” kun je daar
soms nog wel bespeuren. Niettemin moeten we ook constateren dat dit meer in
de hoofden van mensen zit, dan dat het nog merkbaar is bij activiteiten van de
vereniging. Die zijn altijd op gezamenlijkheid gericht.

♦

De nieuwe vereniging wil meer naamsbekendheid en een duidelijker profiel naar
buiten toe.
Evaluatie: Deze doelstelling is nog onvoldoende bereikt. We hebben weliswaar
jaarlijks met het Hippisch Festijn Grave een flink publiciteitsmoment, maar in de
10
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rest van het jaar blijft het nog te stil rond onze vereniging. Communicatie en daarbij gebruik maken van nieuwe digitale media verdient nog de nodige aandacht.
♦

De nieuwe vereniging biedt ruimte voor alle disciplines van de paarden- en ponysport, zowel actief als passief (bijvoorbeeld fokkerij).
Evaluatie: Deze doelstelling is volledig gerealiseerd. De ruimte voor andere disciplines is er, maar activiteiten voor met name de passieve doelgroep blijven ach
ter, vooral door een gebrek aan belangstelling en een te gering aantal niet actieve
leden.

♦

De nieuwe vereniging wil het recreatieve paard- en ponyrijden en het mennen bevorderen.
Evaluatie: Aan deze doelstelling is de afgelopen jaren meer vorm gegeven. Vooral de jaarlijkse buitenrit, de clubdag en het kamp zijn activiteiten waar met name
het recreatieve aspect voorop staat. Ook is er sinds 2008 een recreantengroep in
het leven geroepen. Hoewel beperkt, hebben we inmiddels ook de mendiscipline
binnen onze vereniging. De doelstelling blijft de komende jaren aandacht vragen
omdat het een duidelijke trend is dat de recreatieve sport blijft groeien.

♦

De nieuwe vereniging wil de jeugdsport en de doorstroming van pony’s naar
paarden bevorderen.
Evaluatie: Als er in het verleden drempels waren om van de pony’s naar de paarden door te stromen, zijn die volledig weg. We zijn één vereniging en ponyruiters
kunnen zondermeer doorstromen naar de paardenafdeling. Door reglementaire
aanpassingen van de KNHS is dat zelfs mogelijk met pony’s. Aan gerichte bevordering van doorstroming is nog nauwelijks aandacht besteed.

♦

Binnen de nieuwe vereniging moet er voldoende aandacht zijn voor scholing en
cursussen. Er zal voldoende ‘kader’ voor begeleiding en instructie moeten zijn.
Evaluatie: De individualisering van de sport heeft zich ook op het vlak van de instructie voorgedaan. De vroegere “verenigingscommandant” bestaat bijna nergens meer en ook eigen leden die cursussen gaan volgen met de bedoeling om
voor de eigen vereniging iets te betekenen zijn nauwelijks nog voor handen. Mensen die investeren in cursussen doen dat vooral uit interesse, om hun eigen kennis te vergroten en om wat bij te kunnen verdienen. Er kan nog steeds voorzien
worden in voldoende instructiekader, maar hier hangt wel een prijskaartje aan.
Het is een illusie om te denken dat investeren in de opleiding van eigen leden resulteert in instructeurs die (zoals vroeger) op vrijwillige basis voor de vereniging
gaan staan. De doelstelling om voldoende instructiekader te bieden is wel gehaald, maar het instrument om als vereniging in mensen te investeren door scholing en cursussen te verzorgen of te betalen lijkt inmiddels achterhaald.
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♦

De kwaliteit van de ‘dienstverlening’ van de vereniging moet minimaal op het huidige niveau gehandhaafd blijven en waar mogelijk uitgebreid en/of verbeterd worden.
Evaluatie: De dienstverlening aan de leden is zondermeer op het peil gebleven
dat ook in 2003 bestond. Door de individualisering is er vaak zelfs meer maatwerk gericht op individuele vragen gekomen. Zaken die vroeger collectief geregeld werden zijn nu meer individueel gericht. Een voorbeeld: vroeger ging de
hele club naar één en dezelfde wedstrijd, nu worden ruiters/amazones in één
weekend soms voor wel 3 of 4 verschillende wedstrijden opgegeven. Tegelijkertijd ontstaat een trend waarbij mensen steeds meer zelf wedstrijden gaan opgeven. Als dienstverlening vertaald wordt in lessen en andere activiteiten, dan is het
aanbod meer dan vroeger. Tegelijkertijd wordt van de lessen minder gebruik gemaakt. De relatief hoge eigen bijdragen kunnen daar mede debet aan zijn.

♦

De kosten dienen voor de leden zo laag mogelijk te worden gehouden, onder andere door zelfwerkzaamheid van de leden en inkomsten via de Stichting Hippisch
Festijn Grave.
Evaluatie: De basiscontributie van onze vereniging (€ 50,-) is extreem laag en
zou meer dan verdubbeld zijn als er geen zelfwerkzaamheid en HFG zou zijn geweest. Daar staat tegenover dat de leden die gebruik maken van de verenigingslessen door de eigen bijdragen (variërend van € 75,- tot € 300,-/jaar) ten opzichte
van andere verenigingen erg duur uit zijn. We moeten dus concluderen dat deze
doelstelling vooral is gerealiseerd voor de mensen die weinig clubbinding zoeken
(administratieve leden), maar in het geheel niet voor de mensen die dit wel zoeken. De laatste groep zijn vaak wél de leden die het meeste vrijwilligerswerk verrichten en waar de vereniging en het HFG in belangrijke mate op draaien. Juist
deze leden zijn in verhouding tot andere verenigingen erg duur uit. We kunnen
gerust stellen dat dit een onbedoeld neveneffect is van het principe van
“lidmaatschap op maat”.
Ook de voorheen vanzelfsprekende inzet van alle rijdende leden voor de geraniumactie verdween steeds meer. Een beperkte groep actieve leden zette zich wel
in en hield daarmee ook voor de leden die zich niet lieten zien de kosten laag.
Daarom werd in 2006 een regeling ingevoerd waarbij elk lid dat geraniums verkoopt een korting op zijn/haar eigen contributie kon verdienen. Mensen die zich
niet inzetten voor de geraniumactie betalen dan dus meer contributie. De regeling
is veel eerlijker en functioneert tot op heden prima.

♦

Als er sprake is van verschillende disciplines of afdelingen dan dienen de kosten
te worden doorberekend aan de leden waar ze voor gemaakt worden en niet aan
anderen.
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Evaluatie: Deze doelstelling is volledig gerealiseerd. Er vindt een zuivere kostentoerekening plaats. Elk lid betaald een erg lage basiscontributie en alle andere
kosten worden alleen toegerekend aan degenen die er gebruik van maken. Over
de uitwerking van dit “lidmaatschap op maat” is bij het vorige punt al het nodige
gezegd.
♦

Voor een duidelijk financieel inzicht werkt de nieuwe vereniging met een begroting en een jaarrekening waaruit een duidelijke verdeling van de kosten over de
diverse afdelingen en disciplines en de daar tegenover staande inkomsten blijkt.
Evaluatie: Deze doelstelling is volledig gerealiseerd. Zowel in de begrotingen als
in de resultatenrekeningen zijn de verschillende afdelingen duidelijk gescheiden
waardoor precies duidelijk is waar welke middelen aan besteed zijn/worden.

♦

De nieuwe vereniging streeft naar een continue sluitende begroting.
Evaluatie: De eerste jaren na de fusie is de begroting (met instemming van de ledenvergadering) niet sluitend geweest. Destijds zijn ook wat investeringen gedaan in het ontwikkelen van een nieuw logo, nieuwe zadeldekjes, een uitstapje
en een ponykamp. Tevens bleken de ponylessen jaar op jaar financieel niet kostendekkend. Met name door verhoging van de lesgelden en een bezuiniging op
enkele algemene uitgaven is de begroting en resultatenrekening van de vereniging sinds 2006 wel sluitend (met een klein positief saldo).

♦

De nieuwe vereniging streeft naar meer stabiliteit en een betere continuïteit in de
bestuurssamenstelling.
Evaluatie: Aan deze doelstelling is prima voldaan. Er zijn de afgelopen jaren relatief weinig bestuurswisselingen geweest. Wel werd het bestuur in 2005 teruggebracht van 7 naar 5 personen.

♦

Binnen de nieuwe vereniging dienen taken en verantwoordelijkheden gespreid te
worden, vrijwilligerswerk wordt bevorderd. Het moet echter wel duidelijk zijn waar
verantwoordelijkheden (zowel organisatorisch als communicatief) liggen.
Evaluatie: Onze vereniging mag zich gelukkig prijzen met een groot aantal vrijwilligers. De diverse taken worden niet alleen door de bestuursleden verricht, maar
ook door een flink aantal andere leden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het maken
van het clubblad en de activiteiten van de sponsorcommissie, de terreincommissie en de secretariaatscommissie rond het Hippisch Festijn Grave. De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij het bestuur van de vereniging. Deze doelstelling is gerealiseerd maar verdiend wel permanent blijvende aandacht. Zeker met het weg
stemmen van het rijhal-voorstel hebben diverse actieve leden een gevoel gekregen van “waar doe ik het allemaal voor?”. Dit baart zorgen en vraagt aandacht.
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♦

De nieuwe vereniging streeft naar een eigen binnenaccommodatie waardoor voor
trainingen in de winterdag niet meer uitgeweken hoeft te worden naar elders.
Evaluatie: De realisatie van deze doelstelling lag vorig jaar binnen handbereik. Na
jaren van voorbereiding door het bestuur, lag er een voorstel om ook daadwerkelijk tot de bouw van een rijhal over te gaan. Het voorstel kwam één stem tekort
om te worden aangenomen. Daarmee was de realisatie van deze doelstelling van
de baan.

♦

De nieuwe vereniging wil meer activiteiten voor niet rijdende leden organiseren.
Evaluatie: Hoewel er jaarlijks diverse activiteiten georganiseerd worden waarbij
ook de niet rijdende leden welkom zijn, moeten we constateren dat de deelname
van de niet rijdende leden daaraan beperkt is. Het gaat ook om een relatief beperkte groep waarbij de behoefte aan activiteiten wellicht ook niet zo groot is. Diverse niet rijdende leden zijn lid om de vereniging een warm hart toe te dragen en
verwachten daar niet direct iets voor terug. De doelstelling is maar gedeeltelijk
gerealiseerd.

♦

De nieuwe vereniging biedt een deskundige begeleiding en instructie die is toegesneden op de groep ruiters en amazones.
Evaluatie: Zowel voor de pony’s als voor de paarden wordt er wekelijks dressuurinstructie verzorgd door gediplomeerde instructeurs. Gezien het niveau van onze
ruiters en amazones (merendeel B en L combinaties) is de kwaliteit van deze instructie meer dan voldoende. Wanneer er voldoende belangstelling is, worden er
ook springlessen georganiseerd. Bij de pony’s is dat momenteel in het zomerseizoen het geval, bij de paarden is er op dit moment helaas te weinig belangstelling
voor. Van de dressuurlessen wordt minder gebruik gemaakt dan 5 jaar geleden.
Wellicht zijn de relatief hoge eigen bijdragen aan de lessen voor sommige mensen ook een drempel om aan de lessen deel te nemen. De doelstelling is voor
wat betreft dressuur volledig gerealiseerd. Voor wat betreft het springen niet omdat er niet altijd voldoende belangstelling voor is.
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De rol van PPV ‘t Raamdal
Paarden en ponyvereniging ‘t Raamdal heeft al ruim 70 jaar een toegevoegde waarde.
De vereniging heeft door de jaren heen altijd bestaansrecht gehad en heeft vele mensen plezier in de paarden– en ponysport gegeven. De vereniging is stabiel en het vertrek van leden wordt de laatste decennia altijd weer opgevuld met de komst van nieuwe leden. Hierdoor is het ledenbestand constant op ongeveer 60 leden.
Zoals in de hoofdstukken hiervoor is aangegeven, verandert de maatschappij en de
paarden– en ponysport snel. Er zijn duidelijke trends en onze vereniging zal daar op in
moeten spelen. Want één ding is duidelijk: PPV ‘t Raamdal wil (net als de afgelopen
70 jaar) ook in de toekomst een rol van betekenis blijven spelen. Onze vereniging wil
een toegevoegde waarde kunnen blijven bieden en dat vraagt dus ook aanpassing
aan de maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Alleen op die manier kunnen we
op de behoeften van de toekomstige ruiter/amazone of recreant in blijven spelen. Daar
past geen houding van “op de winkel passen” bij en daarvoor is het noodzakelijk om
enige ambities te hebben. Degene die geen idealen of ambities heeft zal ze ook nooit
realiseren. Dat geldt ook voor onze vereniging. Als de vereniging in het verleden geen
ambities had gehad, hadden we nooit gestaan waar we nu staan. Sterker nog, dan
had de vereniging waarschijnlijk allang niet meer bestaan.
Vanuit de KNHS wordt duidelijk gestuurd op krachtige verenigingen. Dat betekent dat
relatief kleine verenigingen het steeds moeilijker zullen krijgen. Er komen zoveel verantwoordelijkheden en wet– en regelgeving op de verenigingen af, dat dit voor kleine
verenigingen nauwelijks nog te behappen is. Dergelijke kleine verenigingen worden
steeds meer gestimuleerd om te fuseren tot grotere en krachtigere verenigingen. Onze
vereniging behoort zeker niet tot de kleine verenigingen (we vallen in KNHS-indeling in
de tweede categorie van 50-100 leden). PPV ’t Raamdal heeft voldoende potentie om
ook in de toekomst een krachtige vereniging te blijven. Als kleine verenigingen niet
overleven, moeten wij één van de verenigingen zijn waarbij zij zich aansluiten. We
moeten voorkomen dat we zelf een kleine vereniging worden die niet kan overleven en
aansluiting bij een andere club moet zoeken. Dat vraagt om visie en ambitie. Het is
goed om in dit beleidsplan expliciet uit te spreken dat wij een krachtige vereniging willen blijven en dat wij daarin ook willen investeren!!
Wat we ook willen, is investeren in mensen. Onze leden moeten bij de vereniging
meer vinden dan alleen een administratiekantoor dat voor hen de wedstrijden regelt.
Wij willen, meer dan de afgelopen jaren gebeurd is, het clubgevoel stimuleren. Alleen
binnen een goede sfeer is het realiseren van ambities mogelijk. We moeten er daarom
ook oog voor hebben dat ambities realistisch blijven en dat het merendeel van de leden zich er prettig bij voelt. Als we daarin slagen kunnen we nu en in de toekomst
“samen ergens voor gaan” en blijft onze vereniging een factor van betekenis!!
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Ambities en doelstellingen
Dit hoofdstuk vormt de kern van dit beleidsplan. Hierin worden onze ambities en doelstellingen voor de komende 10 jaar omschreven. Dit alles gezien vanuit de rol van onze vereniging zoals die in het vorige hoofdstuk is omschreven. Er is voor gekozen om
vanuit een vijftal thema’s te omschrijven wat onze vereniging voorstaat. Daarbij zal per
thema op de volgende onderdelen worden ingegaan:
♦
Welke koers wordt gekozen en waarom?
♦
Welke doelstellingen worden nagestreefd?
♦
Wat gaan we doen om de doelstellingen te bereiken?

PPV ‘t Raamdal: een vereniging gebaseerd op het collectief
De vereniging is gebaseerd op het collectief, individuele belangen zijn daaraan ondergeschikt. Iemand wordt bewust lid van onze vereniging omdat hij/zij de meerwaarde
inziet van collectief iets doen. “Samen kunnen we meer dan iemand alleen” moet het
uitgangspunt zijn en onze leden moeten dat onderschrijven. Iemand die lid wordt onze
vereniging zoekt een stukje gezelligheid en clubbinding en heeft het er ook voor over
om daar af en toe op vrijwillige basis wat tegenover te zetten. Als leden die de vereniging uitsluitend nodig hebben als administratiekantoor om wedstrijden te kunnen rijden
de overhand krijgen, zijn onze faciliteiten niet meer in stand te houden. Enerzijds omdat er te weinig van gebruik gemaakt wordt, anderzijds doordat er een gebrek aan vrijwilligers ontstaat om (bijvoorbeeld via het Hippisch Festijn Grave) inkomsten te genereren om onze faciliteiten te kunnen blijven betalen. Resultaat zal zijn dat de faciliteiten afnemen en dat we alleen nog maar aantrekkelijk zijn voor “administratieve leden”.
Daarmee wordt de rol van de vereniging steeds verder ondermijnd en zal ze uiteindelijk haar bestaansrecht verliezen.
Het collectieve belang boven het individuele belang stellen betekent ook dat alle leden
zich loyaal tonen aan wat de meerderheid van de vereniging wil. Mensen die individueel met hun sport bezig zijn, krijgen daar ook binnen onze vereniging de ruimte voor,
maar zij passen zich wel aan aan de verenigingsregels en betalen gewoon mee aan
alle faciliteiten (solidariteit). Ook wordt verwacht dat ieder lid (ieder op z’n eigen manier en met z’n eigen kwaliteiten) zich op vrijwillige basis inzet voor de vereniging. Als
dit in een goede sfeer gebeurt, levert dat veel voldoening op en zal iedereen daar ook
zijn/haar steentje aan willen bijdragen en het niet als een belasting of verplichting zien.
Doelstelling:
Paarden– en ponyvereniging ‘t Raamdal ontwikkelt zich binnen enkele jaren
naar een vereniging die het collectieve belang nadrukkelijker boven het individuele belang van leden stelt. De faciliteiten die geboden worden, worden gebaseerd op wat de meerderheid wil en er wordt door iedereen aan meebetaald.
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Wat gaan we daarvoor doen?
♦
Met ingang van 2009 zullen de contributie en de eigen bijdragen worden aangepast waardoor duidelijker invulling wordt gegeven aan “het collectief”. De kosten
zullen meer dan nu het geval is over alle leden verdeeld worden, ongeacht of je
wel of niet van de geboden faciliteiten gebruik maakt. De eigen bijdragen voor bijvoorbeeld de verenigingslessen zullen aanzienlijk worden verlaagd.
♦
Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd, mensen worden hiervoor actief benaderd en
er wordt verwacht dat ieder lid in elk geval met het Hippisch Festijn Grave de
handen uit de mouwen steekt. Leden die aanbieden om zich in te zetten voor de
vereniging zullen daar alle ruimte voor krijgen.

Jeugdsportstimulering
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat geldt ook voor onze vereniging. De jeugdleden van nu, zijn de sporters en recreanten van de toekomst en vormen daarmee een
belangrijke factor in de continuïteit van de vereniging. De jeugdsport (in ons geval
vooral de ponysport) blijft daarom ook in de toekomst een belangrijk aandachtspunt.
Het bieden van een goede basisopleiding aan de kinderen is erg belangrijk. Daarnaast
is het belangrijk om bij kinderen ook aandacht te hebben voor de zaken “naast de
sport”. Een kind moet ook “kind kunnen zijn” door ruimte te bieden aan spelen en lol
maken. Zeker voor de jeugdsport geldt dat de boog niet altijd gespannen kan staan.
Ook de sporttechnisch minder begaafde kinderen of de kinderen met een pony met
minder mogelijkheden moeten zich bij onze vereniging thuis kunnen voelen. De koers
van de vereniging is er dus op gericht om alle kinderen die over een pony beschikken
een plaats binnen onze vereniging te kunnen bieden. En niet alleen de kinderen, maar
ook de ouders zullen zoveel mogelijk betrokken moeten worden. Een kind met betrokken ouders zal langer in de sport actief blijven dan een kind waarvan de ouders nauwelijks betrokkenheid tonen.
Doelstelling:
Het aantal jeugdleden van de vereniging proberen we de komende jaren te handhaven op een aantal tussen de 15 en 20. Hen wordt een instructie op maat geboden waarbij ook ruimte is voor aanvullende activiteiten.
Wat gaan we daarvoor doen?
♦
De contributie voor jeugdleden zal met ingang van 2009 lager zijn dan voor volwassen leden.
♦
Er zal minimaal 1 keer in de week een dressuurinstructie worden verzorgd. Bij
voldoende belangstelling zal ook springinstructie verzorgd worden. Tijdens de
verenigingslessen is er ook ruimte voor andere “gezelligheid”.
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♦

♦

Er zullen door het jaar heen diverse activiteiten worden georganiseerd voor de
jeugd (clubdag, kamp, buitenrit). Vaak zullen hier de volwassen leden ook bij betrokken worden om de eenheid in de vereniging te bevorderen en de afstand tussen jeugd en volwassenen niet groter te laten worden.
Bij voldoende belangstelling zullen de komende jaren enkele activiteiten speciaal
voor de kinderen georganiseerd worden.

Profileren en communiceren
Onze vereniging leidt een betrekkelijk teruggetrokken bestaan. Naar buiten toe kan de
vereniging beter geprofileerd worden zodat ook de interesse voor potentieel nieuwe
leden gewekt kan worden. Ook richting onze eigen leden wordt communicatie steeds
belangrijker. Lang niet alle leden bezoeken de verenigingsactiviteiten en de kans bestaat dat er daardoor informatieachterstanden ontstaan. Het clubblad vervult een belangrijke rol in de communicatie met de leden, maar in het digitale tijdperk kunnen we
eigenlijk ook niet meer zonder website. Daarnaast kent communicatie twee richtingen.
Hoewel de richting meestal bestuur  leden is, wordt ook de communicatie leden 
bestuur steeds belangrijker. Leden worden steeds mondiger en het komt regelmatig
voor dat leden vragen hebben aan het bestuur of dat ze het ergens niet mee eens zijn.
Het is belangrijk om op zo’n moment uit te kunnen leggen waarom een bepaalde
keuze gemaakt wordt. Het veranderen van de koers van de vereniging of de interpretatie daarvan door het bestuur, kan echter niet langs de informele weg. De
ledenvergaderingen blijven in dat opzicht de formele communicatiemomenten waarop
leden hun grieven kunnen uiten of waar de koers van de vereniging aangepast kan
worden. Dat is ook het moment waarop het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid.
Nieuwe leden zijn tegenwoordig steeds vaker mensen zonder “paardenachtergrond”.
De communicatie richting deze leden over zaken als hoe de sport werkt, hoe onze vereniging in elkaar zit en hoe je op een eerlijke en diervriendelijke manier met paarden
en pony’s omgaat is erg belangrijk.
Doelstelling:
In de komende periode zal de communicatie met nieuwe en bestaande leden en
de presentatie van onze vereniging naar buiten toe verder geïntensiveerd worden. Uiteindelijk moet dat (in combinatie met de andere doelstellingen) leiden tot
een grotere bekendheid van onze vereniging en een groei van het aantal leden.
Wat gaan we daarvoor doen?
♦
Er wordt een bestuurslid aangewezen die communicatie als portefeuille krijgt.
♦
Uiterlijk in 2010 heeft onze vereniging een eigen website.
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♦
♦
♦
♦

Het clubblad zal blijven bestaan, aangevuld met, wanneer er nieuws is, een digitale nieuwsbrief die per email verspreid wordt.
Bij activiteiten van de vereniging zal vaker een artikeltje in de Graafsche Courant
geplaatst worden.
Door gerichte acties zal het bestuur proberen de vereniging meer “op de kaart te
zetten” en aan actieve ledenwerving te doen.
Er zal vóór 2010 nieuw voorlichtingsmateriaal voor potentiële en nieuwe leden
ontwikkeld worden dat vooral gericht is op uitleggen wat onze vereniging biedt,
hoe de sport in elkaar zit en dat het omgaan met paarden en pony’s een bijzondere verantwoordelijkheid met zich meebrengt.

Wedstrijdsport en recreatie
PPV ‘t Raamdal biedt ruiters en amazones de mogelijkheid om deel te nemen aan de
wedstrijdsport. Daarvoor is er zowel voor de pony’s als voor de paarden een wedstrijdsecretariaat dat daarvoor de benodigde zaken regelt. Het recreatieve paardrijden is
nog steeds enorm in opkomst. Juist op dat vlak kan onze vereniging zich nog verder
doorontwikkelen. Daar waar je ziet dat de wedstrijdsport steeds verder individualiseert,
zijn het met name de mensen die recreatief paardrijden die juist wel behoefte hebben
aan ontspanning en contacten met anderen. Het zijn vaak vooral deze personen die
op zoek zijn naar “het clubgevoel”. Kortom, het is een belangrijke doelgroep voor de
toekomst van onze vereniging, zeker als je weet dat een groot deel van de recreanten
momenteel geen lid is van een vereniging. Door een meerwaarde te bieden, kunnen in
de toekomst juist deze mensen geïnteresseerd worden voor het lidmaatschap van onze vereniging
Het ziet er naar uit dat de wedstrijdsport nog verder individualiseert en dat ruiters/
amazones zich binnen niet al te lange tijd voortaan zelf digitaal in kunnen schrijven
voor wedstrijden. Daarmee vervaagt de binding met de vereniging nog meer. Juist de
leden die behoefte hebben aan een stukje gezelligheid zullen naast het rijden van
wedstrijden ook de clubactiviteiten blijven bezoeken. Voor de continuïteit van de vereniging is het belangrijk om vooral in deze groep mensen te investeren.
Doelstelling:
De vereniging faciliteert de wedstrijdruiters en –amazones zoveel mogelijk en
blijft daarin coördinerend. Daarnaast zal het recreatieve paardrijden de komende
jaren verder doorontwikkeld worden. De vereniging zal blijven investeren in activiteiten die leden, ook buiten de wedstrijdsport om, bij elkaar brengen.
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Wat gaan we daarvoor doen?
♦
Het aanvragen van startkaarten en startcoupons zal via de wedstrijdsecretariaten
van de vereniging blijven lopen. Op die manier houden ook individueel gerichte
wedstrijdruiters en –amazones een verplichte binding met de vereniging.
♦
De komende jaren wordt er aan gewerkt om de recreantengroep nog meer een
serieus onderdeel van onze vereniging te laten worden. Afhankelijk van de behoefte van deze leden, zullen lessen, buitenritten of andere activiteiten ontplooid
worden.
♦
De recreantengroep zal bij alle leden, maar met name bij de leden die geen gebruik maken van de verenigingslessen, onder de aandacht worden gebracht. Het
wordt gestimuleerd dat meer mensen zich aansluiten bij de recreantengroep en
de meerwaarde er van gaan inzien.
♦
Deelname van wedstrijdruiters en –amazones aan recreatieve activiteiten zoals
bijvoorbeeld een buitenrit wordt gestimuleerd.

Activiteiten en faciliteiten
Het bestaansrecht van onze vereniging hangt nauw samen met de faciliteiten die we
onze leden kunnen bieden en de activiteiten die georganiseerd worden. Als dit te beperkt wordt, zal de rol en betekenis van onze vereniging minder worden en zullen met
name administratieve leden overblijven. Het bieden van goede faciliteiten en de organisatie van voldoende activiteiten is daarmee een kerntaak van onze vereniging. Leden kiezen met name een vereniging die wat te bieden heeft. Zoals uit extern onderzoek blijkt, zoeken zij vooral een goede sfeer, goede instructie en goede faciliteiten.
De eisen die de hedendaagse sporter of recreant stelt, liggen veel hoger dan vroeger.
Dat daarvoor wat extra betaald moet worden is bij de meeste mensen niet het probleem.
Wil onze vereniging haar rol in de toekomst kunnen blijven spelen, dan is investeren in
goede faciliteiten nodig. Hoewel we een goed terrein hebben, kunnen momenteel verenigingsactiviteiten te vaak niet doorgaan vanwege slechte weersomstandigheden en/
of een daardoor slechte bodem. Een goede binnenaccommodatie of een rijbaan die
onder alle weersomstandigheden bruikbaar blijft, lijkt een absoluut noodzakelijke investering om ook in de toekomst een aantrekkelijke vereniging te kunnen blijven. Met
betrekking tot het organiseren van activiteiten en instructie is het van belang om daarin
niet achteruit te gaan. Een juiste begeleiding van onze ruiters en amazones vormt de
basis van de sport en het zijn juist deze activiteiten die zorgen voor het clubgevoel.
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Doelstelling:
De komende jaren zal geïnvesteerd worden in het verder verbeteren van de faciliteiten voor zowel de wedstrijdruiter/-amazone als voor de recreant. Het organiseren van activiteiten en verenigingslessen blijft een kerntaak van onze vereniging. Juist die activiteiten zorgen voor het clubgevoel en een stuk gezelligheid
binnen de vereniging. Hierin zal de komende jaren nadrukkelijk geïnvesteerd
worden.
Wat gaan we daarvoor doen?
♦
De komende jaren zal de vereniging instructie door gediplomeerde instructeurs
blijven aanbieden die passend is bij het niveau en de behoefte van de ruiters en
amazones. Uitgangspunt is dat er in een les minimaal 3 en maximaal 7 combinaties worden geplaatst die structureel aanwezig zijn. Daarbij zal voorrang worden
gegeven aan ruiters/amazones die “trouw” naar de lessen komen ten opzichte
van ruiters/amazones die per periode bekijken of ze les willen volgen. Indien nodig wordt een wachtlijst gehanteerd.
♦
De organisatie van activiteiten zoals kamp, clubdag en buitenrit wordt de komende jaren gecontinueerd. Wanneer er voldoende belangstelling voor is, zullen
meerdere activiteiten worden georganiseerd. Niet alleen het bestuur, maar ook
andere leden kunnen daarvoor (in overleg met het bestuur) het initiatief nemen.
♦
Het verbeteren van de faciliteiten op ons ruitersportterrein is de komende jaren
een belangrijk aandachtspunt. Er zal geïnvesteerd worden in een goed en onder
alle weersomstandigheden bruikbaar ruitersportterrein waarbij over de benodigde
trainingsmaterialen beschikt kan worden.
♦
We streven er naar om uiterlijk in 2011 onze accommodatie voorzien te hebben
van een veiligheidscertificaat.
♦
Het clubgebouw zal, meer dan nu het geval is, ook als “clubhuis” gebruikt moeten
worden. Hoewel de ruimte beperkt is kan met het zetten van een eenvoudig kopje
koffie veel meer “clubgevoel” gekweekt worden dan nu gebeurt.
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De rijhal
In november 2007 is door de ledenvergadering gestemd over een bestuursvoorstel
voor de realisatie van een eigen rijhal. Het voorstel kwam één stem tekort om te worden aangenomen en de teleurstelling bij veel leden was groot. Temeer omdat een zelfverkozen 2/3 meerderheid leidde tot deze afwijzing. Met andere woorden: 17 leden
hielden een rijhal tegen die 31 leden wel graag wilden. De praktijk wees uit dat het een
illusie was om te denken dat daarmee de discussie over een rijhal afgesloten was,.
Dat bleek wel in de voorjaarsledenvergadering van 8 april jongstleden. Toen in het kader van dit beleidsplan ook de koers en ambities van onze vereniging aan de orde
kwamen, werd vanuit de ledenvergadering meteen aangegeven dat je dat niet los kunt
zien van de vraag of een rijhal wenselijk is. Vrijwel unaniem gaf de ledenvergadering
het bestuur de opdracht mee om in het beleidsplan ook de rijhal weer op te nemen en
in de najaarsledenvergadering een nieuw voorstel in stemming te brengen. Vanuit het
bestuur is toen aangegeven dat de rijhal als apart hoofdstuk aan het beleidsplan zal
worden toegevoegd zodat een reële vergelijking tussen een collectieve vereniging mét
en zonder rijhal mogelijk is (ook voor wat betreft de financiële consequenties).
Verder werd duidelijk dat het draagvlak voor de organisatie van het Hippisch Festijn
Grave wel heel erg smal wordt, als niet duidelijk wordt waar we de enorme financiële
reserve voor aan het opbouwen zijn. Een meerderheid van de leden is evenals het bestuur van de vereniging en het bestuur van de stichting van mening dat met het oog op
de toekomst een rijhal veruit de beste investering is die we kunnen doen. Het lijkt er
sterk op dat als er niet binnen één of twee jaar gekozen wordt vóór de bouw van een
rijhal, ook het Hippisch Festijn Grave in z’n huidige vorm zal ophouden te bestaan. Er
zijn dan simpelweg te weinig vrijwilligers die nog te motiveren zijn om er jaarlijks hun
schouders onder te zetten. Temeer omdat er geen enkele duidelijkheid is waar we het
allemaal voor doen. Bovendien is het onverantwoord om een reserve van tussen de
€ 30.000,- en € 40.000,- aan te houden (die jaarlijks nog steeds groeit) zonder daarvoor een concrete bestemming te hebben. De belastingdienst zal ons daar op aanspreken en subsidie van de gemeente kunnen we vergeten omdat we veel te veel geld
in reserve houden zonder dat dat een concrete bestemming heeft.
De rijhal kan in die zin dus inderdaad niet los gezien worden van het algehele beleid
van onze vereniging. Een keuze vóór of tégen de rijhal zal hoe dan ook voor de toekomstige koers en ambities van onze vereniging consequenties hebben.
Zoals hiervoor in dit beleidsplan al is aangegeven is de huidige en toekomstige sporter
vooral op zoek naar een goede sfeer, goede instructie en goede sportvoorzieningen/
materialen (faciliteiten). Hij/zij is doorgaans ook bereid daar wat extra voor te betalen.
Verenigingen die aan deze drie aspecten onvoldoende invulling kunnen geven, zullen
het in de toekomst alleen maar moeilijker krijgen en een deel zal niet kunnen overleven. Onze vereniging spreekt in dit beleidsplan nadrukkelijk uit dat zij ook in de toe22
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komst een rol van betekenis wil blijven spelen. Dat betekent dat we ook zullen moeten
investeren in de toekomst. Het behoeft weinig uitleg dat verenigingen met een goede
binnenaccommodatie aan de drie voorwaarden (sfeer, instructie, faciliteiten) makkelijker kunnen voldoen dan verenigingen zonder rijhal. We hoeven wat dat betreft maar in
de omgeving rond te kijken om te kunnen constateren dat de verenigingen die over
een rijhal beschikken de meeste leden hebben en meeste activiteit kennen. En omdat
maneges straks ook via een manegevereniging lid kunnen worden van de KNHS hebben die qua accommodatie sowieso al een streepje voor op verenigingen zonder rijhal.
Een rijhal realiseren zou wat dat betreft een perfecte aanvulling op dit beleidsplan zijn.
Bovendien moeten we ons realiseren dat onze vereniging in de luxe positie zit, dat we
met het Hippisch Festijn Grave goud in handen hebben. Een groot deel van de jaarlijkse exploitatiekosten van een rijhal kan uit de opbrengst van het Hippisch Festijn Grave
bekostigd worden. Het vraagt slechts een beperkte contributieverhoging om het financiële plaatje sluitend te krijgen. Daarmee kan PPV ’t Raamdal nog altijd één van de
goedkoopste verenigingen blijven, zelfs mét een rijhal!!
Er is nogmaals kritisch gekeken naar het rijhal-voorstel dat in 2007 aan de orde is geweest. Door wat aanpassingen in het plan (zie afbeelding 1), meer zelfwerkzaamheid

Beer
sche
m

aasw
eg

Ruitersportterrein

Voorkeurslocatie rijhal:
aan clubgebouw vast

Tennis
Hoogeweg

Alternatieve
locatie rijhal

Karw
eg

HFG-terrein

23

Afbeelding 1: terrein +rijhal

Beleidsplan 2009 - 2019

en dankzij twee ontzettend goed verlopen HFG’s, kan nu zelfs een voorstel worden
voorgelegd dat financieel nog aantrekkelijker is en nog minder risico’s heeft. Door de
rijhal aan het clubgebouw vast te bouwen ontstaan een aantal voordelen. Zo kan de
rijhal één spantvak minder groot worden (21x40 meter) en zijn alle nutsvoorzieningen
op korte afstand bij de hand. Het clubgebouw (met toiletten en keuken) kan ook dienst
doen voor de rijhal. Door aan de lange zijde van de rijhal aansluitend aan het clubgebouw een aanbouw te realiseren, kan eventueel ook een kantine en materialenstalling
gerealiseerd worden. Afhankelijk van de financieringsmogelijkheden, kan dit eventueel
ook op de langere termijn gerealiseerd worden. En tenslotte nog een voordeel: de rijhal kan ook met het Hippisch Festijn Grave gebruikt worden waardoor er bijvoorbeeld
minder tenten e.d. gehuurd hoeven te worden.
Bovenstaande leidt tot een vermindering van de bouwkosten zoals die in 2007 geraamd waren. Daarnaast kan er door zelfwerkzaamheid bespaard worden op de
bouwkosten. Het investeringsbedrag is afhankelijk van de vraag of we een rijhal met
of zonder aanbouw realiseren. Het al dan niet meteen realiseren van de aanbouw
wordt bepaald door de hoogte van de bouwkosten, door eventuele subsidies, sponsoring of acties, de opbrengst van de HFG’s vóórdat de rijhal er staat en de uiteindelijke
financiering, rentepercentages, e.d. die met de bank overeengekomen kunnen worden. Alleen wanneer er voldoende financiële ruimte is, zal de aanbouw ook meteen
gerealiseerd worden.
Voor wat betreft de leningvorm kan er dankzij twee uitstekend verlopen HFG’s in 2007
en 2008 waarbij er erg veel winst was ook een andere keuze gemaakt worden. In
2007 moesten we nog uitgegaan van een zogenaamde annuïteitenlening (elk jaar een
even groot bedrag aan rente en aflossing). De financiële situatie van de stichting laat
het nu toe om voor een lineaire lening te kiezen. Dat wil zeggen dat de financiële last
elk jaar minder wordt. Na een aantal jaren ontstaat daardoor ook financiële ruimte om
geld opzij te zetten voor groot onderhoud. Door voor een lineaire lening te kiezen in
plaats van voor een annuïteitenlening is het financiële risico veel lager omdat elk jaar
in feite minder geld nodig is voor rente en aflossing. Onvoorspelbare tegenvallers op
de langere termijn, zoals bijvoorbeeld een plotselinge ledendaling, een slecht jaar
HFG of tegenvallende sponsorinkomsten, zijn dan makkelijker op te vangen.
Al met al zijn de omstandigheden om een eigen rijhal te realiseren op dit moment dus
nog gunstiger dan vorig jaar. Met het oog op de in dit beleidsplan omschreven visie op
de toekomst van PPV ‘t Raamdal zou het een gemiste kans zijn om nu niet voor een
eigen rijhal te kiezen. Alle randvoorwaarden om op een verantwoorde manier te investeren in een rijhal en daarmee in de toekomst van de vereniging zijn aanwezig. Uitstellen van de investering leidt niet tot voordelen, de bouwkosten zullen slechts stijgen.
Wordt er niet geïnvesteerd in een rijhal, dan zal het draagvlak voor het HFG verder
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wegzakken. Als dan het HFG verdwijnt, verdwijnt daarmee ook de kans om in de toekomst alsnog een rijhal te bouwen. Het realiseren van onze overige doelstellingen zal
dan ook alleen maar lastiger worden. Aan de eerder in dit beleidsplan geformuleerde
doelstellingen kan daarom de volgende worden toegevoegd:
Doelstelling:
Uiterlijk in 2010 zal een rijhal van 21x40 meter met aanbouw t.b.v. een kantine
en/of materialenopslag gerealiseerd worden op ons ruitersportterrein.
Wat gaan we daarvoor doen?
♦
In 2008 neemt de ledenvergadering een besluit over de bouw van een rijhal.
♦
Er wordt geprobeerd om maximaal te profiteren van subsidies, extra sponsoring,
e.d. zodat ook de aanbouw gerealiseerd kan worden.
♦
Alle leden (m.u.v. van steunende leden) kunnen (binnen redelijke grenzen) gratis
en onbeperkt gebruik maken van de rijhal zolang het geen commerciële activiteiten betreft. Gebruik van de rijhal is niet mogelijk op momenten waarop clubactiviteiten zoals bijvoorbeeld lessen plaatsvinden of wanneer de rijhal verhuurd is.
♦
Uitgangspunt is een lening van ± € 100.000,- met een jaarlast van ± € 7.000,-.
♦
De contributieverhoging die nodig is voor een rijhal bedraagt maximaal € 50,-.
♦
De Stichting Hippisch Festijn Grave zal de exploitatie en het beheer en onderhoud van de rijhal verzorgen en stelt een reglement op voor het gebruik.
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Financiële keuzes
In dit hoofdstuk worden de financiële consequenties van de hiervoor geschetste koers
en de geformuleerde doelstellingen omschreven. De keuze waarbij het collectieve belang boven de individuele belangen van leden wordt gesteld, leidt immers tot een wezenlijke koerswijzing op financieel gebied. Eigen bijdragen voor de lessen worden fors
verlaagd en de contributie zal behoorlijk stijgen. In de voorjaarsledenvergadering van
8 april 2008 is dit expliciet besproken en werd door een grote meerderheid van de leden aangegeven dat dit logisch en acceptabel is. Als we de collectiviteit en het clubgevoel willen bevorderen, zullen we er voor moeten zorgen dat de kosten voor de actieve
leden die gebruik maken van de lessen en de clubbinding opzoeken omlaag gaan. Inherent aan deze keuze is dat de kosten voor de leden die geen gebruik maken van de
faciliteiten van de vereniging en voor zogenaamde “administratieve leden” flink zullen
stijgen. Daarmee wordt een einde gemaakt aan het principe van “lidmaatschap op
maat” waarbij iedereen als in een supermarkt bij elkaar kan shoppen wat hij/zij nodig
heeft. Als je ergens geen gebruik van maakt, geldt voortaan solidariteit en betaal je er
evengoed wel een stukje aan mee.
Niettemin is het (gezien de kosten van de instructie) redelijk om aan leden die wekelijks lessen volgen een eigen bijdrage aan die lessen te vragen. De hoogte van deze
eigen bijdrage moet echter geen drempel vormen voor deelname aan de lessen. Bovendien moet het een eenvoudig systeem zijn waarbij geen uitgebreide administratie
bijgehouden moet worden of mensen wel of niet aan een les hebben deelgenomen.
Daarom is gekozen voor een systeem waarbij een eigen bijdrage geldt per kwartaal.
Aan het begin van een kwartaal bepaalt een ruiter/amazone of hij/zij in die periode lessen wil volgen en daarvoor wordt dan een vast bedrag in rekening gebracht. Als een
aantal lessen in die periode niet bezocht (kunnen) worden, wordt geen geld terugbetaald.
Voor wat betreft de contributie zal onderscheid gemaakt worden in 4 categorieën:
♦
Jeugdleden: alle leden jonger dan 18 jaar. In het jaar waarin iemand 18 wordt, is
hij/zij ook nog jeugdlid.
♦
Steunende leden: alle leden die op geen enkele wijze gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging (hebben dus geen startkaart, volgen geen lessen, maken geen gebruik van het terrein, e.d.). Op het moment dat iemand van één van
de faciliteiten wel gebruik maakt of wil maken, is hij/zij geen steunend lid.
♦
Ereleden: kunnen alleen door de ledenvergadering worden benoemd.
♦
Volwassen leden: alle leden die niet in één van de andere 3 categorieën vallen.
Alle huidige steunende leden kunnen zelf aangeven of zij ook in de toekomst steunend
lid willen blijven, of dat zij als volwassen lid willen worden geregistreerd en daarmee
dus ook gebruik kunnen maken van de clubfaciliteiten (inclusief eventuele rijhal).
Voor elke contributiecategorie geldt een ander contributiebedrag. Ereleden betalen
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geen contributie, de contributie voor steunende leden is het laagste en de contributie
voor jeugdleden is ook lager dan de contributie voor volwassen leden. De hoogte van
de contributie is van een aantal zaken afhankelijk:
♦
De keuze om wel of geen lesgeld te heffen.
♦
De hoogte van het lesgeld.
♦
De keuze om wel of geen rijhal te bouwen.
Uiteindelijk vormt de contributie altijd de sluitpost om de begroting sluitend te krijgen.
Geld dat niet via lesgeld binnenkomt, zal via de contributie opgebracht moeten worden. Opgemerkt wordt dat de geraniumactie ook zal blijven bestaan waardoor voor elke contributiecategorie geldt dat iedereen (een deel van) de verenigingscontributie kan
terugverdienen met de geraniumactie.
Op dit moment is het zo dat de stichting veel voordeel heeft voor de vereniging. De
stichting neemt de kosten van het clubgebouw en het terrein namelijk volledig weg bij
de vereniging. Zonder stichting en zonder HFG zouden die kosten wél op de vereniging drukken en zou de contributie alleen daarom al aanzienlijk moeten stijgen. Per
saldo is het verschil in contributie tussen wel of geen rijhal bouwen slechts € 20,- per
jaar!! Wat blijkt dus, de keuze voor het collectief (wel/geen lesgeld heffen) heeft grotere consequenties voor de contributie dan de keuze om wel of geen rijhal te bouwen.
In de begrotingen en in bovenstaand schema is er vanuit gegaan dat het HFG en een
rijhal onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Op de ledenvergadering van 8 april jl.
bleek immers dat het niet realistisch is om te denken dat het HFG door zal blijven
gaan als er geen rijhal komt. Een groot deel van de vrijwilligers ziet dat niet zitten.
Interessante vraag is wat de contributieverhoging en de invoering van lesgeld betekent
voor de diverse soorten leden als we hun huidige situatie vergelijken met de nieuwe
situatie. Dan blijkt:
♦

♦

♦

♦

Dat de kosten voor de steunende leden iets stijgen, dat is ook nodig om de subsidie van de gemeente veilig te stellen. De gemeente schrijft voor dat de contributie
voor alle leden ouder dan 18 jaar in 2009 minimaal € 51,- moet zijn en jaarlijks
met minimaal € 1,- verhoogd wordt.
Dat de kosten voor rijdende leden bij de paarden die ook deelnemen aan de lessen aanzienlijk dalen. Deelname aan de clublessen en clubbinding wordt dus
“beloond”.
Dat de kosten voor rijdende leden die niet deelnemen aan de lessen bij zowel de
paarden als de pony’s aanzienlijk zullen stijgen, ze gaan er immers wel een stuk
aan meebetalen.
Dat de kosten voor rijdende leden bij de pony’s die 2 keer in de week les volgen
(springen en/of dressuur) wat lager zullen worden. Dit geldt voor de meeste ponyruiters/-amazones.
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♦
♦

Dat de kosten voor rijdende leden bij de pony’s die maar 1 keer in de week les
volgen wat zullen stijgen. Dit geldt maar voor een enkeling.
Dat de kosten voor recreanten iets zullen stijgen.

Het financieel voorstel leidt dus tot een verschuiving in de kosten tussen de diverse
soorten leden. Deelname aan de clublessen en clubbinding wordt gestimuleerd en
wordt goedkoper dan nu het geval is. Leden die geen/weinig behoefte hebben aan
clublessen en clubbinding gaan meer betalen. Het collectief is dus ook leidend als het
gaat om de kostenverdeling en daarmee beantwoord dit financieel voorstel prima aan
de doelstellingen van dit beleidsplan.
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Ter afsluiting van dit beleidsplan worden hieronder nogmaals de 6 hoofddoelstellingen
uit dit beleidsplan genoemd:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Paarden– en ponyvereniging ‘t Raamdal ontwikkelt zich binnen enkele jaren naar
een vereniging die het collectieve belang nadrukkelijker boven het individuele belang van leden stelt. De faciliteiten die geboden worden, worden gebaseerd op
wat de meerderheid wil en er wordt door iedereen aan meebetaald.
Het aantal jeugdleden van de vereniging proberen we de komende jaren te handhaven op een aantal tussen de 15 en 20. Hen wordt een instructie op maat geboden waarbij ook ruimte is voor aanvullende activiteiten.
In de komende periode zal de communicatie met nieuwe en bestaande leden en
de presentatie van onze vereniging naar buiten toe verder geïntensiveerd worden. Uiteindelijk moet dat (in combinatie met de andere doelstellingen) leiden tot
een grotere bekendheid van onze vereniging en een groei van het aantal leden.
De vereniging faciliteert de wedstrijdruiters en –amazones zoveel mogelijk en
blijft daarin coördinerend. Daarnaast zal het recreatieve paardrijden de komende
jaren verder doorontwikkeld worden. De vereniging zal blijven investeren in activiteiten die leden, ook buiten de wedstrijdsport om, bij elkaar brengen.
De komende jaren zal geïnvesteerd worden in het verder verbeteren van de faciliteiten voor zowel de wedstrijdruiter/-amazone als voor de recreant. Het organiseren van activiteiten en verenigingslessen blijft een kerntaak van onze vereniging.
Juist die activiteiten zorgen voor het clubgevoel en een stuk gezelligheid binnen
de vereniging. Hierin zal de komende jaren nadrukkelijk geïnvesteerd worden.
Uiterlijk in 2010 zal een rijhal van 21x40 meter met aanbouw t.b.v. een kantine
en/of materialenopslag gerealiseerd worden op ons ruitersportterrein.

Door uitvoering te geven aan deze zes doelstellingen zijn wij er van overtuigd dat PPV
‘t Raamdal een positieve en gezonde toekomst tegemoet gaat. Vanuit de collectieve
gedachte waarbij iedereen wat voor elkaar en voor de vereniging over heeft, moet het
ook zeker lukken om met elkaar invulling te geven aan deze doelstellingen. Wij hechten er aan om aan te geven dat zowel vanuit het verenigingsbestuur als vanuit het
stichtingsbestuur óók de laatste doelstelling (realisatie van een eigen rijhal) als een
onmisbare schakel in onze totale toekomstvisie wordt gezien. Bovendien zijn de mogelijkheden om die doelstelling te realiseren nog nooit zo gunstig geweest als nu. Wij
willen dan ook alle leden uitdrukkelijk oproepen om met dit beleidsplan in te stemmen
en samen met ons op een positieve manier de toekomst in te gaan. Onze prachtige
vereniging verdient dat!!!
Het bestuur van PPV ‘t Raamdal:
Henny van Dijk (voorzitter)
Ine Heesakkers (secretaris)
Mariëlle van Haren (penningmeester)
Birgit Peeters
Michel Brands

Het bestuur van de stichting HFG:
Jan van Thiel (voorzitter)
Michel Brands (secretaris)
Mariëlle van Haren (penningmeester)
Ilona Hendriks
Henny van Dijk
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