H ET W EIDEBLATTIE
VAN DE W EIDERUITERS E LIM
Inleiding
Beste leden en bekenden/belangstellende, voor u ligt alweer
de tweede uitgave van “Het Weideblattie”. Het doet ons
goed u op deze manier op de hoogte te kunnen houden over
het verenigingsleven en de gebeurtenissen in en om de
„paardengangen‟. Wij hebben gemerkt dat dit ook op prijs
werd gesteld. De reacties waren positief.

Januari-Februari 2011

De inhoud:
Van de bestuurstafel
Extra ledenvergadering 19 januari j.l.
Instructie maandagavond
Vacatures bestuur/commissies
Zieken/ ongevallen
Wist-u-dat

Ook leden mogen nieuwtjes en bijzonderheden aandragen!
Wanneer er vragen zijn, kom er mee naar het bestuur.
Het bestuur hoopt zoveel mogelijk bijzonderheden ten hore
te komen, maar kan niet voorkomen dat er wat over het
hoofd wordt gezien.

Van de bestuurstafel
10 januari j.l. stond er een bestuursvergadering op het
programma, hier werden voornamelijk de zaken
doorgenomen m.b.t. de extra ingelaste ledenvergadering
van 19 januari j.l. Zie onder.
Op woensdagavond 26 januari was er opnieuw een
bestuursvergadering, deze stond in teken van het
aankomend 35-jarig bestaan van de vereniging.

zijn. Volgens een berekening kan er voor € 200.000,een leuke en goede accommodatie geplaatst worden. Bij
deze berekening is geen rekening gehouden met de hulp
van vrijwilligers. Deze zijn we hard nodig om deze
nieuwbouw te kunnen realiseren! We vinden het
belangrijk dat het „wij‟-gevoel wordt versterkt. Dus zijn
er vragen, of andere aspecten die spelen, laat dit dan
aan het bestuur weten! Wanneer wij goedkeuring
mogen krijgen voor de nieuwbouw, gaat er vanaf die
datum een contributieverhoging in van €2,50 voor
rijdende leden, voor niet-rijdende leden €4,00, wel zal
er dan een gezinskorting gehanteerd worden! Maar op
deze wijze zullen wij jullie op de hoogte houden.

Aankomende bestuursvergadering staat gepland op
woensdagavond 9 februari.

Instructie maandagavond

Wanneer je denkt ik heb een punt, dien deze dan in, zodat
deze meegenomen kan worden in een bestuursvergadering.
Dit kun je e-mailen naar weideruiters@gmail.com of dat
je dit persoonlijk overdraagt aan een bestuurslid.

Onze instructrice van de maandagavond, Marjolein van
Randeraad, is gestopt met lesgeven. Nadat ze haar
opleiding heeft afgerond, heeft ze een baan gekregen.
Ze is hier ontzettend blij mee. Dit betekent voor ons,
dat ze met haar activiteiten bij de Weideruiters moet
stoppen. We willen Marjolein hartelijk bedanken voor
haar inzet. Ondertussen is er een nieuwe instructrice
aangesteld (voor een proefperiode van 3 maanden), het
betreft Paula Schonewille. We heten haar van harte
welkom en wensen haar veel instructieplezier toe!

Extra ledenvergadering inzake
nieuwbouw/verbouw
Woensdagavond 19 januari j.l. werd er een extra
ledenvergadering ingelast, om met de leden in gesprek te
kunnen komen over de plannen/wensen van evt
nieuwbouw/verbouw van de accommodatie van de
vereniging. Er is een voorstel geplaatst naar de leden toe
over de nieuwbouw van de accommodatie. Er waren die
avond 68 personen aanwezig! Door 17 stemmen via
machtiging, was met 85 stemmen de stemming positief, het
bestuur kreeg mandaat van de leden. Wij als bestuur
kunnen nu verder met de plannen welke uitgelegd zijn
tijdens de vergadering.
Er wordt uitgegaan van een hal van 21x72m, met daarin
een binnenbak van 20x60m. Tussen de bestaande
binnenbak en de nieuwe binnenbak is er een ruimte voor
opslag en paardenstands. Daarboven kan in de toekomst
een kantine geplaatst worden, zodra daar de middelen voor

Vacatures bestuur/commissies
Bij deze alvast een melding dat er functies beschikbaar
komen in het bestuur, wanneer je interesse hebt of meer
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informatie wilt ontvangen kun je dit melden aan het
bestuur. De functiebeschrijvingen volgen nog.
Wij hopen dat er leden zijn die dit aanspreekt en zich
willen aanmelden bij het bestuur hiervoor! Ideeën zijn
altijd welkom en/of specifieke mogelijkheden die leden
kunnen bieden zijn van harte welkom! Elke kleine
ondersteuning die wordt geboden door onze leden wordt
als zeer welkom ervaren!

Zieken/Ongevallen
Zo ook zijn er een aantal leden/bekenden van de
vereniging die we even onder de aandacht willen brengen
bij de leden wegens ziekte of andere omstandigheden.
-Trudy van der Hoek, dit ivm het overlijden van haar
vader.
-Mevr Eefting, vrouw van Henk, dit ivm het ondergaan
van een hartoperatie.
-Ben Walraven, hij is geopereerd aan zijn voet.
Wanneer u vind/denkt dat er iemand is die in aanmerking
komt om even onder de aandacht gebracht te worden of
dat wij volgens u iemand vergeten zijn te noemen, tip ons
dan even. Wij weten immers ook niet alles, en zouden het
vervelend vinden om iemand te passeren.

Wist u dat ??
U op de website het voorlopige jaarprogramma kunt
vinden.
De nieuwjaarsreceptie van 7 januari goed bezocht is.
Zo‟n 55 leden waren aanwezig, wij vonden het een
gezellige en geslaagde avond. Deze avond werden
enkele filmfragmenten vertoond van de vereniging.

De nieuwe proeven staan al online op:
www.knhs.nl > dressuur > wedstrijddocumenten >
Dressuurprotocollen.
www.startlijsten.nl vanaf heden gewijzigd is naar
www.wedstrijdplatform.nl

Oproep!!!
Gevraagd i.v.m. jubileum voorbereidingen:
Het bestuur is in verband met het 35 jarig bestaan
van onze vereniging in 2011 opzoek naar oude
materialen als video‟s en foto‟s die betrekking
hebben op de afgelopen 35 jaar.
Beschikt u over de gevraagde materialen, bel dan
met Jorieke Botter op telefoonnummer 0640414525
of stuur een e-mail naar
weideruiters@gmail.com
Beste leden, heeft u het ook gezien?! Of ziet u het
weleens?!
Dat er paarden en pony‟s zijn die poepen op terrein, in
de rijbak en in de stands! En dat dit vaak niet uit
zichzelf verplaatst? Nu een oproep aan de
berijders/eigenaren om dit op te ruimen. U ziet het wel
eens vaker staan. Denk niet bij de laatste… wie na mij
komt die redt. Op deze manier versmeren we de boel.
Een oproep aan iedereen die rijdt/ment met zijn paard
of pony. Raap de rotzooi na de tijd op dat scheelt een
hoop ergernis en viezigheid en zo blijven het terrein,
rijbak en de stands ook mooi schoon!

Ons erelid Stoffer Oelen, 26 december j.l. zijn 71 e
verjaardag vierde!! We vonden dit wel
noemenswaardig.
Woensdagsmiddags er van 13:30-14:00uur een nieuw
les (half)uurtje is, voor de aller jongste ruitertjes.
Voor hen zullen er binnenkort “speciale” bakbordjes
worden neergehangen, van A=Aap, F=Fiets etc…
Er dit jaar 6 onderlinge wedstrijden verspreid over
het jaar op het programma staan. De eerste
onderlinge dressuurwedstrijd wordt georganiseerd op
5 februari. Gevolgd door een onderlinge springwedstrijd op 5 maart.
18 juni een datum is om op te schrijven, dan staat er
een officiële dressuurwedstrijd voor de ponyruiters
op het programma.
Er nieuwe dressuurproeven zijn opgesteld door de
KNHS en deze per 1 april 2011 ingaan. Zo ook zijn
er per 1 april een nieuw Algemeen
Wedstrijdreglement en zijn er enkele wijzigingen
voor het Disciplinereglement Dressuur.

Dit waren tot nu toe de nieuwtjes van deze maand,
waarvan wij de 2e uitgave van “Het Weideblattie”
hebben kunnen samenstellen.
Groetjes namens de redactie
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Heeft u ook een nieuwtje, tips of ideeën
mail ons dan : weideruiters@gmail.com

Bekijk ook eens onze website: www.weideruiters.nl

