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Oproep commissies
Er is een oproep geweest voor een activiteiten
commissie, bakcommissie en de
sponsorcommissie.
Voor de activiteitencommissie was veel
belangstelling en inmiddels is er een nieuwe
activiteitencommissie. We zijn erg blij met
deze groep enthousiaste en betrokken leden.
De commissie bestaat uit Willem van Dalen,
Mariska van Dijk, Kelly van Ee, Erna Moorlag
en Paula Schonewille. Zij zijn erg enthousiast
en hebben veel leuke ideeën. In deze
nieuwsbrief wordt de activiteitencommissie
voorgesteld en wordt uitgelegd wat zij gaan
doen.

Ponykamp
Clubkampioenschappen
Enten

Van de bestuurstafel
Inmiddels is de ledenvergadering alweer
enkele maanden geleden en zijn wij als
grotendeels nieuw bestuur hard aan de slag
gegaan. Er is in deze periode veel gebeurd,
mooie maar ook minder mooie dingen.

Telefoon nieuwe rijhal
In mei is er een telefoonverbinding in de
nieuwe rijhal aangelegd. Naast de vaste
telefoon is er ook internet/WIFI. De vaste
telefoon hangt in de hal bij de toiletten. Zo
kan er in geval van nood altijd gebeld worden.
Het wachtwoord voor de WIFI-verbinding is te
vinden in de kantine.

Op de oproep voor een bakcommissie en de
vraag naar de voorkeuren voor het vrij rijden
in de nieuwe rijhal is zeer weinig respons
gekomen. Voor een bakcommissie waren er in
het geheel geen belangstellenden. Daarom is
het voorlopig nog niet mogelijk om vrij te
rijden in de nieuwe rijhal. Omdat we toch
geluiden horen dat leden wel graag willen vrij
rijden in de nieuwe rijhal, willen we toch
verder kijken naar de mogelijkheden. Hierover
hoort u later meer.

Bestrating
De bestrating rondom de oude rijhal was in de
winter verzakt waardoor er grote kuilen
waren. Een aantal ouders/vrijwilligers van de
maandagavondles hebben dit op een
maandagavond aangepakt en de gaten weg
gewerkt. Een super actie van deze mannen!

Op de oproep voor de sponsorcommissie is
helemaal geen reactie geweest. De
sponsorcommissie bestaat nu slechts uit twee
personen en deze kunnen het niet samen
behappen. Daarom heeft de
sponsorcommissie dringend hulp nodig.
Mensen met een commerciële instelling en
mensen die zo nu en dan de handen uit de
mouwen willen steken. Er worden drie extra
leden gezocht zodat de tijd die er ingestoken
dient te worden beperkt wordt tot een
acceptabel niveau en het voor iedereen leuk is
en blijft om te doen. Hierbij dus nogmaals de

Zomerconcours
We kunnen terug kijken op een zeer geslaagd
zomerconcours. We hebben 4 prachtige dagen
paardensport gehad, waarin alle disciplines
van de Weideruiters vertegenwoordigd
waren. De weergoden waren ons goed gezind
en het terrein op Schoonhoven lag er super
bij. We zijn erg blij dat we gebruik mogen
maken van het terrein van de familie
Bouwmeester.
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oproep aan de ondernemers onder ons, aan
de inkopers onder ons en/of ook aan iedereen
die een enkel uurtje per week van zijn tijd aan
de club kan en wil besteden.

10 aug Erna Moorlag
14 aug Sharon Wolting
15 aug Martha Bisschop
16 aug Paula Kroesen,
18 aug Jaden Engels
20 aug Alex Oosterveld
22 Aug Henk Boertien, Valery de Jong
27 aug Geert Kats
28 aug Myrtle Meinen

Inbraak
Helaas is er ook slecht nieuws, er is
ingebroken bij de Weideruiters. Dit is gebeurd
tussen woensdag 6 juli 23:00 uur en
donderdag 7 juli 18:00 uur. Alle deuren buiten
en binnen zijn geforceerd, ook zijn ze in de
oude kantine geweest. Er zijn helaas flink wat
spullen gestolen uit de kantine. De voorzitter
heeft aangifte gedaan. De politie doet
onderzoek en zoekt getuigen.

2016

In de maand September
1 sept Ronald Minke
2 sept Sanne Brouwer, Lynn van Staaten
3 sept Linda Kroezen
6 sept Hennie Timmerman
7 sept Henk Eefting, Lennard van Slochteren
16 sept Johan Meijerink
17 sept Sabine Winters Chanell Kleine
20 sept Jorieke Botter
21 sept Kelly Dragt
26 sep Alie Bijlsma, Trudy van der Hoek
28 sept marielle Lunenborg
29 sept Karla Bos-Veuger

Waterbron
Op 11 juli is er een waterbron bij de nieuwe
rijhal geslagen Dit is met name gedaan voor
het bewateren van de rijbaan. Het klusteam
was hier voorheen erg veel tijd en moeite mee
kwijt. Met de nieuwe bron zal dit sneller en
makkelijker gaan.
Jarigen in de maand Juli
1 juli Roelof Benjamins
2 juli Henk Pater, Ramon Oosterveld
3 juli Astrid Gerrets
9 juli Louise Guichelaar
10 juli Eveline de Gruyter
20 juli Manon Kroesen
18 juli Anne Meerman
30 juli Anne Smit

In de maand Augustus
1 aug Winette Hooijer-van der Weide
2 aug Paul van Ginkel, Eva Cramer
4 aug Chantal Joosten
6 aug Dirk Bijlsma
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Ik geef de pen door aan…
Mijn naam is : Mariska Oosterveld

2016

Klanten tevredenheidsonderzoek
Hoi allemaal!
Mijn naam is Nikki van Dalfsen. Voor degene
die mij niet kennen zal ik me hier even kort
voorstellen. Ik ben 24 jaar en ben sinds 11 jaar
lid van De Weideruiters. Ik rijd een 9 jarige
NRPS pony in de M1 dressuur tussen de
paarden. Daarnaast les ik op de woensdag
avond bij Sanne. Na de zomer ga ik naar het
vierde jaar van de HBO opleiding ‘educatie en
kennismanager groene sector’ in Wageningen.
Dit is de opleiding tot docent dierverzorging/
biologie en bedrijfsadviseur in de groene
sector. Komend half jaar staat voor mij in het
teken van mijn afstudeeropdracht, die ik hier
op de vereniging uit ga voeren. Ik ga een
analyse maken en een plan schrijven om het
ledenaantal te kunnen verhogen. Daar heb ik
echter jullie hulp voor nodig! Ik ga starten met
een groot klanten tevredenheidsonderzoek
om positieve punten en verbeterpunten aan
het licht te kunnen brengen. Dit zal gebeuren
in de vorm van een enquête. Deze enquête
krijgen jullie op korte termijn opgestuurd.
Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn om deze
in te vullen? Jullie helpen niet alleen mij
ontzettend hiermee, maar ook de vereniging!
Heb je vragen of wil je jouw persoonlijke
ideeën over verbeteringen binnen De
Weideruiters graag met mij delen, aarzel dan
niet om contact met mij op te nemen!
Groetjes Nikki
(nikki_van_dalfsen@hotmail.com)

Hoe oud ben ik : 16 jaar
Hoe lang ben je al lid bij de Weideruiters : Al 8
a 9 jaar lid op de club
Mijn pony heet : Polo
Wat vind je het leukst om met je pony te
doen: Wedstrijden Winnen
Welke les rij ik: Woensdagavond in de
springles van Jolanda Arends
Wat is je favoriete ras: New forset pony
Wie is je grote voorbeeld : Jeroen Dubbeldam
Wat is je droom : Mee rijden op de olympische
spelen
Ik geef de pen aan..... Femke ten Kaate
Sponsor commissie
Vanaf nu is het voor iedereen die de
Weideruiters een warm hart toedraagt
mogelijk om gratis te sponsoren.
Wanneer u online wilt gaan kopen ga dan
eerst naar weideruiters.nl . Op de website
staat een banner van Sponsorkliks en Agradi.
Sponsorkliks kun je alle grote webshop
selecteren o.a. bol.com/ zalando/Hema.
Via onze website kunt u terecht bij 4.500
restauranten waarbij elke bestelling of
reservering geld oplevert. Zo is sponsoren niet
alleen gemakkelijk maar nog lekker ook!
Alvast bedankt.
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NIEUW Activiteiten commissie
Onlangs heeft het bestuur van de
Weideruiters aan alle leden een oproep
verstuurd via e-mail en Facebook pagina met
de vraag wie interesse heeft om deel te
nemen aan een activiteitencommissie.

2016

jeugdige leden. Er wordt binnenkort een
uitnodiging via e-mail verspreid.

Clinics;
Dressuurclinic, springclinic en menclinic. Kelly,
Mariska en Erna gaan de organisatie van
clinics op zich nemen. Vooral de organisatie
van een menclinic staat al in de steigers.

Belangstellenden konden zich melden bij
Jolien Hoorn, zij heeft daarna uitnodigingen
verstuurd voor een eerste bijeenkomst van de
AC De Weideruiters.

Buitenrit;
Willem gaat de organisatie van de buitenritten
op zich nemen.

Op desbetreffende woensdagavond was de
middelste tafel in het kantine geheel bezet.
Naast Danielle Benjamins (voorzitter) en Jolien
Hoorn (bestuurslid) waren ook Mariska van
Dijk, Kelly van Ee, Willem van Dalen, Erna
Moorlag en Paula Schonewille aanwezig. Wat
een enthousiasme ! Wat een hele mooie
opkomst.

Ondertussen heeft de AC een 'app' op hun
mobieltje. Dagmar Severin heeft samen met
Paula diverse keren impuls/onderlinge
wedstrijden georganiseerd. Het is zonde om
de opgedane ervaringen en 'know how' niet te
gebruiken bij evenementen, dus Dagmar is
ook toegevoegd aan de groepsapp.

Nadat Danielle vertelde wat in grote lijnen de
bedoeling van deze AC is, kwamen de ideeën
zowat direct op tafel. Het ene idee nog
ambitieuzer dan de andere... ponykampen,
dressuur/spring/menclinics, theorie clinics
onderlinge/impuls wedstrijden, buitenritten,
disco-avonden, klaverjassen.... heel veel leuke
ideeën die georganiseerd kunnen worden
vanuit de 'pasgeboren AC'.

Binnenkort zal de AC weer bij elkaar komen
om de voorgang van een en ander te
bespreken. Wellicht heeft iemand van de
lezers een vraag of een heel leuk idee, of een
goede tip. Misschien wil jij wel mee als
vrijwilliger op een buitenrit, of bij de
onderlinge wedstrijd. Dan kun je dat altijd aan
iemand van de AC laten weten.
Wij hopen u en uw kinderen dit jaar op één of
meerdere van onze activiteiten te mogen
begroeten!

En waarom ook niet..... De grote manege is
allang ingewijd; bodem, verlichting, sanitair
alles functioneert naar behoren en de kantine
is ook gezellig ingericht en van alle gemakken
voorzien. Dus niets staat de AC in de weg om
van hieruit allerlei activiteiten te organiseren.
Ponykamp.
Erna, Mariska en Paula willen nog deze zomer
een pony kamp organiseren voor onze
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Kampioenschappen
Het men-vaardigheids kampioenschappen
heeft plaats gevonden op 23 juli in Koudum.

2016

Zieken/Ongevallen/overleden
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.

De eerste tickets voor de NK's zijn binnen.
Willemien Odink mag zich maar liefst TWEE
keer kampioen van het district noord noemen
zowel dressuur klasse M en vaardigheid klasse
ZZ. Melissa ten Caat mag de titel reserve
dragen kampioen tweespan klasse L
vaardigheid.
Erna Moorlag is derde geworden in de klasse L
vaardigheid en heeft hier haar ticket voor het
NK. Bij de dressuur is ze 6e geworden, en staat
hier eerste reserve voor het NK.
Femke ten Kaate is 4e geworden in de
vaardigheid klasse Z. Het was voor de
menners en de pony s een lange warme dag,
maar het resultaat is schitterend. 4 tickets
voor het NK te Ermelo op 20 augustus.
Iedereen gefeliciteerd met deze top
presentatie!

Wist u dat De weideruiters een facebook
pagina hebben.
https://www.facebook.com/weideruiters

Dit waren tot nu toe de nieuwtjes, waarvan
wij de uitgave van “Het Weidenieuws”
hebben kunnen samenstellen.
Groetjes namens de redactie

PC/LR/MV De Weideruiters Elim
Marten Kuilerweg 21
7916 RJ Elim
Heeft u ook een nieuwtje, tips of ideeën mail
ons dan : weideruiters@gmail.com

De outdoor kampioenschappen KNHS regio
Drenthe worden gehouden op 11,12 en 13
augustus in De Wijk Wij wensen iedereen
heel veel plezier en succes!
Activiteitenkalender
Graag uw aandacht voor het volgende de
clubkampioenschappen worden dit jaar op
10 september jl. verreden, niet op
17 september zoals eerder vermeld in het
eerste jaaroverzicht .

Bekijk ook eens onze website: www.weideruiters.nl

5

