Nieuwsbrief PSV de Weelruiters
April 2014
Zondag 6 april: oefenspringen
Opgeven kan door een mail te sturen naar:

We zetten graag de volgende kampioenen
in het zonnetje…

vermeld hierin je naam, naam paard/pony,
categorie en de hoogte die je wilt starten.
Kosten: €5 voor leden en €10 voor niet leden.
Startlijsten worden op de Facebook pagina en de
website van de Weelruiters geplaatst.

Hoera, het is weer LENTE!!
Zeeuws kampioen Dressuur
L1 paarden Yvonne Goetheer
Z1 pony’s
Suzanne Kleiwegt
Z2 pony’s
Annemijn Boogaard
ZZL paarden Dinja van Liere

19 april
Springwedstrijd
21 april
Paasrit
30 april
Zomeravonddressuurwedstrijd
Bixie, B t/m L2
1 mei
Zomeravonddressuurwedstrijd
M1 t/m ZZ licht
10 mei
Springwedstrijd
11 mei
Oefenspringen

Reserve Kampioen Dressuur
L1 paarden Marieke Kleinjan
M1 paarden Annika Roodhart
L2 pony’s
Denise vd Guchte

Niet vergeten!
Zaterdag 19 april:

Nederlands Kampioen Dressuur
Z1 pony’s
Suzanne Kleiwegt
ZZL paarden Dinja van Liere

Het eerste buiten
concours bij de

Zeeuws Kampioen springen
L/C pony’s
Ankie Steijn
M
pony’s
Stefanie Goeree
ZZ paarden Marieke de Bart

Weelruiters!

25 mei
Voltige clinic voor de jeugd
27 mei
Zomeravonddressuurwedstrijd
M1 t/m ZZ licht
28 mei
Zomeravonddressuurwedstrijd
B t/m L2
8 juni
Oefendressuur/proeftraining
14 juni
Springwedstrijd

Reserve Kampioen springen
L
paarden Loes Duynkerke

15 juni
Oefenspringen

Jeugdsporter van het jaar
Jeanine Nieuwenhuis is Jeugdsporter van het
jaar geworden in de gemeente Veere.

25 juni
Zomeravonddressuurwedstrijd
B t/m L2
26 juni
Zomeravonddressuurwedstrijd
M1 t/m ZZ licht

Amazones…….
van harte gefeliciteerd!!

6 april
Oefenspringen
11 april
Ledenvergadering

huigepiet@hetnet.nl
De Weelruiters hebben een prima Indoor
seizoen achter de rug.

Activiteiten kalender 2014

29 juni
Cross middag

11 april...
Ledenvergadering
Je komt toch ook ??!

25/26 juli
Jumpin’de Weel dressuur
27 juli
Jumpin’de Weel mennen
31 juli en 1 t/m 3 augustus
Jumpin’de Weel springen
11,12,13 en evt.14 augustus
Ponykamp
14 september
Clubkampioenschap
27 september
Springwedstrijd

Tips/inbreng voor de nieuwsbrief
wordt op prijs gesteld,
mail dit a.u.b. naar:

secretaris@deweelruiters.nl

19 oktober
Snertrit
15 en 16 november
Weekend Jumping Maastricht
23 november
Spelletjesmiddag Sinterklaas

Opmaak nieuwsbrief: Joke Schipper

Gastles Dinja van Liere
Je bent nooit te oud om wat te leren.
Enkele weken geleden vroeg Linda of ik met de gastles van Dinja
van Liere wilde meedoen. Waarom niet, dacht ik.
Dus vooruit met de geit (paard). 9 maart was het zover.
Ik moest om 12.00 rijden, samen met een andere ruiter.
De geluidsinstallatie was niet helemaal top, dus voordat we onze
paarden langs de speaker hadden waren we 10 minuten verder.
Dan maar zonder speaker, dat ging een stuk beter.
Afijn, de les kon beginnen.
Cender moest schouder binnenwaarts, wat we thuis ook al doen,
maar nu met meer buiging en consequenter van achter naar voren
gereden. Galop moest meer op het achterbeen, wat op zich goed
lukte na wat aanwijzingen.
Dinja is heel duidelijk in het uitleggen, wat je moet doen om op de
goede manier je doel te bereiken.
Na onze les reed ze zelf nog een fantastische kür op muziek met
Adoni. Ik heb genoten van de kür, de les en het mooie weer.
Het was een leerzame zonnige dag, voor herhaling vatbaar.
Lea en Linda, bedankt voor het organiseren.
Groet Marjan

Ponykamp
Aangezien het ponykamp vorig jaar zo een succes was,
doen we het dit jaar natuurlijk weer over!!
We zijn van plan het minstens zo leuk te maken als vorig jaar!
Dit betekent natuurlijk veel bezig zijn met de pony’s/paarden, zoals
springles en dressuurles van goede ruiters.
We gaan een dagje weg (verrassing), feesten en er staan
leuke uitjes op het programma!
We zouden het supergaaf vinden als er zoveel mogelijk mensen
zouden komen, hoe meer zielen hoe meer vreugd!
De datum dit jaar is 11, 12 en 13 augustus.
Opgeven doe je door middel van een mailtje naar;

marit_pv@hotmail.com
We zien jullie daar!
Groetjes,
de leiding;
Marit Huige
Annika Roodhart
Monique van Sabben
Margot Vermue
Anniek van der Linde

Meer foto’s van de gastles van Dinja vindt je in het fotoalbum op de website:

Agenda ledenvergadering Paardensportvereniging de Weelruiters 2014
Hierbij nodigt het bestuur van onze paardensportvereniging jullie uit tot het bijwonen van de jaarlijks
algemene ledenvergadering. vrijdag 11 april 2014, 20.00 uur, Kantine “de Weelruiters”, Brilletjesdijk 3, Nisse
01.

Opening

02.

Notulen 12 april 2013

03.

Mededelingen en jaarverslag

04.

Financieel verslag bestuur

05.

Verklaring van de kascommissie

De nieuwe kascommissie van 2014 bestaat uit Lisette de Bruin en Marja Steenbakker. Als reserve Karolien Goeree.
07.

Het vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar

07a: Begroting
07b: Vaststellen begroting
08.

Bestuursverkiezing: Kees Westdorp en Peter Raats zijn aftredend en herkiesbaar.

09.

Verenigingskampioenschap

10.

Verenigingsactiviteiten: zie lijst hieronder

11.

Rondvraag

12.

Sluiting
Tot 11 april 2014, namens het bestuur, Joke Goeree

Acitiviteitenkalender 2014
2-feb

Gastinstructie dressuur (Annika Roodhart)

coördinatie

Annika/Marit

9-feb

Wildmiddag

coördinatie

Kees W en Jan-Kees

9-mrt

Gastinstructie dressuur (Dinja van Liere)

coördinatie

Jeugdcommissie

16-mrt

Ponymeten

coördinatie

Natasja

22-mrt

N.L. Doet (klussen op de club)

coördinatie

Anja de Vos

30-mrt

Gastinstructie springen

coördinatie

Marit en Wilma

6-apr

Oefenspringen voor iedereen

coördinatie

Piet en Rens?

11-apr

Ledenvergadering

coördinatie

Joke

19-apr

Springwedstrijd

coördinatie

Piet en Anja

21-apr

Paasrit

coördinatie

Joke en Kevin

30-apr
1-mei

Zomeravond dressuurwedstrijd (Bixie,B t/m L2)
Zomeravond dressuurwedstrijd (M1 t/m ZZ licht)

coördinatie
coördinatie

Natasja
Natasja

10-mei

Springwedstrijd

coördinatie

Paardenbloem

11-mei

Oefenspringen met begeleiding van

25-mei

Voltige clinic voor de jeugd

coördinatie

Jeugdcommissie

27-mei
28-mei

Zomeravond dressuurwedstrijd (M1 t/m ZZ licht)
Zomeravond dressuurwedstrijd (B t/m L2)

coördinatie
coördinatie

Natasja
Natasja

8-jun

Oefendressuur/proeftraining

coördinatie

Jeugdcommissie

14-jun

Springwedstrijd

coördinatie

Piet en Anja

15-jun

Oefenspringen met begeleiding van

25-jun
26-jun

Zomeravond dressuurwedstrijd (B t/m L2)
Zomeravond dressuurwedstrijd (M1 t/m ZZ licht)

coördinatie
coördinatie

Natasja
Natasja

29-jun

Crossmiddag

coördinatie

Jeugdcommissie

25 t/m 27 juli
31juli t/m 3 aug

Jumpin de Weel
Jumpin de Weel

coördinatie
coördinatie

Kees en Piet
Kees en Piet

11,12,13 aug

Ponykamp

coördinatie

Jeugdcommissie

14-sep

Clubkampioenschap

coördinatie

Kees en Joke

27-sep

Springwedstrijd

coördinatie

Piet en Anja

19-okt

Snertrit

coördinatie

Jeugdcommissie

15 en 16 nov

Weekend Jumping Maastricht

coördinatie

Jeugdcommissie

23-nov

Spelletjesmiddag Sinterklaas

coördinatie

Jeugdcommissie

Wilma en Marit

Wilma en Marit

Verklaring van de kascommissie
Marja Steenbakker en Connie Slager hebben de kas gecontroleerd en in orde
bevonden.
De penningmeester wordt decharge verleend.
De volgende kascontrole wordt verricht door Marja Steenbakker en Lisette de
Bruin. Karolien Goeree wordt aangesteld als reserve.
Vaststellen begroting
Begroting vaststellen zou al voor het jaar 2014 zijn, omdat dat nog een heel
eind weg is, beter volgend jaar over het lopende jaar vaststellen.
Wel zorgen dat er geen begrotingsoverschrijding is.
Bestuursverkiezing
Piet Huige, Jan-Kees Klap, Anja de Vos, Lea Welleman en Linda Goense zijn
aftredend en herkiesbaar. Ze worden door de vergadering herkozen voor 3
jaar.
Anton van Dorsten is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur draagt
Natasja Vink voor als kandidaat. Er hebben zich geen andere gemeld.
Zij wordt door de vergadering gekozen.

Notulen ledenvergadering PSV de Weelruiters te Nisse.

Vrijdag 12 april 2013
Aanwezig: 24 leden incl. bestuur
Afwezig met kennisgeving: fam. Suylen, Lea Welleman, Yvonne Schouten,
Rens Wondergem en Marja Steenbakker

Verenigingsactiviteiten
Zijn veel activiteiten geweest, besloten is het Weelruiterfeest niet meer te
organiseren, te weinig animo, is blijkbaar toch genoeg te doen voor de jeugd.
De dressuurwedstrijd van 28 aug. gaat niet door. De springwedstrijd van 11
mei, is gelijktijdig met concours Halsteren, deze wel gewoon door laten gaan,
is onderdeel van de Springtour.
Zowel spring- als dressuurwedstrijden op inschrijfsysteem zetten.

Opening
De voorzitter, Piet Huige, opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Als de opkomst afspiegeling was van aantal leden zat het slecht, maar we
beschouwen de geringe opkomst maar als vertrouwen in het bestuur.
Is goed jaar geweest voor alle disciplines, mennen iets minder maar daar
komt als het goed is verandering in.
De Jumpin heeft goed bijgedragen aan de financiële situatie, dit is niet de
opzet, prioriteit heeft de sport. Er zijn veel jeugdleden aangemeld afgelopen
jaar, dit komt terug in de clublessen, maar ook organisatorisch zijn de
jeugdleden heel actief. Het programma voor 2013 staat vast. Bij deze bedankt
de voorzitter iedereen voor de inzet het afgelopen jaar en het bestuur voor de
prettige samenwerking.

8 en 10 mei scoutingdagen, was enige verwarring vanaf welke klasse men
mee kon doen, Jan Hoondert neemt dit mee naar regiovergadering, zodat het
voor een volgende keer duidelijker is.
30 april is oefenparcours mennen, voor de Weelruiters gratis, niet Weelruiters
betalen € 5,00.
26 mei Fotoshoot: Tessel Verschoor maakt de foto’s deze komen ook op de
site, Heide de Jonge geeft toiletteercursus.
Jumpin: nieuw sponsorcontract met de Rabobank voor 3 jaar, de inschrijving
op inschrijfsysteem opent eind mei.
Rondvraag

Notulen 28 september 2012
Geen opmerkingen.

Anja Schoor: wanneer kan je gebruik maken van de buitenbak, even een
telefoontje naar Piet en dan weet je of het kan.

Mededelingen
Geen mededelingen.
Wijziging van de Statuten
De najaarsvergadering draagt weinig extra’s bij dus vandaar de statutenwijziging: terug naar de oude situatie 1 ledenvergadering per jaar.
Er is geen statutair vereiste twee derde meerderheid van de leden aanwezig.
De statutenwijziging wordt verdaagd naar volgende vergadering.
Financieel verslag bestuur
De omzet van de kantine is iets teruggelopen beeld is misschien ook niet
helemaal juist omdat in 2011 de opbrengst van de BBQ van de bessentelers
erin zat.
De opbrengst van ponykamp is ook minder was ook minder deelname.
Hadden afgelopen jaar ook minder kosten dus toch positief saldo dit betekent
hogere reserve op de balans. Prachtig resultaat, maar niet onnodig groot laten
groeien, eerst flinke buffer dan gaan kijken waarin het geïnvesteerd kan
worden.

He mannen, hoe zit dat??
Er staan alleen maar meiden in
dat rijtje kampioenen….

Peter Raats: jaarrekening van de Stichting ligt ook ter inzage zijn daar nog
vragen over? Resultaat iets minder dan in 2011, maar toch nog buitengewoon
goed vooral de catering heeft veel opgebracht.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur en dankt iedereen voor zijn
aanwezigheid.

