Februari 2018
Indoor (reserve) Kampioenen Weelruiters!!
Dressuur
Pony’s

2018

C-Z1/Z2 kampioen Tessa Kole met Ribbon’s Keano
D-L1 kampioen Ilse Kleijwegt met Donstar
D-L2 kampioen Laura Kole met Dora D’or
D-M2 reserve kampioen Anna Breunesse
Paarden
Z1 kampioen Suzanne Kleijwegt met Finnländerin KS

02 / 03: Ledenvergadering
04 / 03: Wildmiddag

Springen

10 / 03: Vrijspringen 3/4 jarigen

Pony’s
DE-B kampioen Sakira Rijk met Hapiness BB
AB-L reserve kampioen Jet de Vos met Waterland’s Samira
C-M reserve kampioen Sakira Rijk met Lindhoeve’s Ricardo
C-M kampioen Sienna vd IJssel met Stoutens Winningmood

10 / 03: NL Doet
24 / 03: Apres Ski Party
02 / 04: Paasrit
21 / 04: Springwedstrijd

DE-M kampioen Laura Kole met Dora D’or

22 / 04: Oefenspringen met begeleiding

Paarden

.. / 04: Springclinic

M reserve kampioen Mandy Deurloo met Heureuse

.. / 04: Proevenclinic

Z reserve kampioen Marit Huige met Gigi van de Wiel

29 / 04: Dressuur B t/m ZZ L

ZZ kampioen Marieke de Bart met Champagne

16 / 05: Zomeravonddressuur B t/m L2

ZZ reserve kampioen Annelore Willeboer met Funky

17 / 05: Zomeravonddressuur M1 t/m ZZ L
19 / 05: Springwedstrijd

De kampioenen worden uitgenodigd op de ledenvergadering van vrijdag 2 maart 2018.

09 / 06: Springwedstrijd

Zij worden daar in het zonnetje gezet voor de mooie prestatie die zij samen met hun pony of paard
hebben neergezet.

10 / 06: Oefenspringen met begeleiding

(Zij ontvangen hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging)

Allemaal van harte gefeliciteerd en…. veel succes in Ermelo!!!

23 / 06: Dressuurwedstrijd B t/m ZZ L
21 / 07: Zws. kampioenschap springen

31 / 07 t/m 05 / 08
Jumpin’ de Weel
09 / 09: Clubkampioenschap
.. / 10: Snertrit
.. / 11: Creatieve middag

We zijn trots op jullie!!

Op zaterdag 10 maart a.s. organiseert Edudelta-studente Alice van de Plasse in samenwerking met
paardensportvereniging De Weelruiters weer een wedstrijd vrijspringen bij Stal de Wiel in Nisse. Doe
ook mee!
De wedstrijd is opengesteld voor 3 en 4 jarige springpaarden van alle stamboeken,
uiteraard zijn ook deelnemers van buiten de provincie welkom.
Niemand minder dan Willem Greve beoordeelt de paarden en geeft per microfoon een
toelichting. Ook zeer interessant om te komen kijken, publiek is dan ook van harte welkom!
Wie gaat er dit keer met de hoofdprijs - een dekking van Grandorado TN - vandoor?
Wij zijn erg benieuwd!
Oefenavond
Wil je je paard optimaal voorbereiden?
Doe dan ook mee aan de oefenavond op donderdagavond 22 februari aanstaande.
Geef bij je aanmelding voor de wedstrijd duidelijk aan of je ook aan de oefenavond
wilt deelnemen. De kosten voor de oefenavond: € 10,00 per paard (voldoen bij aanvang).
Aanmelden
Deelname aan de wedstrijd vrijspringen kost € 12,50 per paard.
Stuur een mail naar kwpn@zeelandnet.nl en vermeld de naam van het paard,
de afstamming in drie generaties, de naam van de fokker, de naam van de eigenaar en alle informatie
die over je paard bekend is
(denk aan predicaten en
sportresultaten in de
moederlijn). Alle paarden
worden voorgesteld door
de speaker aan het publiek,
hoe meer informatie, hoe
leuker.
En...vergeet niet om aan te
geven of je ook aan de
oefenavond wilt
deelnemen.
Locatie:
Stal de Wiel,
Brilletjesdijk 3 in Nisse.

De Weelruiter kookclub organiseert ook
in 2018 weer de traditionele

Wild(e)middag!
Op zondag 4 maart
Aanvang 16.00 uur
Kosten 25 euro pp
Menno, Nico, Kees en Chris serveren een 6 gangen menu
wat we eten is een verrassing…….
opgeven bij:
Kees46@zeelandnet.nl
of tel: 0621297296
SNEL OPGEVEN
het aantal plaatsen is beperkt en…
VOL IS VOL
Opgeven kan tot 28 februari, dus haas(t) je !!!

Agenda ledenvergadering Paardensportvereniging de Weelruiters 2018

Hierbij nodigt het bestuur van onze paardensportvereniging jullie uit tot het bijwonen van de jaarlijkse
algemene ledenvergadering.
Datum: vrijdag 2 maart 2018
Tijd : 20.00 uur
Plaats : Kantine “de Weelruiters”, Brilletjesdijk 3, Nisse
01.

Opening

02.

Notulen 17 februari 2017

03.

Mededelingen en jaarverslag

04.

Financieel verslag bestuur

05.

Verklaring van de kascommissie
De nieuwe kascommissie 2018 bestaat uit Manon Steijn en Marlies Bek

07.

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

07a:

Begroting

07b:

Vaststellen begroting

08.

Bestuursverkiezing
Natasja Vink en Kees Westdorp zijn aftredend en niet herkiesbaar.

Als nieuwe bestuursleden worden Veerle Boogaard en Petra Breunesse voorgesteld,
Kees Willeboer, Anja v/d Linde en Joke Goeree zijn aftredend en herkiesbaar.
09.

Verenigingskampioenschap

10.

Verenigingsactiviteiten (zie 1e pagina nieuwsbrief)

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

Tot 2 maart 2018, namens het bestuur, Joke Goeree

Ledenvergadering

Notulen ledenvergadering PSV de Weelruiters 17 februari 2017

Aanwezig : 18 leden inclusief bestuur
Opening:
De voorzitter opent de vergadering.
Er zijn in 2016 weer veel leuke activiteiten georganiseerd waaronder o.a. :
oefenspringen met begeleiding, frontriem maken en een clinic osteopathie.
Ook is weer deelgenomen aan het verenigingskampioenschap, de pony’s gingen naar Ermelo.
De Clubkampioenschappen waren ook weer een succes, Jet de Vos en Annelore Willeboer werden
kampioen.
De voorzitter bedankt iedereen voor hun inzet het afgelopen jaar.
Notulen:
Geen opmerkingen.
Mededelingen:
Een nieuw evenement,
viel wat tegen omdat er
samengesteld met ruiters ,
weet dat daar niet van
dat leek geen eerlijke strijd.

equipewedstrijd bij de Kroo,
teams waren
waarvan je van te voren
gewonnen kan worden,

Toegevoegd punt:

Aanpassing toiletten; de kantine is een horecagelegenheid, dan zijn er eisen aan de inrichting, die is
inmiddels aangepast.
Financieel verslag:
Het Financieel verslag word doorgenomen.
Verklaring kascommissie:
Yvonne Goetheer en |Marlies Bek hebben de kas gecontroleerd. Er wordt decharge verleend.
Begroting:
Stichting : jaarrekening, geen opmerkingen.
Vaststellen begroting:
Begroting is goedgekeurd
Bestuursverkiezing:
Jan Kees Klap is aftredend en niet herkiesbaar, hij wordt bedankt voor zijn inzet.
Kees Westdorp is aftredend en herkiesbaar, en wordt herkozen voor 3 jaar.
Verenigingskampioenschap:
Willemien zet zich in voor deelnemers aan de dressuur paarden, Anja en Piet, springen paarden. Elles Kole voor de pony`s.
Verenigingsactiviteiten: Zie lijst.
Rondvraag: geen vragen
Sluiting:
Voorzitter sluit de vergadering om 21.45, en bedankt allen voor hun aanwezigheid

