Maart 2015
Zaterdag 21 maart:
NL DOET
We gaan met z’n allen aan de slag op de club.
Op het programma staat o.a.: opruimen kantine,
werkzaamheden aan de stapmolen, dakgoot kantine schoonmaken
en verder allerlei voorbereidende werkzaamheden om het buitenterrein
klaar te maken voor Jumpin’de Weel.
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Activiteiten kalender 2015
1 maart
(schrik) clinic Horse Rehab
21 maart
N.L. Doet (klussen op de club)
21 maart
Apres Ski Party
28 maart
Springen/dressuur gastinstructie

Voor iedereen is er wel een klus,
voor zowel grote als kleine leden.
De vereniging ontvangt voor jullie inzet een leuk bedrag van
het Oranje Fonds, dus kom allemaal helpen!!!
(en daarna gezellig naar de Apres ski party….)

5 april
Paasrit
18 april
Springwedstrijd
24 april
Ledenvergadering
29 april
Zomeravonddressuur B t/m L2

Zaterdag 21 maart:

30 april
Zomeravonddressuur M1 t/m ZZ licht

Apres ski party in het Juweeltje

3 mei
Oefendressuur / proeftraining

Je bent welkom vanaf:

19.00 uur

Kledingvoorschrift:

Ski kleding !!!

Deejay:

16 mei
Springwedstrijd
17 mei
Oefenspringen met begeleiding

Mathieu

24 mei > verzet naar 31 mei
Activiteit voor de jeugd
27 mei
Zomeravonddressuur B t/m L2

Nieuwe leden ….

28 mei
Zomeravonddressuur M1 t/m ZZ licht

Mariella Wagenaar en Sandra van Cadsand

6 juni
Springwedstrijd

WELKOM bij de Weelruiters!!!

7 juni
Oefenspringen met begeleiding

Hallo sportvrienden, bij deze wil ik jullie aandacht voor het volgende:

Het buitenseizoen gaat weer van start en wij hebben dit jaar weer allerlei activiteiten op het programma staan.
Hiervoor zijn natuurlijk héél véél vrijwilligers nodig.
Daarom wil ik jullie vragen om een steentje bij te dragen om zodoende
alle evenementen te doen slagen.

27 juni
Dressuurwedstrijd B t/m ZZ licht
21 of 28 juni
Oefendressuur

23 t/m 25 juli
Jumpin’ de Weel, dressuur
26 Juli
Jumpin’ de Weel, mennen

Wil je meehelpen reageer dan a.u.b. en geef je op via de mail.
Ook niet Weelruiters zijn van harte welkom om mee te werken,
dus ken je iemand die het leuk vindt om mee te doen,
geef hun naam aan mij door en ik zal ze benaderen.

30 juli t/m 2 augustus
Jumpin’ de Weel, springen

Alvast bedankt

10,11,12 augustus
Ponykamp

Anja de Vos

13 september
Clubkampioenschap

adevossen@kpnplanet.nl
0113 – 613427 / 06-30767581

handje helpen…. Goed idee!!

Tips / inbreng / reacties op de nieuwsbrief of de website wordt op prijs gesteld!
mail dit a.u.b. naar:

secretaris@deweelruiters.nl

18 oktober
Snertrit
8 november
Longeerclinic
13 december
Kerst Oefenspringen

Opmaak nieuwsbrief: Joke Schipper

Herinnering:
Gastinstructie PSV De Weelruiters
Op Zaterdag 28 Maart organiseert PSV De Weelruiters 2 leerzame clinics.
Deze zullen plaats vinden op het terrein van familie Huige te Nisse.
Springinstructie: Arnold Boerekamps
Dressuur: Lynne Maas
Concentratietraining: Laurens Van Lieren
Opgeven kan nog tot 16 maart:
(Vermeld hierbij je naam, naam paard, bij pony’s de categorie en welke klasse je rijdt)
Indien je mee wilt rijden in de lessen van Lynne Maas, geef je dan op bij Tessa Huijbrechts Tessahuijbrechts92@gmail.com
Kosten, inclusief concentratietraining van Laurens, €65.
Voor het deelnemen aan de lessen van Arnold Boerekamps: geef je op bij Monique van Sabben mo_avanti@hotmail.com
Kosten, inclusief concentratietraining van Laurens, €50.
De dressuurlessen (’s morgens) zullen in blokken van 3 kwartier gegeven worden, 2 personen per les.
De springlessen (’s middags) duren een uur, 3 personen per les.
De concentratietraining voor het springen start om 11:30 tot 13 uur en voor de dressuur om 13:00 tot 14:30

Publiek is van harte welkom!!
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Agenda ledenvergadering
Paardensportvereniging de Weelruiters 2015

Hierbij nodigt het bestuur van onze paardensportvereniging jullie uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Datum

: vrijdag 24 april 2015

Tijd

: 20.00 uur

Plaats

: ‘t Juweeltje, Kantine “de Weelruiters”, Brilletjesdijk 3, Nisse

01. Opening
02. Notulen 11 april 2014
03. Mededelingen en jaarverslag
04. Financieel verslag bestuur
05. Verklaring van de kascommissie
De nieuwe kascommissie van 2015 bestaat uit Lisette de Bruin en Karolien Goeree. Yvonne Goetheer is reserve.
06. Het vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar
06a. Begroting
06b. Vaststellen begroting
07. Bestuursverkiezing
Anja vd Linde/Kees Willeboer/Joke Goeree zijn aftredend en herkiesbaar.
08. Verenigingskampioenschap
09. Verenigingsactiviteiten
10. Rondvraag
11. Sluiting

Tot 24 april 2015,
namens het bestuur, Joke Goeree

Notulen ledenvergadering PSV de Weelruiters te Nisse.
Vrijdag 11 april 2014
Aanwezig: 24 leden incl. bestuur
Afwezig met kennisgeving: Lea Welleman, Cynthia de Graaf, Josette de graaf, Lisette de Bruin en Lucia Karelse.
Opening
De voorzitter, Piet Huige, opent de 44e ledenvergadering en heet iedereen welkom.
We hebben wat afmeldingen, maar gaan er vanuit dat de kwaliteit van de aanwezigen belangrijker is dan de kwantiteit.
Was weer een succesvol jaar, de vereniging floreert, hopen dat dit zo blijft zijn al verschillende verenigingen gestopt. Verheugen ons ook met
een dergelijk groot vrijwilligerskorps. Sportief gezien doen we het ook goed. Nederlands Kampioen bij de paarden ZZ licht Dinja van Liere en
Suzanne Kleijwegt bij de pony’s C Z1/Z2. De clublessen draaien goed, hebben heel wat enthousiaste jonge ruitertjes en enthousiaste jonge
instructrices.
Iedereen bedankt voor het succesvolle Weelruiterjaar.
Notulen 12 april 2013
Geen opmerkingen.
Mededelingen
Geen mededelingen.
Financieel verslag bestuur
Jaarverslag: resultaat behoorlijk minder dan voorgaande jaren, de reden hiervan is omzet kantine loopt terug dit komt doordat de inkoopprijzen
gestegen, en de verkoopprijzen hetzelfde gebleven zijn. Verder nog aantal kostenposten gehad oa bodem aangevuld in de rijbak en de
statuten zijn gewijzigd. Ondanks dat toch nog positief resultaat.
Verklaring van de kascommissie
Marja Steenbakker en Lisette de Bruin hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester wordt decharge verleend.
De volgende kascontrole wordt verricht door Karolien Goeree en Lisette de Bruin. Yvonne Goetheer wordt aangesteld als reserve.
Vaststellen begroting
Begroting akkoord bevonden. Wel voorstel om vanaf januari 2015 de prijzen (kantine) iets te verhogen.
Bestuursverkiezing
Peter Raats en Kees Westdorp zijn aftredend en herkiesbaar. Ze worden door de vergadering herkozen voor 3 jaar.
Verenigingskampioenschap
Vorig jaar is daar niet aan meegedaan, toch wel jammer, wordt nu weer gehouden tijdens de hippiade. Gaan proberen het dit jaar weer rond te
krijgen, tot nu geen reactie gehad op oproep voor pony 4 tal, weinig dressuur ruitertjes wel springruitertjes. Hebben wel een paarden 4 tal.
Anja v/d Linde ; paarden springen, Loes Huige: pony’s springen, Willemien: paarden dressuur en Elles Koole vragen voor de pony’s dressuur.
Als er misschien tegen de kosten van het reizen naar Ermelo opgezien wordt, kijken of er mogelijkheid is om eventueel bepaald bedrag te
sponsoren. (Henk?)
Verenigingsactiviteiten
De dressuurclinic was teleurstellend wat betreft deelname en publiek. Misschien proberen jeugd er iets meer bij te betrekken en 1 of 2 dagen
van tevoren nog mail de deur uit doen ter herinnering.
Jan Hoondert geeft nog uitleg over dichterbij de paardensporter. Op 12 mei is er regiovergadering speciaal over dit onderwerp, iedereen is welkom. Ze zijn bezig met een hele nieuwe structuur maar komt moeilijk van de grond, de echte paardensporter zie je niet snel op vergaderingen
is meer een doener.
Rondvraag
Joke Schipper: komt een nieuwe website, wil iemand nog iets toevoegen daaraan?
Margot Wondergem: zou er ook aparte site voor de Jumping kunnen komen, antwoord nee hebben ervoor gekozen dat dat onder de
Weelruiters blijft.
Leonie Kallemein: de tabbladen werken die bij de nieuwe site wel op je telefoon en ipad? Antwoord: Ja
Jan Hoondert: 14 juni is er de talentenscouting dag. Die door zijn krijgen van de regio cursussen aangeboden om door te stromen is erg
interessant.
Sluiting

24 april ledenvergadering. Kom je ook ???

