Maart 2016
Vrijdag 4 maart Fokkerijavond
Iedereen is van harte welkom, gratis entree

2016

Heb je altijd al graag willen fokken met je eigen paard en wil je hier meer over te weten komen, dan kun je
op vrijdag 4 maart terecht bij de Weelruiters, op het terrein van de fam. Huige te Nisse.
De jeugdcommissie organiseert in samenwerking met de studieclub Warmbloed Paarden Zeeland
een interessante fokkerijavond voor jong en oud! Je bent van harte welkom om 19.00 uur.
De entree is gratis!
Tijdens deze avond wordt er door deskundigen
op het gebied van de fokkerij, gekeken naar het
exterieur en de beweging van de merrie.
Zij zullen hun visie en advies geven m.b.t.
‘merrie-hengstmatching’ Ook zal de
bloedvoering verder worden besproken.
Een van de adviseurs op de fokkerij avond is
KWPN jurylid Augusta Lantsheer uit Aagtekerke.
Augusta is lid van de herkeuringscommissie
springen. Al sinds 1990 is zij actief als KWPN
jurylid. Jarenlang maakte zij deel uit van het
kernteam. Ze heeft jarenlange ervaring, kennis & inzicht,
passie en toewijding voor de spring en dressuur paardenfokkerij en kan daarmee zeer nuttige adviezen
geven. Een andere adviseur is Stefaan de Smet, Stefaan is voorzitter van BWP hengstenjury en heeft veel
ervaring in de beoordeling van springpaarden. De fokkerijavond wordt mede georganiseerd door Elles Kole,
lid van de vereniging en tevens lid van de KWPN studieclub Zeeland, eigenaresse van fok en dressuurstal
Veelust Kole en daarnaast Prix St. George dressuuramazone.
PROGRAMMA
19.00 – 19.30: Het opstellen van de drie verschillende springpaarden
19.30 – 20.00: Vrij springen
20.15 – 20.45: Bespreking van de bloedvoering a.d.h.v. de stamboek papieren en advisering
21.00 – 21.30: Het opstellen van de drie verschillende dressuurpaarden
21.45 – 22.15: Onder het zadel wordt er gekeken naar de bewegingen van het paard
22.30 – 23.00: Bespreking van de bloedvoering a.d.h.v. de stamboek papieren en advisering
De Fokkerijavond wordt om 23.00 uur afgesloten met een drankje in de kantine.
Iedereen is welkom en opgeven is niet nodig!

Datum ponykamp gewijzigd!
Ponyruiters opgelet! De data van het ponykamp is veranderd.
Het ponykamp zal dit jaar in de mei vakantie worden gehouden van dinsdag 3 mei tot donderdag 5 mei.
Opgeven kan bij loes_duijnkerke@outlook.com
vermeld hierbij je naam, leeftijd, naam pony, categorie pony, klasse springen en dressuur.
2 weken van te voren ontvang je informatie en de dagindeling. Tot dan!

WEELRUITERS

4 maart

Fokkerijavond

12 maart

NL doet (Klussen op de club)

12 maart

Apres Ski Party

27 maart

Paasrit

10 april

Stalbezoek

16 april

Springwedstrijd

17 april

Oefenspringen met begeleiding

22 april

Ledenvergadering

30 april

Oefendressuur / proeftraining

01 mei

Dressuur B t/m ZZ L

3/4/5 mei

Ponykamp

05 mei

Ride en Run

21 mei

Springwedstrijd

22 mei

Oefenspringen met begeleiding

25 mei

Zomeravonddressuur B t/m L2

26 mei

Zomeravonddressuur M1 t/m ZZL

19 juni

Teugeldrukmeting

11 juni

Springwedstrijd

12 juni

Oefenspringen met begeleiding

25 juni

Dressuurwedstrijd B t/m ZZL

16 juli

Zeeuws Kampioenschap
Springen

28 t/m 31 juli & 03 t/m 07 augustus
Jumpin’ de Weel

10 sept

Springwedstrijd

11 sept

Clubkampioenschap

16 okt

Snertrit

04 nov

Osteopathie bij paarden

11 dec

Kerst Oefenspringen

De Weelruiters hebben zich weer uitstekend laten zien tijdens de Zeeuwse Indoor Kampioenschappen.

Kampioenen, van harte gefeliciteerd met dit geweldige resultaat
We zijn trots op jullie !!
Dressuurkampioenen:
Marit Verschuure, Nina Sinke, Chantal Overbeek, Laura Kole,
Suzanne Kleiwegt en Marit Louwerse

Spring kampioenen:
Marit Verschuure, Marit Huige,
Jil Buyze en Joyce de Koeijer

Van 6 tot en met 18 april kan iedereen die lid is van de Rabobank weer 5 stemmen uitbrengen op
verenigingen die zich voor de actie hebben aangemeld. (heb je wel een rekening bij de Rabobank,
maar ben je nog geen lid? Meld je dan gratis aan, dat gaat heel makkelijk via internet!)
Vorig jaar hebben we ook meegedaan en heeft het een super bedrag van ruim 500,- opgeleverd voor
de clubkas.
Meer info volgt in de nieuwsbrief van april….

Feestje !!!
Noteer 12 maart alvast in je agenda!!
Info volgt…

Hallo sportvrienden,

Wij doen dit jaar op zaterdag

19 maart ook weer mee aan NL Doet.

Van 9.00 tot 17.00 uur steken we de handen uit de mouwen.
Er is van alles te klussen en te doen aan de Brilletjesdijjk

kom je helpen ?zelfs met 2 linkerhanden kun je jezelf nuttig maken…..
Leden en niet-leden zijn van harte welkom, we hopen op een flinke opkomst!!
Opgeven is handig maar ook zonder opgave ben je altijd welkom (ook als je maar 1 uurtje beschikbaar hebt).
Opgeven graag via de mail of telefonisch bij Anja de Vos: adevossen@kpnplanet.nl of 0630767581

27 maart is het weer zover, de jaarlijkse

paasrit !

We vertrekken om 10.30 uur vanaf Manege de Eendracht, in Vrouwenpolder.
Onderweg houden we nog even een pauze met wat lekkers, waarna we het strand op gaan
bij Oostkapelle. Voor de mensen die het strand nog niet zien zitten, is er een aparte groep
die naar het bos gaat.
Rond 13.30 uur zijn we terug op de manege, waar een heerlijke lunch op staat te wachten!
Opgeven kan door te mailen naar maritlouwerse@gmail.com
De kosten zijn €10,- per persoon. Geef even door met hoeveel paarden je komt, strandrit of
bosrit, en met hoeveel mensen je komt lunchen.
Geen eigen paard? Het is mogelijk een paard te huren bij de manege,
ook dit kun je doorgeven via de mail.
Deelname is op eigen risico en het dragen van een cap is verplicht.
De rit is niet geschikt voor aanspanningen.

In april gaan we met de jeugd van De Weelruiters een stalbezoek doen.
De bedoeling was om naar VMF Stables te gaan, maar omdat de verbouwing toch wat uitloopt kan dit helaas niet doorgaan.
Deze houden jullie nog van ons tegoed!
We zijn bezig met wat anders, er is nog niks zeker,
maar als dit gaat lukken gaat het een super leuke, interessante, en leerzame dag worden!
We zullen jullie zodra we wat weten meer informatie geven!
De jeugdcommissie.

Agenda ledenvergadering Paardensportvereniging de Weelruiters 2016
Hierbij nodigt het bestuur van onze paardensportvereniging jullie uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Datum: vrijdag 22 april 2016 Tijd: 20.00 uur

Plaats: Kantine “de Weelruiters”, Brilletjesdijk 3, Nisse

01. Opening
02. Notulen 24 april 2015
03. Mededelingen en jaarverslag
04. Financieel verslag bestuur
05. Verklaring van de kascommissie
De nieuwe kascommissie van 2016 bestaat uit Yvonne Goetheer en Karolien Goeree. Elles Kole is reserve.
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
Peter Raats, Linda Goense en Lea Welleman zijn aftredend en niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt in hun plaats voor: Jaap de Rooij, Elles Kole en Ingrid Kole te benoemen.
Piet Huige, Natasja Vink, Jan-Kees Klap en Anja de Vos zijn aftredend en herkiesbaar.
09. Verenigingskampioenschap
10. Verenigingsactiviteiten: zie 1e pagina van deze nieuwsbrief
11. Rondvraag
12. Sluiting

Tot 22 april 2016, namens het bestuur, Joke Goeree
Ja, Natuurlijk !!!
Kom je ook??

Notulen ledenvergadering PSV de Weelruiters te Nisse.
Vrijdag 24 april 2015
Aanwezig:
Afwezig met kennisgeving:

23 leden incl. bestuur
Jan-Kees Klap, Joke Goeree en Peter Raats

Opening:
De voorzitter opent de 45e ledenvergadering . Het was weer een succesvol jaar, met als hoogtepunt de Jumpin waar alle records zijn
verbroken. Er zijn een aantal commissies in de vereniging wat heel positief is. Fijn dat er een jeugdcommissie is.
Ieder bedankt die de club succesvol maakt.
Notulen 11 april 2014; Geen opmerkingen.
Mededelingen: Clubkas Rabobank heeft € 507,- opgeleverd. Verder geen mededelingen.
Financieel verslag: Positief resultaat.
Verklaring kascommissie: De kas is gecontroleerd door Lisette de Bruin en Karolien Goeree. complimenten voor de penningmeester, en er
word decharge verleend. Volgende kascontrole word verricht door Karolien Goeree en Yvonne Goetheer, reserve is Elles Koole.
Vaststellen begroting: de begroting word aangepast, er komt een extra investering met de aanbouw van de serre tegen de zijkant van de
binnenmanege. Dit is akkoord bevonden door de leden.
Bestuursverkiezing: Kees Willeboer, Joke Goeree en Anja v/d Linde worden herkozen voor 3 jaar
Verenigingskampioenschap: Elles Kole en Willemien Koerhuis nemen dit op. Elles voor de pony`s en Willemien, dressuur paarden.
Springen paarden, Piet Huige en Anja v/d Linde.
Verenigingsactiviteiten: Nieuwsbrief beter verspreiden, word niet door iedereen ontvangen. Staat wel op de site. Ook vanuit de leden
activiteiten aanbrengen, bijv. ook door de ouders van de ponyleden. Gastinstructies is een idee. Soms worden activiteiten niet goed
bezocht, en ook weinig deelname. Ouders er bij betrekken. Bij activiteiten is het moeilijk vrijwilligers te krijgen, vaak dezelfde mensen.
Vrijwilligers verplichten gaat nog te ver, eerst een brief naar de leden sturen dat vrijwilligerswerk nodig is en wat ze willen.
Rondvraag: Complimenten van Lissette de Bruin aan de aktiviteitencommissie.
Marian van Dijk had stresstraining als idee als aktiviteit
Jan Hoondert : graag meer leden op de regiovergadering, omdat ieder lid ook stemrecht heeft.
Sluiting: De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.15.

2015: 23 leden
(incl.bestuur...)
Dat mogen er
dit jaar wel wat
meer zijn!!!

De WILD(e) middag was weer GEZELLIG en SUPER LEKKER!!

Met dank aan de Top koks en assistenten….

