Beste leden,
Hierbij de eerste nieuwsbrief van dit jaar. Veel leesplezier!

Inhoud
Corona ............................................................................................................................................................ 2
Algemene ledenvergadering 2020.......................................................................................................... 2
Nota’s 2021 ................................................................................................................................................. 3
Jasjes uitgereikt aan de winnaars van de aardappel- en uien actie ........................................ 3
Pensionpaard in de spotlight ................................................................................................................... 3
Ik geef de pen door!................................................................................................................................. 4
Bereikbaarheid manege ............................................................................................................................ 5
Rooster schoonmaken hal en toiletten ................................................................................................ 5
Oproep vertegenwoordiging Stijgbeugel .............................................................................................. 5
Vrijwilligers .................................................................................................................................................. 5
Agenda ........................................................................................................................................................... 6
Ideeënbus ..................................................................................................................................................... 6
Tot slot ......................................................................................................................................................... 6

Nieuwsbrief 1 2021

Pagina 1 van 6

Corona
Helaas hebben we momenteel nog steeds te kampen met Corona en alle maatregelen
daaromtrent. Er kunnen voorlopig geen lessen gegeven en activiteiten of wedstrijden
georganiseerd worden, de binnenbakken zijn voor bakleden wel op reservering te gebruiken.
Reserveren gaat via Whatsapp. We zijn aan het onderzoeken of dit via een app of de
website te organiseren is. Volg de website voor actuele informatie.
In de afgelopen bestuursvergadering is besloten dat er over de maanden januari en
februari geen lesgelden in rekening worden gebracht. Dit omdat er geen lessen plaats
kunnen vinden.

Algemene ledenvergadering 2020
De algemene ledenvergadering (ALV) heeft
27 november online plaatsgevonden. Er werd
verslag gedaan over het afgelopen jaar, de
financien zijn aan de orde geweest, diverse
voorstellen voor 2021 zijn behandeld en er is van
gedachten gewisseld over zaken als: activiteiten,
bevorderen binding met de leden en de inzet van
vrijwilligers. Hieronder de besluiten van de
algemene ledenvergadering:
1. met ingang van 2021 worden de lestarieven
van de maandag- en dinsdagles verhoogd van
€ 350 naar € 400 per jaar;
2. met ingang 2021 wordt, wanneer sprake is
van meer dan 1 lid uit hetzelfde huishouden, een gezinstarief gehanteerd;
3. tot de volgende ALV wordt geen vrijwilligersbijdrage ingevoerd.
(de inzet van vrijwilligers is en blijft een aandachtspunt. Bij een positieve
ontwikkeling is de ALV van mening dat het invoeren van een vrijwilligersbijdrage niet
nodig is. Wanneer het aantal vrijwilligers/de inzet uitblijft kan alsnog overwogen
worden dit in te gaan voeren).
Gelukkig hebben zich in de ALV meerdere leden opgegeven voor diverse taken zoals werven
sponsoren, deelname kascommissie en bezetting kantine.
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Nota’s 2021
De nota’s van dit jaar zijn of worden binnenkort gemaakt en verstuurd. Zoals al aangegeven
worden op deze nota geen verenigings- of manegelessen over de maanden januari en februari
in rekening gebracht. Heb je vragen over de nota stuur dan een mail naar de penningmeester
via : de-stijgbeugel@live.nl.

Jasjes uitgereikt aan de winnaars van de aardappel- en uien
actie
Ook dit jaar heeft Marissa Ottens weer verreweg de meeste aardappels en uien weten te
verkopen. Zij heeft vorig jaar een jasje met opdruk in ontvangst mogen nemen.
Deze keer heeft Henk Heikens aan Merel Munnike en Vera Haandrikman een jasje uitgereikt
omdat zij na Marissa het meest hadden verkocht. De actie heeft ruim € 1.300 opgebracht.
Iedereen bedankt voor de inzet!

Pensionpaard in de spotlight
Alweer een jaar staan er paarden bij de manege.
In deze rubriek stellen wij de paarden
voor en deze keer staat Orlando in de
spotlight.
Orlando is een platenbont bruine KWPN-er
van bijna 25 jaar. Dus dat wordt in mei
een feestje. De vader van Orlando is de
platenbont bruine KWPN-hengst Samber.
Dit was een ontzettend lief paard en dat
heeft Orlando zeker geërfd. Hij is een
heertje die wat afwachtend is in contact, maar af en toe even lekker uit de ban springt. Hij
houdt er niet zo van om op zijn hoofd geaaid te worden. Als eerste paard van Nienke beleven
zij al meer dan 20 jaar veel plezier.
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Een korte anekdote: Op vakantie trip naar Texel,
al de zee getrotseerd, door het strandzand
geploeterd samen met zijn vakantie maatje
Moshja. In de duinen een handgalopje een
heuveltje op en stond daar bovenop ineens een
Texels schaap. Ze schrokken zo dat we
rechtsomkeert stonden en wij als ruiters
helemaal in een deuk van het lachen.

Tegenwoordig doen wij veel gymnastische oefeningen
(bejaarde gym) om nog vele jaren fris en fruitig te
blijven. Lekker de bospaden op en langs de Runde
rijden zijn een heerlijke afwisseling om samen bezig te
zijn.

Ik geef de pen door!
Een initiatief dat in 2020 is genomen. Er worden een aantal vragen gesteld aan één van onze
leden. De reactie plaatsen we in de nieuwsbrief. Wie durft? We zien je aanmelding graag
tegemoet via secretariaatrunderuiters@gmail.com. Je reactie plaatsen we in de volgende
nieuwsbrief.
•
•
•
•
•
•

Wie ben jij?
Wat vind jij leuk aan paardrijden of wat bind je aan de manege?
Kun je wat vertellen over je paard of pony?
Waar geniet jij of krijg je energie van?
Wat zou je willen delen?
Aan wie geef je de pen door?
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Bereikbaarheid manege
Als gevolg van werkzaamheden aan het Westerdiep WZ is de manege bereikbaar via de
Schoollaan.

Rooster schoonmaken hal en toiletten
In januari heeft er een bestuursvergadering plaatsgevonden. Leden waren hiervoor ook
uitgenodigd. De vergadering vond online plaats.
Eén van de onderwerpen welke aan de orde kwam is het periodiek schoonmaken van de hal en
de wc’s. Tot voor kort werd dit door Buurtsupport gedaan maar die zijn helaas failliet.
Omdat de toiletten en de hal één keer per week schoongemaakt moeten worden is besloten
hiervoor een rooster op te stellen. Hierop staan alle leden en een indeling wie wanneer
verantwoordelijk is voor het schoonmaken. Het schema met uitleg wordt gemaakt door
Gieneke Tigelaar en volgt binnenkort via de mail.

Oproep vertegenwoordiging Stijgbeugel
Vanuit het bestuur zien we heel graag iemand die de belangen van de Stijgbeugel wil
behartigen. Een contactpersoon, iemand die regelmatig aanschuift in een vergadering of,
wanneer je daarvoor open staat, bestuurslid wil worden. Geef je op of schuif eens aan bij
één van de bestuursvergaderingen.

Vrijwilligers
De vereniging kan niet zonder. Alle hulp is welkom.
Meld je aan!
Vele handen maken licht werk. Bovendien is het
gezellig. Aanmelden kan via de bekende e-mailadressen
of bestuursleden. Geef gerust aan waar je voorkeur
naar uit gaat.

Nieuwsbrief 1 2021

Pagina 5 van 6

Agenda
Door alle beperkingen mogen er geen wedstrijden of activiteiten georganiseerd worden.
Zodra het weer mag en er zijn initiatieven dan wordt dit op de website vermeld. Opgeven
van initiateven of hulp is ook altijd welkom.

Ideeënbus
Heb je ideeën, wil je iets organiseren of wil je iets kwijt? Geef dit dan gerust aan. Dit kan
persoonlijk bij één van de bestuursleden, via de ideeënbus welke in de manege hangt of via
e-mail. We nemen dan contact met je op. Ook is het mogelijk aan te schuiven bij een
bestuursvergadering. Deze vinden doorgaans iedere maand plaats. Uiteraard is de Algemene
Ledenvergadering ook de plek om informatie op te halen, te brengen en mee te beslissen.

Tot slot
De afgelopen periode was een bijzondere tijd. We hopen dat hierin binnenkort verandering
komt. Daarbij dat iedereen de vereniging blijft steunen maar bovenal wensen we iedereen
goede gezondheid toe.
Het bestuur van Lr & Pc de Runderuiters/Manege de Stijgbeugel

Veel actuele informatie is te vinden op onze website.
Wij zijn ook te volgen via Facebook en Instagram
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