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Nieuwsbrief                                         2019 nr. 5 

 

Beste leden, 

 

Met deze nieuwsbrief willen we je ondermeer informeren over de activiteiten en nieuwtjes 

welke de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden en de komende tijd op de agenda staan. 

Daarnaast nodigen wij de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering welke plaatsvindt op 

vrijdagavond 29 november, aanvang 20:30 uur. Aansluitend is er een eindejaarsborrel.  
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Algemene Ledenvergadering 
Vrijdagavond 29 november vindt de 2e Algemene Ledenvergadering van dit jaar plaats. Alle 

leden zijn bij deze uitgenodigd. Inloop vanaf 20:15 uur. De vergadering start om 20:30 uur. 

Aansluitend is er een oudejaarsborrel.  

 

We zijn nog op zoek naar een nieuw bestuurslid. Je kunt je aanmelden via één van de 

bestuurleden of door een e-mail te sturen naar secretariaatrunderuiters@gmail.com 
 

De Runderuiters op de kaart 
In augustus hebben de Drentse en Nederlandse Kampioenschappen dressuur 

plaatsgevonden. Vanuit onze vereniging hebben veel leden hieraan deelgenomen. De 

wedstrijden bestonden uit individuele dressuurproeven, afdelingsdressuur waaraan 

meertallen deelnamen en tot slot een team dat een kür op muziek heeft gedaan. 

 

Meerdere leden, zowel 

individueel als in 

teamverband zijn in hun 

klasse Drents- of 

reserve kampioen 

geworden en mochten 

daardoor naar de 

Nederlands 

Kampioenschappen 

oftewel De Hippiade. Er 

zijn prachtige resultaten 

behaald waarop we trots 

zijn.  

 

Voor meer informatie en 

uitslagen zie ook onze 

website.  

 

 

 

 

mailto:secretariaatrunderuiters@gmail.com
http://www.runderuiters.nl/
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Showavond 
Op 7 september heeft de showavond plaatsgevonden. Deze avond was dé afsluiter van de 

clubkampioenschappen. Deze kampioenschappen bestonden uit 3 onderlinge wedstrijden.  

 

Met de hulp van een aantal vrijwilligers, sponsoren en 

deelnemers was er een gevarieerd en avondvullend  

programma. Diverse demo’s en optredens hebben 

plaatsgevonden. Ook zijn de winnaars van de 

clubkampioenschappen  gehuldigd.  

 

 

 

De deelnemers 

van de Drentse 

Kampioenschappen en de Hippiade zijn in het zonnetje 

gezet. Tot slot was er een verloting met als hoofdprijs 

een fiets. De avond was druk bezocht. 

 

 

Aardappel-en uienactie 
In september heeft er weer een aardappel- en 

uienactie plaatsgevonden. De familie Ellerman heeft 

dit mogelijk gemaakt. Onze dank daarvoor!  

 

Er zijn honderden kilo’s verkocht. De opbrengst was 

ruim € 1.700,-  

 

Degene die het meest heeft verkocht is beloond met 

een softshell jasje met opdruk!  

 

Bij de Stijgbeugel was dit Sterre de Haan en van de 

Runderuiters Marissa Ottens. 
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Klusochtend 
Op zaterdagmorgen 5 oktober was er een klusochtend.   

 

In de manegeapp was een oproep voor hulp geplaatst. 

Er hebben 3 personen gehoor gegeven aan deze 

oproep te komen helpen. We hebben een aantal 

dingen kunnen doen in- en rondom de manege. 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers 
De vereniging kan niet zonder. Bijvoorbeeld bij het organisaeren van activiteiten die er voor 

zorgen dat de begroting rond komt en de contributie ‘laag’ kan blijven. Alle hulp is zeer 

welkom. Mensen die een steentje willen bijdragen aan bijvoorbeeld:  

• het doen van onderhoud; 

• helpen in de kantine;  

• helpen bij wedstrijden;  

• het organiseren van activiteiten en acties;  

• het werven van sponsors. 

  

Meldt je daarom aan! Vele handen maken licht werk. Bovendien is het gezellig. Aanmelden 

kan via de bekende e-mailadressen of bestuursleden. Je kunt daarbij ook aangeven waar je 

voorkeur naar uit gaat. 

 

Verenigings- en manegelessen 
Wil je graag paardrijden maar heb je geen eigen paard of pony dan zijn manegelessen de 

oplossing. Deze worden iedere woensdagmiddag gegeven door Nathalie Buwalda. Zij geeft les 

met haar eigen pony’s. Je leert op een leuke en leerzame manier paardrijden. Regelmatig 

worden er dressuurproeven gereden of vinden er springoefeningen plaats. 

 

Op de maandag-, dinsdag- en donderavond worden er lessen gegeven door Viola Nijland en 

Henk Robben. Beiden zijn gedreven instructeurs. Henk geeft al heel wat jaren les bij de 

Runderuiters. Een aantal van zijn pupillen hebben het tot Drents of zelfs Nederlands 

kampioen gebracht.  
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Viola geeft dressuur en afdelingsdressuur. Zelf en als commandant van de meertallen heeft 

ze al hoge prestaties behaald/geleverd. Ook op nationaal niveau. Overigens is Lies van 

Mensvoort tevens meertal commandant.  

 

Bij alle lessen is nog ruimte. Kom gerust eens 

kijken of spreek een proefles af.  

 

Voor vragen over de manegelessen kun je terecht bij 

Lies van Mensvoort (06-22827197). Voor vragen over 

de lessen met eigen paarden of pony’s bij Jacob 

Herms (06-30974893). 

 
Verder worden er op vrijdagavond springlessen 

gegeven door Marleen Meijer en om de week op 

donderdagavond geeft Janneke Reinders dressuurles 

bij voldoende animo. Opgave kan bij Lies van 

Mensvoort of Anouk Wever. Voor meer info zie ook de website. 
 

 

Rabo ClubSupport Actie 
Rabobank Emmen-Coevorden heeft het mogelijk 

gemaakt dat de vereniging deel mocht  nemen aan 

de actie Rabo ClubSupport. Dit is een initiatief 

waarbij geld werd verdeeld onder verenigingen en 

stichtingen in onze regio. We hebben een oproep 

geplaatst en gevraagd je stem uit te brengen. 

Maandag 14 oktober is bekendgemaakt hoeveel 

geld dit heeft opgeleverd. Uitendelijk hebben we 

een cheque van € 487,63 in ontvangst mogen 

nemen! Dit komt ten goede aan de clubkas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.runderuiters.nl/?page_id=55
https://www.rabo-clubsupport.nl/emmen-coevorden/over-rabo-clubsupport/
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Ideeënbus 
Heb je ideeën of wil je iets kwijt? Geef dit dan gerust aan bij het bestuur. Dit kan 

persoonlijk, 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. Uiteraad is de Algemene Ledenvergadering ook de plek om 

informatie op te halen of te brengen. 
 

 

De manege groepsapp 
Superhandig vinden wij als bestuur. Voor algemene mededelingen of oproepen zoals de 

beschikbaarheid van de rijbaan, het organiseren van lessen/ activiteiten en het doorgeven 

van wijzigingen. Deze worden niet via de mail gedeeld maar via de app.  

Wat wel en wat niet precies is best lastig af te spreken. We willen graag de leden, die nog 

niet in de groepsapp zitten, (weer) toevoegen. Daarbij volgende afspraken proberen te 

respecteren:  

• geen gekeuvel; 

• bij voorkeur niet één-op-één in de groep; 

• niet zonder opgaaf van reden de groep verlaten; 

 

Alle leden in de groepsapp 

Zoals al aangegeven willen we graag dat alle leden in de groepsapp zitten. Wil je dat niet 

stuur dan even een reply op deze mail of een e-mail naar de-stijgbeugel@live.nl 

Mensen die niet in de groepsapp zitten lopen de kans een belangrijke mededeling te missen 

of voor een dichte deur te staan. Dit is dan je eigen verantwoordelijkheid. Zaken zoals 

nieuwsbrieven of een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering worden in ieder 

geval via e-mail verspreid. Soms is het druk in de groepsapp. Dat kan als storend worden 

ervaren. Het is handig te weten dat de groepsapp op ‘stil’ gezet kan worden.  

Agenda 
Op de website staat de actuele agenda, maar ook hier zullen we nog even wat data met 

komende activiteiten doorgeven: 

- 19 en 20 oktober Ponykamp; 

- 3 november Westernwedstrijd; 

- 22 november Bingo avond; 

- 29 november Algemene Ledenvergadering en eindejaarsborrel. 

 

Wij zijn ook te volgen via Facebook en Instagram. 

mailto:de-stijgbeugel@live.nl
https://www.runderuiters.nl/?page_id=215
https://www.facebook.com/pg/runderuiters
https://www.instagram.com/runderuiters/

