Beste leden,
Hierbij een nieuwsbrief. Veel leesplezier!
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Corona update
Door de maatregelen hebben we helaas in ieder geval tot en met 14 januari te maken met
beperkingen.
Binnen paardensportaccommodaties zijn dicht maar wel te gebruiken voor de dagelijkse
verzorging en beweging van paarden. We gebruiken hiervoor ons reserveringssysteem (voor
bakleden). Buiten sporten kan tussen 05.00 en 17.00 uur voor alle leeftijden. Kinderen en
jongeren tot en met 17 jaar kunnen buiten sporten en onderlinge wedstrijden rijden, zij
hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Voor volwassenen vanaf 18 jaar is buiten sporten
toegestaan met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand (exclusief instructeur).
Het verzorgen en individueel rijden van paarden moet
altijd doorgaan omwille van het welzijn van de paarden.
Indien nodig voor de veiligheid van de ruiter mag dit
onder begeleiding. Publiek is hierbij niet toegestaan.
Na 17:00 uur zijn er geen groepslessen mogelijk. De
dinsdagavondles heeft met wat aanpassingen toch
doorgang kunnen vinden. Deze lessen zijn omgezet naar
(korte) individuele lessen. Voor de actuele maatregelen
zie ook de website van de KNHS.
Het afgelopen jaar was als bijzonder aan te merken. Gelukkig zijn veel leden de vereniging
trouw gebleven. Waarvoor dank!

Reserveren binnenbak via website
Bakleden hebben de binnenbakken de afgelopen tijd – door vooraf te reserveren - kunnen
gebruiken. Het reserveren gaat via de website. De ervaringen met betrekking tot het
reserveren zijn voor het overgrote deel positief. Dit blijkt ook uit een peiling welke onlangs
heeft plaatsgevonden. Omdat het nog onzeker is hoe de maatregelen als gevolg van corona
zich ontwikkelen blijven we voorlopig nog werken met reserveren. Op deze manier kunnen we
toch zoveel mogelijk blijven rijden en trainen. Wanneer we verlost zijn van alle maatregelen
zal er een heroverweging plaatsvinden.

Algemene Ledenvergadering
26 november heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Door de Corona
maatregelen konden we niet fysiek bij elkaar komen maar vond de vergadering digitaal
plaats. In de vergadering is er verslag gedaan van alle activiteiten van het afgelopen jaar, de
financiën en wijzigingen binnen het bestuur zijn toegelicht, de werkzaamheden aan het
evenemententerrein zijn aan de orde geweest en is besloten de contributie en tarieven voor
2022 ongewijzigd te laten.
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Wijzigingen binnen het bestuur
Dit jaar hebben Anouk van Klinken en Lies van
Mensvoort besloten hun bestuursfunctie neer te
leggen. Karin en Marissa Ottens hebben aangegeven
met ingang van volgend jaar te stoppen met het
beheer van de kantine.

Deze mensen hebben zich jarenlang voor de vereniging als
bestuurslid ingezet en enorm veel werk verricht. We willen
hen ook via deze weg nogmaals hartelijk bedanken.

Gerijan Ruijs heeft zich onlangs beschikbaar
gesteld als bestuurslid. Hier zijn we enorm blij mee
en we kijken uit naar de samenwerking.

Even voorstellen Gerijan Ruijs
Ik zal mij even kort voorstellen. Samen met mijn gezin woon ik inmiddels een aantal jaar in
Emmer-Compascuum komende uit het midden van het land en zijn we lid van de manege
geworden om met onze 2 Haflingers te kunnen gaan rijden. Zelf rijd ik niet maar dat wordt
gedaan door mijn vrouw en dochter. Zelf kom ik uit een paardenfamilie waarbij mijn opa op
een stalhouderij werkte en mijn vader reed en in het bestuur zat van de Nieuwe Heuvel in
Lunteren. In 1984 hebben wij de stichting Manege Zonder Drempels in Bennekom opgestart
met de toenmalig eigenaar voor het huifbed-rijden van gehandicapten. Ik denk dat wij als
leden zeer blij mogen zijn met zo’n mooie accommodatie en hier onze zorg voor moeten
dragen en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.
Een vereniging is geen commerciële organisatie waarbij je betaalt en verwacht.
Iedereen heeft baat bij een mooie en nette manege en zou het lidmaatschap kunnen zien als
dat je aandeelhouder bent en hiermee invloed hebt op het slagen van je aandeel. Met je
lidmaatschap investeer je in een gezamenlijk doel.
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Afscheid Nathalie Buwalda
Al enige jaren geeft Nathalie met plezier en naar volle tevredenheid van onze leden en
vereniging op woensdagmiddag les met haar pony’s. Nathalie heeft aangegeven hiermee met
ingang van volgend jaar te stoppen. Wekelijks moeten de pony’s daar haar van- en naar de
manege worden vervoerd. Dit vraagt veel tijd en kosten. Het wordt lastig de lessen
kostendekkend en betaalbaar te houden. Goede nieuws is dat Nathalie vanuit haar eigen
locatie les blijft geven.
We bedanken Nathalie voor al haar inzet en de plezierige samenwerking. De laatste les is
woensdag 29 december. Rekening houdend met de maatregelen proberen we hier een leuke
middag van te maken.

Klusochtend

Enkele keren per jaar wordt er een ochtend of avond
georganiseerd om het één en ander in en rondom de manage te
onderhouden. Op 27 november was er een klusochtend. Gelukkig
hebben een aantal leden geholpen.
Bij deze alle hulp nogmaals bedankt!

Voor volgend jaar staan alweer een aantal uurtjes gepland. Zet ze in je agenda!
• 11 februari (18:30 – 20:30 uur)
• 9 april (10:00 – 12:00 uur)
• 7 mei (vanaf 13:00 uur)
• 1 juni (18:30 – 20:30 uur)
• 23 juli (10:00 – 12:00 uur)
• 29 juli (18:30 – 20:30 uur)
• 2 september (18:30 – 20:30 uur)
• 16 september (18:30 – 20:30 uur)
• 21 oktober (18:30 – 20:30 uur)
• 9 december (18:30 – 20:30 uur)
• 16 december (18:30 – 20:30 uur)
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Drentse selectiewedstrijden
Op 11 december hebben de eerste selectiewedstrijden plaatsgevonden. Trots zijn we dat
enkele klassen pony’s bij ons verreden werden. Daarnaast dat er weer een heel aantal
Runderuiters deelnemen aan deze selectiewedstrijden om zo een gooi te doen naar de titel
Drents kampioen en vervolgens deel te kunnen nemen aan het NK-indoor.

We gaan mennen!
Van oorsprong is onze vereniging ook een men vereniging. De Rundemenners.
Leuk te melden dat het mennen vanaf volgend
jaar weer actief wordt opgepakt. Om de week zal
er op woensdagavond menles gegeven worden door
Erwin Pruim.
Erwin is een ervaren menner/instructeur. Heb je
interesse of wil je eens komen kijken? Je bent
van harte welkom. Vragen of opgave kan via
secretariaatrunderuiters@gmail.com.
De Runde Menners is tevens te volgen via
Facebook.
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Activiteiten voor 2022
Hieronder de activiteiten welke volgend jaar georganiseerd worden. Print ze uit of zet ze in
je agenda. Opgave kan via wedstrijdenrunderuiters@gmail.com.

Datum:
13 januari
15 januari

Tijd:
18.30 – 20.30 uur
Hele dag

30 januari
11 februari
13 februari

13.30 – 16.30 uur
18.30 – 20.30 uur
Hele dag

19 februari
27 februari
12 maart
27 maart
09 april
10 april
07 mei
14 mei
01 juni
04 juni
16 juni
07 juli
23 juli
29 juli
30 juli
31 juli
02 september
03 september
16 september
17 september
21 oktober
22 oktober
06 november
09 december
10 december
16 december
17 december
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13.30 – 16.30 uur
Hele dag
13.30 – 16.30 uur
10.00 – 12.00 uur
Hele dag
Hele dag
18.30 – 20.30 uur
Hele dag
16.00 – 21.00 uur
16.00 – 21.00 uur
10.00 – 12.00 uur
18.30 – 20.30 uur
Hele dag
Hele dag
18.30 – 20.30 uur
17.00 – 23.00 uur
18.30 – 20.30 uur
Hele dag
18.30 – 20.30 uur
Hele dag
Hele dag
18.30 – 20.30 uur
Hele dag
18.30 – 20.30 uur
Hele dag

Wat:
Klusavond (geannuleerd)
Clubkampioenschap 1e
wedstrijd (geannuleerd)
Trec clinic
Klusavond
Clubkampioenschap 2e
wedstrijd
Paarden Bingo
WE- clinic
Oosterbos Trail (elders)
Clinic Ranch Trail
Klusochtend
Early Summer Show
Klusmiddag
Para wedstrijd
Klusavond
Menwedstrijd
Springwedstrijd
Springwedstrijd
Klusochtend
Klusavond
Kring wedstrijd
Kring wedstrijd
Klusavond
Show avond
Klusavond
Menwedstrijd
Klusavond
Clubkampioenschap 3e
wedstrijd
Autumn Wedstrijd
Klusavond
Kring (selectie) wedstrijd
Klusavond
Clubkampioenschap 4e
wedstrijd
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Vrijwilligers en bestuursleden
De vereniging kan niet zonder vrijwilligers en
bestuursleden. Niet alleen bij onderhoud maar ook bij
het organiseren van activiteiten, wedstrijden,
meedenken en beslissen.
Meld je aan via de bekende e-mailadressen
of personen.

Ik geef de pen door!
Een initiatief dat in 2020 is gestart. Mocht je een bijdrage hebben voor de nieuwsbrief
meld het gerust.
Wat kan is onderstaande vragen beantwoorden. Je reactie plaatsen we in de nieuwsbrief.
Aanmelden kan via secretariaatrunderuiters@gmail.com.
•
•
•
•
•
•

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?

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.
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We wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond en sportief 2022.

Het Bestuur Lr & Pc De Runderuiters/ Manege de Stijgbeugel / De Rundemenners

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