Beste leden,
Hierbij een nieuwsbrief en uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering.
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Algemene Ledenvergadering
Op 24 november vindt in de kantine van de manege de algemene ledenvergadering plaats.
Aanvang 20:00 uur. De notulen van de algemene ledenvergadering van 2021 liggen dan ter
inzage. De agenda heb je afzonderlijk ontvangen. Je bent van harte welkom.

Reserveren binnenbak via website
Het binnen seizoen is weer gestart. De binnenbak zal meer gebruikt gaan worden. Bakleden
kunnen de bak reserveren door middel van het reserveringssysteem. Deze staat op onze
website. Op de website staat ook wanneer er lessen zijn. We willen graag alle bakleden
vragen weer consequent om te gaan met het reserveren van de binnenbak.

Dierenarts Roos Stoop
Sinds deze maand is dierenarts Roos Stoop iedere 1e donderdag van de maand te vinden op
onze manege. Roos is met name gespecialiseerd in tandheelkunde en natuurgeneeskunde.
Meer informatie over haar en hoe met haar in contact te komen is te vinden op haar website.
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KNHS-lidmaatschap
Ben je lid via de vereniging dan geldt het lidmaatschap van de KNHS per kalenderjaar. Aan
het einde van ieder jaar wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Wil je dat niet, meld
je dan zo snel mogelijk af maar in ieder geval vóór 30 november. Gebruik hiervoor het
formulier op onze website of stuur een mail naar de-stijgbeugel@live.nl

Vrijwilligers
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.

Rabo ClubSupport
Ook dit jaar hebben we weer meegedaan met de Rabo ClubSupport actie. Dit is onder de
aandacht gebracht via Whatsapp groep, e-mail, website en Facebook. De opbrengst is
inmiddels bekend. De Vereniging heeft € 271 toegekend gekregen en de Stichting € 170.

Activiteiten
Hieronder de agenda voor de rest van het jaar.
Datum:
13 november

Tijd:
Hele dag

Wat:
WRAN Wedstrijd
(western)

24 november

20:00 uur

09 december
10 december
16 december
17 december

18.30 – 20.30 uur
Hele dag
18.30 – 20.30 uur
Hele dag

Algemene
Ledenvergadering
Klusavond
Kring (selectie) wedstrijd
Klusavond
Clubkampioenschap
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Whatsapp groep opschonen
We hebben een whatsappgroep. Die willen we binnenkort gaan opschonen omdat er ook nog
veel oude leden of contacten in zitten die niets meer met de vereniging van doen hebben.
Voorafgaand aan deze opschoonactie wordt nog wel een oproep via de whatsapp groep
gedaan. We kunnen ons ook voorstellen dat mensen zelf het initiatief nemen uit de whatsapp
groep te stappen nu ze dit weten.
Word je verwijderd maar was dat niet de bedoeling. Geef dit dan even aan bij één van de
bestuursleden. Dan voegen we je weer toe. Het blijft maatwerk omdat er bijvoorbeeld ook
mensen zijn die geen lid zijn maar bijvoorbeeld wel regelmatig wat doen voor de vereniging.
Bijvoorbeeld bij klussen of acties. We hopen op ieders begrip.

Rooster schoonmaken hal en toiletten
Het schoonmaken van de hal en toiletten doen we gezamenlijk. In het verleden werd dit door
Buurtsupport gedaan maar die zijn helaas failliet. We werken met een rooster. Deze is in
het begin van dit jaar gedeeld. Op dit rooster staan alle leden en een indeling wie wanneer
verantwoordelijk is voor het schoonmaken. Een schema voor volgend jaar wordt binnenkort
weer opgesteld en via de mail gedeeld.

Sponsoring/ oproep sponsorcommissie
Met de hulp van sponsoren kunnen we de accommodatie onderhouden, diverse activiteiten
organiseren, de bijdrage voor het lidmaatschap betaalbaar houden. We kunnen niet zonder
en daarom zoeken wij extra sponsors. Heb je zelf een bedrijf of ken je een bedrijf
waarvoor dit interessant is? Er zijn diverse mogelijkheden. Enkelen staan hieronder
vermeld. Gelukkig hebben wij ook al een aantal bedrijven en leden die onze vereniging
steunen. Voorbeelden hiervan zijn de reclameborden in de manege.
Met dit bericht doen we niet enkel een oproep voor sponsors maar doen we ook een beroep
op jou als lid om actief mee te helpen en te denken als het om werving van sponsors gaat.
Er zijn vast een aantal leden met goede ideeen of die samen een commissie willen vormen en
zich hiervoor willen inzetten. We horen het graag!
Hieronder een opsomming van de sponsormogelijkheden. Maatwerk is mogelijk. Neem
hiervoor contact met ons op.
• Sponsorbord in de manege
• Vermelding op de website
• Vermelding tijdens wedstrijden en evenementen
• Hapje en drankje tijdens wedstrijden en evenementen
• Sponsoring van of beschikbaar stellen van prijzen/gebruiksartikelen voor de
wedstrijden of een verloting. Je bedrijfsnaam wordt dan omgeroepen.
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Ik geef de pen door!
Heb 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.

Met sportieve groet!
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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