Emmer-Compascuum, 2 juli 2020
Onderwerp: Nieuwsupdate

Beste mensen,
De maatregelen in verband met het Coronavirus zijn met ingang van deze maand verruimd. Dit heeft
positieve gevolgen voor onze vereniging. Hieronder even de belangrijkste zaken en laatste nieuwtjes
op een rij.
Paardrijlessen ook binnen weer mogelijk
Zowel de manege- als de lessen met eigen paarden/pony’s mogen ook
weer binnen plaatsvinden. Dus bij slecht weer kan hiervan gebruik
gemaakt worden. De tijden van de lessen staan op de website. Voor
bakleden is het verstandig hier rekening mee te houden.
Verenigingskantine weer open
Door de lockdown hebben er geen activiteiten mogen plaatsvinden. Ook
kantines moesten gesloten blijven. Vanaf deze maand mogen
verenigingskantines ook weer open.
Bakleden
De afgelopen periode was het voor bakleden mogelijk de binnenbakken
op reservering te gebruiken. We hebben gewerkt met een rooster en vaste tijden. Nu de
maatregelen versoepelt zijn hebben wij besloten vanaf heden niet meer met reservering te
werken. Bakleden kunnen weer vrij gebruik maken van de binnenbakken. De tijden dat de bak
bezet is in verband met lessen staan op de website vermeld.
Activiteiten en toeschouwers
De afgelopen maanden mochten er geen toeschouwers bij de lessen aanwezig zijn. De
paardrijlessen vonden enkel buiten plaats. Vanaf deze maand mogen er weer
activiteiten/evenementen worden georganiseerd en in binnenaccomodaties mag worden gesport.
Ook mogen er weer groepen mensen bij elkaar komen. Dit betekent dat ouders en supporters ook
weer langs de bakrand (buiten en binnen) mogen staan.
Aanstaande zondag vanaf 9:00 uur worden er KNHS dressuurproeven gereden. Er hebben zich
meerdere deelnemers aangemeld. De kantine is open. Iedereen is welkom een kijkje te komen
nemen. Een fotograaf is aanwezig. Van ondermeer de combinaties worden foto’s gemaakt (tenzij
je dat niet wilt) welke nadien op de website worden geplaatst. Deze zijn gratis te downloaden.

Aandachtspunten
De maatregelen in verband met het Coronavirus zijn versoepeld. Volgende aandachtspunten zijn
zeker nog van belang: gebruik je gezonde verstand, blijf thuis bij gezondheidsklachten en ben je
18 jaar of ouder, houd 1,5 meter afstand van anderen.
Klussen
De afgelopen periode hebben we toch nog kans gezien
onderhoudswerkzaamheden en vernieuwingen in en rondom de
manege te laten plaatsvinden. Met speciale dank aan de inzet van
een aantal vrijwillgers zijn er binnen stands geplaatst, is er een
tweede buitenbak (omheining) gerealiseerd, een sproeiinstallatie
aangelegd, is er gesnoeid, gemaaid, gespoten, onkruid getrokken,
geëgaliseerd etc…

Tot slot
Wij zijn blij dat de maatregelen zijn verruimd. Dit
is mede mogelijk door de medewerking van de instructie en alle leden. Jullie hebben bijgedragen
door de maatregelen te borgen en je hieraan te houden. Onze dank daarvoor. Tot slot willen we
iedereen nog even informeren dat er in de bouwvak (week 30, 31 en 32) geen manege- en/of
lessen eigen paarden/pony’s plaatsvinden. Met uitzondering van de lessen westernrijden welke
sinds kort in de even weken op woensdagavond plaatsvinden.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

Nieuws en informatie staat tevens op onze website. Zijn er vragen, neem gerust contact op.

