
IN ‘THE SPOTLIGHT’

NIEUWS

NIEUWSBRIEF

Goed nieuws voor Sammy Hatzmann. Sammy is door de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie) opgeno-
men in het B-kader Junioren/Young Riders Endurance vanwege haar goede prestaties. Het bestuur feliciteert Sammy met dit 
behaalde resultaat!

BKC

Ieder jaar houdt de BKC haar klein-
dieren keuring in de manege van 
de Stroomruiters. Omdat de BKC 
altijd hartelijk wordt ontvangen, er 
goed voor ze gezorgd wordt en als 
blijk van waardering heeft de Stro-
omruiters een bel ontvangen. Deze 
is aangenomen door Arina Pomp 
namens de vereniging. 

HALLOWEEN MIDDAG

Zondag 10 november organiseert de RTC een super leuke middag voor iedereen; 
pony- en paardenruiters, menners, ouders.

In de show mag alles! Een show waarin jullie verkleed mogen optreden, al-
leen, met z’n 2-en of met een hele groep.  Een kür op muziek, een pas-de-
deux, carrousel of synchroon springen. Verzin iets leuks! Met of zonder pony of 
paard. Zoek zelf leuke muziek en verzin een proefje (welke uiteraard voorge-

lezen mag worden) en vind je het alleen wat 
spannend dan verkleed je je groom en neem 
je die mee de ring in! Playbacken, zingen of 
een toneelstukje kan ook. Niks is te gek!!

Dit alles in de sfeer van Halloween, wij zor-
gen dat de bak versierd wordt en dat er 
wat te snoepen valt. Dan gaan we er sa-
men een leuke middag van maken!

Opgeven kan via de rtc@stroomruiters.nl of bij 
de leden van de RTC.

GEEF JE SNEL OP!
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8 november    Springclinic Marleen Meijer  Stroomruiterhal
10 november    Halloweenmiddag   Stroomruiterhal
16 november    VSN cup     Welke rijhallen nog onbekend
20 november   Algemene Leden Vergadering  Kantine Stroomruiters
22 november    Springclinic Marleen Meijer  Stroomruiterhal
27 november    parcourbouwers bijeenkomst (o.v.b.)  nadere informatie volgt
27-30 december   IHD dressuur     Gehele accommodatie

3-4 januari    IHD Springen     Stroomruitershal & Willem van Es hal
10-12 januari   IHD springen     Stroomruitershal & Willem van Es hal
14-18 januari   IHD springen     Stroomruitershal & Willem van Es hal
25-26 januari   Dressuurconcours DCNN   Gehele accommodatie

INSTRUCTIE AVOND VEILIG ALCOHOL SCHENKEN

12 december 2019 om 19:30 uur zal er voor de vrijwilligers van de Stro-
omruiters een instructieavond zijn in het kader van veilig alcohol schenken. 
Vrijwilligers die deze avond in het verleden als eens hebben bijgewoond 
hoeven niet opnieuw bij deze avond te zijn.  

Deelname is mogelijk voor leden vanaf 18 jaar. Er zijn geen kosten aan ver-
bonden. Je kunt je opgeven bij Arina Pomp via whatsapp (0615590815) of 
arinapomp@outlook.com - opgave voor 22 november.

Er is maar een beperkte deelname mogelijk, bij veel belangstelling zal er 
nog een avond komen. 

• Ook de kantineopbrengsten         
ervoor zorgen dat de contributie 
laag blijft?

• De inzet van de leden erg gewaar-
deerd wordt

• Er hard gewerkt wordt aan een 
nieuwe website

• Op 20 november 20.00 uur de ALV 
op de agenda staat?
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