
 

 

 

 

 

  

 

De Stroomruiters nieuwsbrief 

Juni 2019   
- Als u prive les hebt gehad er wel een  

naam op de envelop met 5 euro 
moet staan?  

- Deze vervolgens in de brieven 
bus gedaan moet worden? 

- De penningmeester zo weet 
van wie het geld afkomstig 
is?  

Kassa systeem 

Naar aanleiding van de ALV is er 
binnen het bestuur gestemd. Hierbij is 
de meerderheid voor behoud van het 
kassa systeem. Het huidige kassa 
systeem dat op proef was blijft dus 
definitief. Het kassa systeem moet nu 
te allen tijde gebruikt worden. Hier zal 
ook consequent op toe gezien 
worden.  
Aan een nog duidelijkere handleiding 
wordt gewerkt. 

Vragen? Stel ze aan 1 van de 
bestuursleden.  

 

Menafdeling 

Vol trots heeft het bestuur op de 
ALV kunnen vertellen dat wij vanaf 
nu niet alleen een ponyclub en 
rijvereniging meer zijn maar ook 
een menvereniging. Vanaf nu is 
het dus ook mogelijk om als 
menner uit te komen voor de 
Stroomruiters.  

Zomervakantie 

De lessen zullen de gehele zomervakantie zoals voorgaande jaren 
wel doorgaan. De kantine zal alleen in week 33 en 34 gesloten 
zijn.  

Een vriendelijk verzoek om je wel tijdig af te 
melden bij je eigen instructie als je niet op les 
komt!  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBsPz74fnhAhUHbVAKHdiEBpgQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/wistjeditdan&psig=AOvVaw18E4Ms_Ggt_q96rf2KrAVb&ust=1556780635213035


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Middenveld concours 

A.s. weekend zal het 
middenveldconcours 
plaatsvinden. Zaterdagochtend 
zal er tussen 09:30-12:00 uur 
gesprongen worden. Vanaf 12 
uur zullen de tuigpaarden 
verschijnen afgewisseld met 
rond 14:30 uur het Equipe 
springen. Paarden en pony 
leden van de Stroomruiters 
zullen hierbij uitkomen voor 1 
v.d. 5 dorpen (Zuidwolde, 
Hoogeveen, Westerbork, 
Ruinen & Beilen), het resultaat 
zal mee tellen voor de 
Middenveld bokaal.  

Rond 16 uur zullen de 
meertallen een show geven.  

 

Ponykamp 

Ook dit jaar wordt er weer  

een ponykamp georganiseerd.  

Van 19 – 22 oktober en de  

pony’s mogen ook blijven logeren!!!  

De flyer met informatie wordt  

apart per mail verzonden.  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


