NIEUWSBRIEF

Op de slotavond van het IHD werden de beste Stroomruiter dressuur en springen van het IHD 2020 bekend gemaakt. Bij de
dressuur ging de titel naar Marell Hilberts met Tornado Oet Oale Kloosterveen en de titel bij het springen was voor Lucrece
Aardenburg met Ga La Vie PH.

NIEUWS

WIST U DAT

MEERTALLEN 2020

•

Ook dit jaar gaan we verder met de meertallen voor leden van de Stroomruites. De trainingsavond is vrijdag en de eerste (kennismakingsles) is op
vrijdag 6 maart. Aansluitend is er wekelijks training.Ook dit jaar zal er door
de commandant, Wim Pomp, teams worden samengesteld en beslissingen
worden genomen, zijn beslissingen zijn leidend.

Op onze nieuwe website regelmatig
nieuwsitems te vinden zijn, en evenementen worden aangekondigd.

•

Wedstrijduitslagen met eventueel
een foto gestuurd mogen worden
aan wedstrijden@stroomruiters.nl

•

De nieuwe Stroomruitermuntjes
wit zijn en alleen deze soort nog
ingeleverd mag worden.

•

Ook tijdens de lesavonden. Tijdens
de lesavonden betaal je 1/2 munt
voor bijv. een kop koffie.

•

De Stroomruiters ook dit jaar weer
meedoen met de POIESZ actie!
vanaf 10 feb. en onze leden op zaterdag februari onze vereniging bij
de Poiesz Beilen mogen promoten.

•

U uw muntjes tijdens de gehele actieperiode in de buis van de
Stroomruiters kunt deponeren!

Belangrijk is dat teambelang voor eigen belang gaat en dat alle trainingen
verplicht zijn. Daarnaast moet je beschikbaar zijn voor wedstrijden tijdens
het outdoor seizoen en voor de Drentse en Nederlandse Kampioenschappen
(week 29 & 33). De eigen bijdrage voor deelname is €40,00 per combinatie.

Aanmelden
Ieder lid van de Stroomruiters kan zich aanmelden. Mail je naam, telefoon, e-mail, naam paard/pony incl. categorie en combinatienummer aan rtc@stroomruiters.nl Aanmelden voor 29 februari 2020.

BERICHT VANUIT HET BESTUUR

IHD

IS ER NIET ALLEEN VOOR DE WINNAAR

Alweer ruim twee weken verder, het Indoor Hartje Drenthe editie 2019/2020 is fantastisch verlopen, en daar
hebben niet alleen de ruiters en amazones aan bijgedragen. Een evenement is meer dan wat je ziet.
Het Bestuur
De organisatiecommissie van het Indoor Hartje Drenthe, is al maanden bezig 'achter de schermen'. Sponsoren worden benaderd (en dat zijn er geweldig veel!), programma wordt gemaakt, geluid en beeld wordt geregeld, jury's, speakers, schrijvers,
ringmeesters, parcoursbouwers, parcourshulpen worden benaderd en ingezet. Ook de inwendige mens wordt niet vergeten,
schema's voor de inzet van vrijwilligers voor de kantine en keuken worden gemaakt en ingevuld, startlijsten worden gemaakt
en gepubliceerd, de PR draait op volle toeren...Het concours kan beginnen en jullie, jullie gaan door tot de schoonmaak is
geweest. Jullie verdienen zeker een GOUDEN Plak!
(Ik zal vast en zeker nog iets vergeten zijn, maar laat duidelijk zijn dat het een hele klus is een concours al dit te organiseren).
Sponsoren
Mensen met een GOUDEN hart. Zonder jullie geen Indoor Hartje Drenthe! Jullie zijn samen met de Indoorcommissie de basis
van dit concours.
Vrijwilligers
Fantastisch om te zien hoeveel leden zich inzetten, de saamhorigheid in de app groepen te lezen én te voelen in de manege.
Ook jullie zijn GOUD waard!
Deelnemers
Iedere jaar weer een geweldig veel ruiters een amazones met deze editie zelfs een internationaal deelnemersveld. Ze hebben
vele mensen ruim drie weken laten genieten van prachtige paardensport! Er werd gestreden, een mooie prijzenpot dankzij onze
vele sponsoren. Er was goud, brons en zilver voor de beste drie in iedere klasse. Maar jullie komst alleen al is GOUD waard!
Bezoekers
Samen is alles leuker, zo ook een volle tribune, dit maakt de sfeer van het concours. De vrijdagmiddag voorafgaande aan de
Grote Prijs staat ieder jaar weer in het teken van het Stroomdal en Spectrum. De oudere generatie heeft ook dit jaar zichtbaar
genoten. Bezoekers, jullie geven de GOUDEN plakken een diamanten randje.
Afsluiting
Als afsluiting is er altijd het Ruiterbal op de 'laatste dag van het IHD', ook dit jaar was het een gezellig feest met een fantastische sfeer, maar dit was zeker niet de afsluiting of de laatste dag van het concours. De afsluiting was een dag later. Geweldig
dat velen van jullie gehoor hebben gegeven aan de oproep tot schoonmaken! Waar gefeest wordt, moet ook worden opgeruimd en schoongemaakt. Ook een dikke pluim voor de aanwezigen deze dag en ook nu was de keukenploeg present voor
koffie, brood en een warme hap, CHAPEAU! Samen hebben we na de schoonmaak het glas geheven op een geslaagd IHD
2019/2020, op naar de editie 2020/2021.

DIVERSEN

NIEUWS

KAMPIOENSCHAPPEN

SPORTPODIUM 2020

In de week van de regiokampioenschappen zijn er wijzgingen in de lessen van Laura, Wim en de menners.
Op woensdag 12 februari worden de lessen van Wim en Marrit in
een halve Willem van Es hal gegeven. Donderdag 13 februari komen
menlessen en de lessen van Laura te
vervallen.

Het Haolerhoes in Hooghalen was vrijdagavond 25 januari het decor voor het
eerste Sportpodium van de gemeente Midden-Drenthe. Was het vorig jaar nog
het Sportgala, in 2020 heeft de naam Sportpodium. Sportpodium is nieuw en
daarbij hoorde ook een nieuwe prijs; ‘Sportvereniging met ster! ‘, de prijs, een
titel voor de club die zich het afgelopen jaar maatschappelijk betrokken toonde.
VERENIGING MET STER
De prijs Sportvereniging met Ster werd uitgereikt aan de Stroomruiters. Wethouder Erjen Derks complimenteerde de organisatie van Indoor Hartje Drenthe.
Dit concours is meer dan alleen paardensport, het heeft ook een maatschappelijke functie. De indoorcommissie nodigt ieder jaar de ouderen van het Stroomdal en De Wester Es uit voor een gezellige middag paardensport onder het
genot van een hapje en een drankje. Het breder kijken en denken dan alleen
paardensport is juist dat, wat de gemeente met deze prijs (ster) waardeerd.
SPORTTALENT & SPORTPLOEG
Kyra Hingstman werd deze avond gekroond tot Sporttalent 2019! Kyra kreeg
deze titel vanwege haar geweldige paardensport prestaties het afgelopen jaar,
Kyra mag de Gemeente Midden Drenthe gaan vertegenwoordigen op het Sportgala Drenthe, welke op 7 maart gehouden wordt in Emmen. Willemijn Sijbenga was ook genomineerd in deze categorie en ontving de aanmoedigingsprijs
2019. Het Stroomruiter ZZ viertal was genomineerd in de categorie sportploeg,
vanwege hun Drentse en Nederlandse titel, de titel sportploeg hadden ze hier
graag aan toegevoegd. Als laatste categorie kwamen de sportploegen deze
avond op het podium. Het team van de Hijker damclub DTC was het team met
de meeste stemmen in deze categorie en is hiermee Sportploeg van 2019.

Zondag 16 januari maken we samen
onze accommodatie weer schoon. We
beginnen om 11.00 uur, als we het samen doen is het zo weer schoon!

PONYMETEN
Op woensdag 4 maart 2020 om 19.00
uur is het mogelijk je paard of pony te
laten meten.
Je kunt je melden bij de Broekerthal, de kosten bedragen €10,00 per
paard/pony (contant betalen).
Opgave niet nodig.

NL DOET
Zaterdag 14 maart is het NL DOET.
De stroomruiters doen ook dit jaar
mee. Kom allemaal naar de manege, de manege is van ons allemaal,
laten we deze dag samen de handen uit de mouwen steken. Er is van
alles te doen voor groot en klein.
Opgave is niet nodig.
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BELANGRIJK
INSTRUCTIE VERANTWOORD ALCOHOLSCHENKEN (IVA)
Om alcohol te schenken dienen verenigingen te beschikken over gekwalificeerd barpersoneel. Tijdens de openingstijden
waarop alcohol wordt geschonken dient er altijd een leidinggevende aanwezig te zijn die beschikt over de Verklaring Sociale
Hygiëne of een barvrijwilliger die een instructie heeft gevolgd over verantwoord schenken van alcohol.
Ook wij als Stroomruiters moeten aan deze eis voldoen, om eventueel boetes te voorkomen vragen wij de vrijwilligers de IVA
training te volgen. De IVA training is online te volgen en kost slechts 10 a 15 minuten van je tijd.
Hoe volg ik de IVA training
Ga naar de website van het NOC*NSF - https://nocnsf.livits.net/iva/doe-de-test (of kijk op de website www.stroomruiters.nl
onder nieuws. Hier staat de link ook vermeld in het bericht IVA training).
Ga je achter de bar staan van de sportkantine, dan zul je als barvrijwilliger ervoor moeten zorgen dat je de test op deze website met goed gevolg hebt afgesloten (minimaal 16 van de 20 vragen goed beantwoord hebben), hiervoor zul je een certificaat
ontvangen. De certificaten van alle vrijwilligers komen in een map achter de bar en zullen bij controle getoond moeten kunnen
worden.
Om de test goed te beantwoorden is het goed om de verschillende pagina’s op deze website te lezen.
Naast je eigen gegevens, zullen er ook een aantal gegevens van de vereniging ingevuld moeten worden. Je vult de volgende
gegevens in:
E-mailadres barverantwoordelijke: 		
secretariaat@stroomruiters.nl
Naam vereniging: 				
Stroomruiters
Aangesloten bij welke bond: 			
KNHS
Plaats vereniging:				Beilen
Naam barverantwoordelijke:			
n.v.t.
Het certificaat krijg je, bij correct afleggen van de test, per mail toegestuurd. Deze wordt ook verstuurd aan het ingevoerde
adres barverantwoordelijke. Heb je hier geen adres ingevuld dan vragen we jou jouw certificaat te mailen aan
secretariaat@stroomruiters.nl De certificaten komen in een map achter de bar te liggen.
Wij gaan uit van jullie medewerking!

AGENDA

ACTIVITEITEN
7 februari			
Springclinic Marleen Meijer
Stroomruiterhal
13-15 februari		
Drentse Kampioenschappen
Stroomruiterhal & Willem van Es hal
16 februari			Poetsdag			Gehele accommodatie
29 februari			
Poiesz promotiedag dag Stroomruiters
14 maart			NL Doet			Gehele accommodatie
21 maart			

Clubavond

25-26 april			

Strandrit voor leden van de Stroomruiters

		

Meer informatie volgt
		

Kijk voor een actueel overzicht van de aangepaste openingstijden voor vrij rijden op
www.stroomruiters.nl/accomodatie/rijhallen gesloten.

