
“De gehele accommodatie in - en outdoor blijft op slot, 

jeugd mag weer starten met verenigingslessen”

NIEUWSBRIEF

De maatregelen voor de jeugd t/m 18 jaar zijn versoepeld. Dit betekent dat wij weer mogen starten met de verenigingslessen 
voor de jeugd. Een van de voorwaarde is dat de lessen buiten plaatsvinden. Hiervoor moest actie worden verricht op de staat 
van de bodem van onze buitenbak. Ook dit kunnen wij niet zonder vrijwilligers! Loonbedrijf Zinger uit Beilen heeft de bodem 
voorzien van het nodige vocht. Henk Ebbinge heeft er vervolgens voor gezorgd dat de bak er strak gesleept bij ligt. Chapeau!

@ Henk Lomulder Fotografie

Wat fijn om te kunnen melden dat er een klein beetje meer roerigheid komt op onze accommodatie aan de Hoefslag. Vanaf 
maandag 4 mei zullen wij weer starten met de jeugdlessen - er is geen les op Hemelvaartdag donderdag 21 mei en Pinkstermaandag  
1 juni. Alle andere maatregelen blijven van kracht, in ieder geval tot 20 mei. Dit betekent dat de deuren van de accommodatie 
nog steeds op slot blijven en is het gebruik van de buitenbak, buiten de verenigingslessen om, niet toegestaan.

Om te mogen starten moeten wij als vereniging aan bepaalde voorwaarden voldoen vanuit de gemeente en is er een protocol 
opgesteld. Wij vragen jullie nadrukkelijk het protocol door te nemen en de regels in acht te nemen. Het protocol is te vinden 
op de tweede en derde pagina van deze nieuwsbrief en staat op onze website gepubliceerd. Veiligheid en gezondheid staan 
voorop en ook hierin staan we samen sterk. 

De verenigingslessen vinden plaats in de buitenbak en zijn in aangepaste vorm ingedeeld. Wij hebben geprobeerd zoveel mo-
gelijk de vaste lesavonden en groepen aan te houden, maar hebben wel wat lessen gevoegd. De betrokken ruiters/amazones 
zijn hiervan op de hoogte gebracht. Heb je geen persoonlijk bericht gehad, dan geldt voor jou dat je op je reguliere 
lesplek staat ingedeeld.  Wellicht overbodig te melden, maar ook nu is niet toegestaan te ruilen van les en afmelden graag 
vroegtijdig bij de instructie. Indien je vragen hebt m.b.t. de lesindeling, neem dat even contact op met Jolande Fokkens. 

Zijn er andere vragen, onduidelijkheden, 
verbeter- en of aandachtspunten,
neem dan contact op met 
een van de bestuursleden.

VERSOEPELING MAATREGELEN VOOR DE JEUGD
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LSinds 29 april zijn de regels versoepeld voor sportactiviteiten voor kinderen en JONGEREN T/M 18 JAAR. In de buitenlucht is 
veel mogelijk, maar binnen sporten blijft verboden. De versoepeling is bedoeld voor trainingsactiviteiten. Bovendien is bepaald 
dat het gaat om GEORGANISEERDE SPORTACTIVITEITEN, dus geen particuliere initiatieven. In Drenthe is in de Veilig-
heidsregio afgesproken dat provinciaal dezelfde regels worden gehanteerd. Overige protocollen gelden in Drenthe dus niet. 

BUITENSPORTACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN TOT EN MET 18 JAAR

Algemene regels

naar de les

• Gezond verstand staat voorop. We zijn ontzettend blij met de versoepeling en we zorgen er samen voor dat we de rege-
ring helpen met het in control blijven van de corona-aanpak. Ons gedrag draagt bij aan verdere versoepeling van regels 
op langere termijn. Daarom: 

• Behoud ten minste 1,5 METER afstand van elkaar (uitzondering geldt voor sportende kinderen t/m 12 jaar); 
• Bij KLACHTEN zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen en begeleiders nog steeds: BLIJF THUIS.
      Deelnemers mogen om deze reden ook worden teruggestuurd; 
• Indien een huisbewoner koorts heeft blijven u en uw kind thuis;
• Alleen deelnemende kinderen en jongeren, sportbegeleiders en instructie zijn op de sportlocatie aanwezig;
• De trainingen vinden allemaal plaats in de BUITENBAK. Voor de jeugd t/m 12 jaar geldt onderling geen  

afstandsbeperkingen. De instructie blijft op minimaal 1,5 meter afstand van de deelnemers; 
• Jeugd van 13 t/m 18 jaar mag trainen maar dient aan de 1,5 m afstand te voldoen.
• ACCOMMODATIE BLIJFT GESLOTEN. De toiletten zijn tijdens de lessen geopend. Hier is mogelijkheid handen te  

wassen/desinfecteren (bij voorkeur thuis voorafgaand aan de les naar de toilet).
• Alle instructie is voorzien van een EHBO KOFFER;
• Tijdens de lessen is de één aangewezen persoon voor het WAARBORGEN VAN DE CORONAVEILIGHEID, ook te her-

kennen aan het GELE HESJE. Maar we doen het SAMEN, spreek elkaar aan waar nodig. Bij onduidelijkheden of calami-
teiten kan altijd CONTACT worden opgenomen met een van de BESTUURSLEDEN.

Op maandag 4 mei hervatten wij de lessen voor onze leden t/m 18 jaar. De lessen worden gegeven op maandag- dinsdag- 
woensdag- en donderdagavond in de buitenbak van onze accommodatie. 

• Ga voorafgaand aan de les THUIS NAAR HET TOILET;
• ALLEEN DEELNEMENDE KINDEREN/JONGEREN en hun begeleider zijn welkom tijdens de les;
• Parkeer met minimaal 2 meter afstand van elkaar op de aangegeven plaatsen (zie overzicht); 
• Zadel je paard/pony op bij de trailer;
• Je WACHT BIJ DE TRAILER tot de instructie of de aangewezen persoon voor de coronahandhaving je komt halen;
• Loop achter elkaar aan naar de rijbak en houdt te allen tijde rechts aan;
• Houdt op het hele terrein, ook in de rijbak 1,5 METER afstand van elkaar;
• BEGELEIDERS blijven na het opzadelen bij of in hun auto, begeleiders zijn NIET TOEGESTAAN langs de hoefslag;
• Na de les loop je gezamelijk, uiteraard ook met 1,5 meter afstand, naar de trailers, 
• Bij de trailer zadel je je paard/pony af en je gaat GELIJK NAAR HUIS;
• Toiletten zijn tijdens de lessen geopend, en alleen toegankelijk via de rode zijdeur. 
      Wij vragen jullie deze zo min mogelijk te gebruiken en na gebruik de toiletbril,
      deurklinken en uw handen te desinfecteren.
• Desinfectiemateriaal staat bij de ingang van de toiletten.



P
R

O
T
O

C
O

L

•	F

•	
F

•
	F

•	
F

•	
F

•	
F

•	F •	
F

•	F

•	F

•	F

buitenbak
leslocatie

p
a
rk

e
re

n

ri
jr

ic
h

ti
n

g

• Let op de rood  gemarkeerde rijrichting voor trailers;
• Parkeren 2 meter uit elkaar op de geel gemarkeerde delen;
• Je wacht bij de trailer tot de instructie je komt halen;
• Op je paard houdt je rechts aan;
• Geef elkaar de ruimte en houdt je aan de 1,5 meter.

terrein regels

parkeren

Willem van Eshal

Broekerthal
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• Alleen de maatrgelen omtrent de 
jeugdtrainingen versoepeld zijn;

• Alle andere activiteiten in welke 
vorm ook, verboden zijn in en 
rond onze accommodatie;

• Deze maatregelen in ieder geval 
tot 20 mei van kracht zijn;

• Zodra het mag, het slot van de   
accommodatie gaat. Daar gaan 
wij met ons allen heel hard voor 
duimen;

• De contributie niet geïnd wordt in 
de maand mei;

• Wanneer het voor jou niet goed 
voelt dat de contrubutie voor 
mei niet wordt geïnd, je con-
tributie mag overmaken op re-
kening van de Stroomruiters  
NL05RABO 0306 5137 57 o.v.v. 
StroomruitersSamenSterk#Corona

• Deze binnenkomende bedragen 
door onze penningmeester apart 
worden gezet. En het totaalbe-
drag naar evenredigheid wordt-
verdeeld onder onze instructie. 

• Er door Marrit Reussien een privé-
les beschikbaar is gesteld om te 
verloten onder de mensen die hun 
contributie voor de maand mei on-
danks de genomen beslissing van-
uit het bestuur toch storten op de 
rekening van de Stroomruiters.

WIST U DATMEERTALLEN

Begin maart zijn de meertallen weer begonnen met trainen, een grote groep 
jeugdige ruiters en amazones en een fanatieke trainer. Helaas hebben wij als 
bestuur besloten de trainingen voor de meertallen voor dit seizoen niet voort 
te zetten. Zoals jullie wellicht weten zijn grote evenementen tot 1 september 
niet toegestaan en zal ook de Hippiade dit jaar niet plaatsvinden.

Wij begrijpen dat dit een teleurstelling is, maar zodra de maatregelen het 
toelaten hopen wij andere activiteiten te kunnen bieden voor onze leden.  
Wat voor activiteiten? Daar kunnen we met z’n allen over nadenken. Heb je 
leuke suggesties? Meld het dan bij de rijtechnische of activiteitencommisie.

POIESZ ACTIE

De jeugdsponoractie van de Poiesz is vanwege de co-
ronamaatregelen vroegtijdig beeindigd. Poiesz heeft 
besloten alle deelnemende vereningen een bedrag van 
€1000-,- toe te kennen. 
 
Ook de Stroomruiters heeft dit bedrag mogen ontvangen. Wij willen, on-
danks dat het aantal munten niet telde, iedereen die munten in de buis van 
de Stroomruiters heeft gedaan hartelijk danken. Ook bedanken wij de Poiesz 
voor het ontvangen bedrag.

MAAK KANS OP EEN PRIVELES!

In de nieuwsflits van 11 april jl. hebben wij jullie op de hoogte gebracht van 
de beslissing die wij als bestuur hebben genomen m.b.t. het niet innen van de 
contributie in de maand mei 2020. Wij zijn van mening dat wij jullie een stuk-
je tegemoetkoming moeten bieden, gezien de accommodatie niet gebruikt 
mag worden. Ondanks dat de vaste lasten voor de vereniging doorlopen ach-
ten wij het verantwoord dit te doen. 

Er kwamen veel positieve reacties op ons bericht van mensen die de ver-
eniging ook in deze tijd willen blijven steunen. Daar zijn wij natuur-
lijk ontzettend blij mee. Daarop hebben wij besloten dat iedereen vrij 
is een bedrag over te maken op de rekening van de vereniging o.v.v.  
stroomruiterssamensterk#corona - let op! - dit gaat in de maand mei dus 
niet automatisch, tenzij je dit hebt aangegeven bij de penningmeester of het 
secretariaat.

Marrit Reussien heeft aangegeven trots te zijn op de vereniging. Ze stelt een 
priveles beschikbaar om te verloten onder de mensen die hun contrributie voor 
de maand mei ondanks de genomen beslissing vanuit het
bestuur toch storten op de rekening van de Stroomruiters.


