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NIEUWS VANUIT HET BESTUUR

@ Henk Lomulder Fotografie

De afgelopen week hebben wij dhr. Dijkema, ons contactpersoon binnen de Gemeente Midden Drenthe, uitgenodigd op onze
accommodatie. De maatregelen voor sporten bij verenigingen zijn versoepeld. Maar alle maatregelen op verschillende niveaus
en takken van sport maken het voor ons als bestuur erg lastig de juiste beslissingen te nemen voor onze vereniging. Samen
met dhr. Dijkema hebben we gesproken over de mogelijkheden die er zijn voor ons als vereniging. Hij heeft dit vervolgens
weer hogerop besproken. Er is voor beide partijen helderheid gekomen, ook hierin geldt SAMEN STAAN WE STERK!
Verenigingslessen mogen volgens richtlijnen weer van start. Paardenaccommodaties mogen onder bepaalde voorwaarden
open.
Dit betekent voor de Stroomruiters dat vanaf maandag 18 mei bijna alle verenigingslessen weer worden hervat; helaas is de
bodem van onze buitenbak op dit moment niet berekend op menwagens. Zodra er voor deze groep mogelijkheden komen,
zullen wij deze lessen ook weer hervatten.
De deuren van onze accommodatie gaan ook op 18 mei weer open. In deze nieuwsflits lees je onder welke voorwaarden de
lessen worden hervat en de accommodatie open wordt opengesteld.
Wij willen graag via Facebook blijven communiceren, discuseren doen wij liever op een andere manier. Bij vragen, onduidelijkheden, verbeter- en of aandachtspunten, neem contact op met een van de bestuursleden telefonisch, mail of via app.

VERENIGINGSLESSEN
Vanwege de regels vanuit het RIVM en de Gemeente Midden Drenthe is les, in welke vorm ook, alleen toegestaan in de buitenlucht en moeten deze bij de gemeente worden aangemeld door de vereniging. Alle lessen vinden plaats in de buitenbak van
onze accommodatie, met uitzondering van de lessen van Wim Pomp op de maandag en woensdagavond; deze vinden plaats
bij Wim thuis. De lessers van Wim krijgen hierover persoonlijk bericht.
De indeling van de lessen is weer als voordat de corona haar intrede deed. Dus zat je tijdelijk in een andere les, dan ga je
vanaf maandag 18 mei weer naar je reguliere les.
Let op! Er is geen les op Hemelvaartdag donderdag 21 mei en Pinkstermaandag 1 juni.
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 deze regels in acht te nemen. Het protocol staat op
onze website gepubliceerd. Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief hebben wij de belangrijkste punten uitgelicht.

ROTOCOL

OPENSTELLEN ACCOMMODATIE PER 18 MEI 2020

Maandag 18 mei 12.00 uur gaat de accommodatie open OM HET TRAINEN VAN JE PAARD MOGELIJK TE MAKEN.
Er zijn door de Gemeente Midden Drenthe voorwaarden gesteld aan het gebruik van de accommodatie.
Hieronder volgen de geldende regels omtrent het gebruik van onze accommodatie.
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DE INDOOR ACCOMMODATIE IS ALLEEN OPEN VOOR TRAINING!
Prive- of groepsles op eigen initiatief is op onze gehele accommodatie indoor- en outdoor tijdelijk NIET toegestaan.
Hierin volgen wij de voor ons geldende richtlijnen.
•

Bij KLACHTEN zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt BLIJF THUIS;

•

Indien een huisbewoner koorts heeft blijft u thuis;

•

BUITEN OP-EN AFZADELEN is verplicht;

•

Het dragen van RIJHANDSCHOENEN is verplicht;

•

Alleen de COMBINATIE paard en ruiter, heeft toegang tot de accommodatie (met uitzondering van de jeugd tot 18 jaar,
hiervoor geldt dat 1 begeleider gewenst is);

•

Iedereen dient zich te houden aan de aangegeven LOOPROUTE;

•

In de WILLEM VAN ES HAL en de STROOMRUITERHAL zijn MAXIMAAL 8 COMBINATIES per hal toegestaan;

•

In de BROEKERTHAL zijn maximaal 2 COMBINATIES toegestaan;

•

LONGEREN is tijdelijk in DE GEHELE ACCOMMODATIE indoor- en outdoor NIET TOEGESTAAN;

•

De toiletten zijn geopend. Maar gelieve THUIS NAAR TOILET;

•

We doen het SAMEN, spreek elkaar aan waar nodig. Bij onduidelijkheden of calamiteiten kan altijd CONTACT worden
opgenomen met een van de BESTUURSLEDEN;

•

De 1,5 METER wordt ten alle tijde gehanteerd (m.u.v. kinderen t/m 12 jaar).

De actuele openingstijden van de rijhallen zijn te vinden op www.stroomruiters.nl
Deze regels en protocollen zijn tijdelijk zodra de maatregelen wijzigen zullen
Wij onze regels en protocollen hier naar aanpassen.

MAAK KANS OP EEN PRIVELES!
Deze maand zal de contributie niet worden geiind. Wij zijn van mening dat wij jullie een stukje tegemoetkoming moeten
bieden, gezien de accommodatie 8 weken lang niet gebruikt mocht worden. Ondanks dat de vaste lasten voor de vereniging
doorlopen achten wij het verantwoord dit te doen.
Er kwamen veel positieve reacties op onze aankondiging hierover van mensen die de vereniging ook in deze tijd willen blijven steunen.
Daar zijn wij natuurlijk 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.

STEUN DE STROOMRUITERS! KOOP EEN APPELTAART-TEGOEDBON
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JUMBO Mulder Beilen heeft een mooie actie
opgezet op vereniginging te steunen
tijdens deze bizarre tijd. Hoe werkt het;
Ga naar https://taartactie.nl/Beilen
Kies PAARDENSPORTVERENIGING DE STROOMRUITERS

KOOP NU, GENIET SAMEN!

Koop één of meerdere tegoedbonnen voor een taart van JUMBO Mulder;
Per taart maakt JUMBO Mulder €3,- over naar de gekozen vereniging. Direct na het plaatsen van
je bestelling, ontvang je een tegoedbon per e-mail. Van 1 juli t/m 31 december 2020 kun je,
wanneer al je vrienden en familie weer bij je op visite mogen komen, met de tegoedbon je taart
ophalen bij JUMBO Mulder.

voor de vereniging

koop nu en lever hem in tussen 1 juli en 31 december 2020

Deze regels en protocollen zijn tijdelijk zodra de maatregelen wijzigen zullen
Wij onze regels en protocollen hier naar aanpassen

ROTOCOL

PROTOCOL BUITENSPORTACTIVITEITEN STROOMRUITERS

Vanaf 18 mei worden alle lessen hervat. In de buitenlucht is veel mogelijk, BINNEN LESSEN BLIJFT VERBODEN.
Bovendien is bepaald dat het gaat om GEORGANISEERDE SPORTACTIVITEITEN, dus geen particuliere initiatieven. In Drenthe is in de Veiligheidsregio afgesproken dat provinciaal dezelfde regels worden gehanteerd. Overige protocollen gelden in Drenthe dus niet.

Algemene regels

Gezond verstand staat voorop. We zijn ontzettend blij met de versoepeling en we zorgen er samen voor dat we de regering
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 BLIJF THUIS;
Deelnemers mogen om deze reden ook worden teruggestuurd;

•

Indien een huisbewoner koorts heeft blijft u thuis;

•

Alleen deelnemers, sportbegeleiders en instructie zijn op de sportlocatie aanwezig;

•

De lessen 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;

•

De toiletten zijn geopend. Hier is mogelijkheid handen te wassen/desinfecteren (bij voorkeur thuis voorafgaand aan de
les naar toilet).

•

Alle instructie is voorzien van een EHBO KOFFER;

•

Tijdens de jeugdlessen is de één aangewezen persoon voor het WAARBORGEN VAN DE CORONAVEILIGHEID, ook te
herkennen aan het GELE HESJE. Maar we doen het SAMEN, spreek elkaar aan waar nodig. Bij onduidelijkheden of calamiteiten kan altijd CONTACT worden opgenomen met een van de BESTUURSLEDEN.

naar de les

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 DEELNEMERS en hun begeleider zijn welkom tijdens de les;

•

Zadel je paard/pony op bij de trailer;

•

Je gaat niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de richting de rijbak ;

•

Loop achter elkaar aan en houdt te allen tijde rechts aan;

•

Houdt op het hele terrein, ook in de rijbak 1,5 METER afstand van elkaar;

•

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 geopend. 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.

