NIEUWSBRIEF
LESSEN GAAN DOOR, ANDERE VERENIGINGSACTIVITEITEN BLIJVEN TOEKOMST
Net als de vorige nieuwsbrief, is deze nieuwsbrief een combinatie van oktober en november.
De wedstrijdsport ligt stil, we worden geadviseerd zo min
mogelijk reisbewegingen te maken en de 1,5 meter lijkt al
‘normaal’ te worden. Alles om het coronavirus onder controle
te krijgen. Ik denk dat we allemaal uitzien naar een groot
concours, bomvolle tribunes en een knallend ruiterbal. Iets
waar we de komende tijd alleen maar van kunnen dromen...
De persconferentie van afgelopen dinsdag heeft veel vraagtekens bezorgd bij ons als bestuur. Groepen tot 30 personen
zijn toegestaan per zelfstandige binnenruimte, indien de 1,5
meter afstand gewaarbord blijft. Wil je samen paardrijden,
dan geldt een maximum van 2 personen per groepje.
De logica ontbreekt...
De KNHS brengt vervolgens naar buiten dat, zolang er geen
duidelijkheid is, groepslessen boven de 18 jaar niet zijn toegestaan. Hun advies naar de verenigingen; ga bij onduidelijkheden in gesprek met de gemeente of veiligheidsregio.

Wij hebben daarop contact opgenomen met ons contactpersoon binnen onze gemeente. Gelukkig is de Gemeente Midden Drenthe begaan met het verenigingsleven en denken ze
graag actief met ons mee.
Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat de 1,5 meter
afstand absoluut geen probleem is tijdens het rijden in onze
accommodatie, en mogen de lessen gewoon doorgaan. Wel
hebben wij de regels in onze accommodatie aangescherpt.
Hieronder hebben we deze regels opgenomen, welke per direct van kracht zijn. Hierin is onderscheid gemaakt in het samen en individueel rijden.
Alle andere verenigingsactiviteiten blijven nog even toekomstgericht.
Zoals het nu lijkt zijn de aangescherpte maatregelen t/m 18
november 2020 van kracht. Zodra wijzigingen komen in het
beleid van de Stroomruiters brengen wij jullie hiervan op de
hoogte. Heb je vragen? Neem dan contact op met een van de
bestuursleden.
Sportieve groet namens het bestuur

Judith de Haan
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Heb je klachten BLIJF THUIS!
1,5 meter afstand is de leidraad!
Op- en afzadelen doe je bij de trailer op het buitenterrein.
Je gaat altijd via de sluis naar binnen.
Je noteert altijd je naam en tijd van aanwezigheid op
het formulier bij het ‘check in’ punt.
1 begeleider of trainer mag mee in de accommodatie.
Maximaal 30 personen per hal - incl. begeleiders.
Je noteert altijd je naam en tijd van aanwezigheid op
het formulier van het ‘check in’ punt.
Na training ga je gelijk weer na de trailer.
We spreken elkaar aan waar nodig.
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Heb je klachten BLIJF THUIS!
Lessen volgens regulier rooster.
1,5 meter afstand is de leidraad!
Op- en afzadelen doe je bij de trailer op het buitenterrein. Uiteraard mag je begeleider je hierbij helpen.
Je gaat niet eerder de accommodatie in dan het tijdstip van aanvang van de les.
Je gaat altijd via de sluis naar binnen.
Je instructeur noteert jouw aanwezigheid.
Geen begeleiders en publiek in de accommodatie.
Na de les ga je gelijk weer na de trailer.
We spreken elkaar aan waar nodig.

Wij zijn ons er van bewust dat deze maatregelen ver van leuk en praktisch zijn. Maar het zijn voorwaarden voor
het kunnen blijven rijden in onze accommodatie.
Wij vertrouwen op onze leden, denk om jezelf en je naasten, en wijs elkaar op deze regels waar nodig. Iedereen
heeft hierin zijn verantwoording te nemen. Op deze manier voorkomen we dat het slot weer op de accommodatie
moet. Uiteindelijk zijn we samen verantwoordelijk!
Heb je vragen? Neem dan contact op met een van de bestuursleden.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Juist in deze tijd, waarin we elkaar weinig zien is het belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven. Om deze reden hebben
wij besloten de ALV digitaal te laten plaatsvinden op woensdag 18 november 20.00 uur.
Alle leden hebben via de mail een uitnodiging voor deze ALV gekregen. Heb je deze niet ontvangen neem dan contact op met
het secretariaat via mail secretariaat@stroomruiters.nl of via tel. 06 44480814

ROKEN IN DE ACCOMMODATIE
Tegenwoordig zijn regels niet meer weg te denken. Er komen regels en er worden weer versoepelingen doorgevoerd. Maar de ‘standaard’ regels in onze accommodatie
blijven naast alle wisselende regels van kracht.
Dat betekend dat roken in de gehele accommodatie nog
altijd ten strengste verboden is

MEST OPRUIMEN
Helaas komt het nog regelmatig voor dat leden de mest
van hun paard/pony niet opruimen na het gebruik van
de hal. Ook buiten op het terrein ligt met regelmaat
mest. Het is de bedoeling dat jullie dit ook allemaal zelf
opruimen. Als we allemaal netjes zijn blijft het ook netjes. We willen jullie vragen hier allemaal iets scherper
op te zijn!
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OKTOBERCONCOURS 2020

We hebben veel moeten regelen en veel moeten vragen van onze vrijwilligers vanwege extra controles, maar het is gelukt.
Het oktoberdressuurconcours was een groot succes! Onder alle maatregelen en hierdoor geen publiek was de sfeer sportief
en waren de deelnemers enthousiast.
Onze eigen leden hebben ook deze editie goed gepresteerd. De uitslagem zijn te vinden op onze website onder het kopje
‘resultaten leden’.
De accommodatie zag er top uit! Heb jij ook geholpen schoonmaken en/of opbouwen? Top dank je wel!
Het oktoberspringconcours was verplaatst naar november. Helaas zijn de maatregelen nog steeds van kracht wat betekent dat
we dit jaar definitief een streep moeten zetten door het oktoberspringconcours 2020.

PROEFGERICHTE DRESSUURCLINIC
Heb je een rijtechnisch probleem waar je tegenaan loopt? Of wil je
proef niet helemaal zoals je zou willen?
Op zaterdag 21 november organiseert Marrit Reussien een een
dressuur clinicdag bij de Stroomruiters.
De clinic is alleen voor de leden van de Stroomruiters en wordt 1
op 1 gegeven, 30 minuten per combinatie. De kosten bedragen
€30,- per combinatie. Marrit is hier de begeleider, extra begeleiding en publiek is tijdens de clinic NIET toegestaan
Heb je verder nog vragen of wil je je opgeven. Dat kan rechtstreeks bij Marrit op t. 06 18435202

RABOCLUBSUPPORT
Ook dit jaar konden onze leden, lid van de Rabobank hun stem geven aan de Stroomruiters. Iedere stem was geld waard.
Afgelopen week ontvingen wij de cheque van de Rabobank t.w.v. €590,01. Iedereen die zijn of haar stem aan
onze vereniging heeft gegeven hartelijk dank!

