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NIEUWSBRIEF

MET EEN POSITIEVE BLIK NAAR DE TOEKOMST!
En dan is het ‘opeens’ december. Dat betekent de laatste
nieuwsbrief van het jaar 2020. Een jaar welke we niet snel
zullen vergeten.
Het jaar 2020 begon fantastisch met ons IHD wat als zeer
succesvol in de boeken ging. Maar al gauw kwamen we in
grote onzekerheid en nam Covid-19 de regie over ons dagelijks leven. Voor velen heeft dit virus diepe wonden geslagen,
laten we hopen dat deze wonden langzaam herstellen en dat
we ondanks de littekens langzaam weer terug kunnen naar
ons normale leven.
Ook paardensport kwam in het web van Covid-19 terecht.
Gelukkig hebben we, met beperkingen en de nodige maatregelen, toch het hele jaar kunnen genieten van de paardensport. Ondanks alle perikelen hebben we dit jaar ook mooie
momenten gekend, laten we deze koesteren.
Wedstrijden lijken een eeuwigheid geleden. De komende weken zijn er diverse oefenparcoursen en clinics gepland in onze
regio. Er lijkt weer iets meer beweging te komen in onze tak.
Laten we hopen dat deze trend doorzet en we weer samen
kunnen genieten van dat waar ons hart ligt.
2020 was voor ons als bestuur ook een uitdaging. De maatregelen waren onduidelijk en wisselden met regelmaat. Dit
maakt het geheel complex. We hebben geprobeerd jullie zo
goed en duidelijk mogelijk in te lichten middels nieuwsflitsen.
Fijn dat jullie als leden begrip hebben getoond en trouw zijn
gebleven aan De Stroomruiters.

Sinds kort is
de vereniging
een bijzonder
rijtuig rijker!
Lees hierover meer
in deze nieuwsbrief

Tijdens de ALV hebben we jullie meegenomen in onze financiële situatie. 2020 is een jaar met minimale activiteiten en
openingstijden en dat betekent ook minimale inkomsten voor
de club. De overheid heeft ons financieel ondersteund, waarmee wij een deel van de gemiste inkomsten hebben kunnen
opvangen. Ondanks dat het financiële plaatje van De Stroomruiters minder rooskleurig is vergelijken voorgaande jaren, hebben wij als bestuur de weloverwogen beslissing genomen dit jaar geen contributieverhoging door te voeren; als
dank en waardering voor jullie trouwe lidmaatschap tijdens
dit onzekere jaar.
In de maand mei hebben wij geen contributie geïnd vanwege
de strenge maatregelen op dat moment. Dankbaar zijn wij dat
7% van de leden toch hun contributie voor deze maand heeft
overgemaakt aan de vereniging. Deze gift zullen wij als bestuur aanvullen tot een gewaardeerd bedrag en deze maand
aan de instructie overhandigen als waardering van trouw en
steun in de ook voor hen roerige periode.
Het is een bijzonder jaar, zo ook een bijzondere decembermaand. Ondanks alles wens ik, namens het gehele bestuur,
iedereen fijne dagen en een sportief, maar bovenal gezond
2021! Laten we met een positieve blik naar de toekomst kijken. Samen staan we sterk.
Sportieve groet namens het bestuur

Judith de Haan

YEAH! PIETEN IN DE LES!
Op maandag 30 november en dinsdag 1 december werden de lessen
van juf Yvonne van Trigt ‘verstoord’ door twee pieten. Opeens werd
een ‘gewone’ les een fantastisch feest!
Het werd een les vol gekkigheid en gezelligheid, pepernoten en een
cadeautje voor alle ruitertjes.
En natuurlijk wilden de pieten ook even laten zien hoe goed ze konden ponrijden. Bedankt lieve Pieten! Uiteraard zijn jullie ook volgend
jaar van harte welkom bij De Stroomruiters in Beilen.
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WWW.STROOMRUITERS.NL
ONZEKERHEID RONDOM IHD EN INDOORKAMPIOENSCHAPPEN REGIO
Het programma van IHD is nog onzeker. Diverse concepten staan klaar, maar zolang er zoveel onduidelijkheden zijn zal er ook
geen concept naar buiten worden gebracht. Zodra er meer duidelijkheid komt zullen wij dit met jullie communiceren via onze
website www.stroomruiters.nl/en ihd-programma.nl en het wedstrijdplatform.
Ook de regiokampioenschappen zijn onzeker. KNHS regio Drenthe heeft een routekaart gemaakt voor de selectiewedtrijden.
Welke route genomen wordt hangt af van de voortgang in maatregelen. Alle informtie hierover is te vinden op www.paardensportdrenthe.nl

LESSEN EN OPENINGSTIJDEN RONDOM DE FEESTDAGEN
In verband met de feestdagen komen alle lessen te vervallen op donderdag 24 december en donderdag 31 december.
Van donderdag 31 december 18.00 uur tot vrijdag 1 januari 10.00 uur wordt de gehele accommodatie afgesloten. Er kan in
deze periode geen gebruik worden gemaakt van de hallen.
Voor alle informatie over andere momenten dat rijhallen gesloten zijn
voor vrij rijden kunt u terecht op onze website.

VRIJWILLIG EIGENAAR VAN EEN MANEGE
Tijdens een rondleiding door de accommodatie met een nieuw lid van onze vereniging: “Is dit hele complex in eigendom van
de vereniging?” “Jawel”, vertelden we trots, “met eigen handen gebouwd en betaald!” “Dan hebben jullie vast een heleboel
enthousiaste eigenaren om dat te onderhouden!”
Inderdaad, met elkaar bezitten we meer dan 1,5 ha aan grond, en hebben we 5200 m2 aan gebouwen. Afgezet tegen ca.
250 leden, is ieder lid dus eigenaar van 20 m2 van deze manege. Wees hier zuinig en trots op!

DUURZAAMHEIDSPRIJS 2020!

Afgelopen week ontvingen wij onderstaand bericht van dhr. en mevr. Assies uit Voorhout. De duurzaamheidsprijs
2020! Wij zijn trots deze prijs te mogen ontvangen en danken de familie Assies uit Voorhout voor deze bijzondere waardering en het fantastische bedrag van €1000,-.
			

Als vrienden van de Stroomruiters Beilen wil ik graag de DUURZAMHEIDSPRIJS 2020 aanbieden:

€1000,00
			
			
			

De wijze waarop jullie de Manege hebben geïnnoveerd verdient zondermeer grote waardering.
Klasse! Bestuur en de Stroomruiters bijzonder veel succes in 2021. Wij hopen dat het coronavirus
wordt bedwongen, zodat er weer volop sportactiviteiten ontwikkelt kunnen gaan worden.

			
			

Fijne opmaat naar Kerst en een prettige jaarwisseling.
Hartelijke groet, Reina & Roelof Jan Assies

MEST DAAR WAAR HET HOORT!
Nog steeds komen er met regelmaat meldingen binnen over mest op plekken waar
dat niet hoort te liggen. Leden ruim de mest van je paard op voordat je de
accommodatie/terrein verlaat! Dit is absoluut noodzakelijk voor het behoud van
onze bodem, een net aangezicht van onze vereniging en scheelt een hoop ergernis!
Als bestuur zien we gelukkig ook vaak dat alle mest keurig netjes opgeruimd wordt.
Het kan natuurlijk voorkomen dat de kruiwagens vol zijn,
naast de sluis staat een hele grote container om de
kruiwagens in te legen. Samen houden we de
accommodatie/terrein schoon!
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LET OP! DIT ZIJN DE HUIDIGE MAATREGELEN IN ONZE ACCOMMODATIE

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Heb je KLACHTEN, dan blijf je THUIS!;
Mondkapje verplicht - ruiters op paard en instructie in de bak
uitgesloten
1,5 METER regel van toepassing;
De accommodatie blijft OPEN voor vrij rijden en trainen; Voor
individuele binnensporten geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte, waarbij er onderling minimaal
1,5 meter afstand moet kunnen worden gehouden. Kinderen
en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten
onderling geen 1,5 meter afstand te houden;
Bij BINNENKOMST van de accommodatie CHECK je IN bij
het aangegeven incheckpunt in de sluis;
GEEN PUBLIEK
Tijdens de lessen en trainingen max. 1 begeleider per
ruiter;
Begeleiding neemt plaats op de aangegeven ZITPLAATSEN op de tribune;
De kantine blijft GESLOTEN;
Groepsvorming is zowel in de accommodatie als op
het buitenterrein NIET toegestaan.

LAMPEN GEBRUIK DE STROOMRUITERS

Met enige regelmaat branden de lampen in onze manege onnodig – overdag of op momenten dat er niemand aanwezig is. Wil
iedereen hier alert op zijn. Wij hebben de tijdklok eraf gehaald om de lampen te kunnen gebruiken op de juiste momenten
(denk aan donkere dagen in deze periode) maar ook om uit te doen op de juiste momenten. Willen jullie allemaal bewust
omgaan met onze energie? Wanneer er geen verandering komt in de huidige manier van handelen zullen wij dit beleid gaan
aanpassen.
Zit je in de laatste les, of verlaat je ’s avonds als laatste de accommodatie , doe dan naast de binnenverlichting
ook de buitenlampen uit. Er zijn bij het bestuur klachten binnengekomen van omwonenden omtrent de
buitenverlichting. Zij ervaren dit als hinderlijk. Wij zijn bezig met een passende oplossing in
de vorm van een tijdsklok. Willen jullie eraan denken dat de verlichting
zowel binnen als buiten uitgedaan wordt,
wanneer je als laatste accommodatie verlaat.

8
EEN BIJZONDER LIEFDEVOL GEBAAR
Sinds kort is de vereniging een bijzonder rijtuig rijker. Dhr. Assies heeft zijn
gerestaureerde Jagtwagen (1875) onlangs geschonken aan PSMV De Stroomruiters. Dhr. Assies kocht de koets in de jaren ’80 voor eigen gebruik en
heeft deze koets geheel laten restaureren.
Dhr Assies, oud inwoner van Beilen, was begin jaren 80 door zijn paardrijdende dochter
verbonden aan De Stroomruiters. Zelf nam hij als enthousiast paardensport liefhebber
het voorzitterschap van de vereniging. Als coördinator van het Lanijto, heeft Dhr. Assies
en heeft ervoor gezorgd dat het concours Hippique onderdeel werd van het Lanijto programma.
De familie Assies verhuisde in de loop van de jaren 80 naar Voorhout, maar De Stroomruiters blijft voor de familie bijzonder, een vereniging waar mooie kostbare herinneringen aan verbonden zijn. Zoals hij zelf zegt: “Een prachtige accommodatie waaraan
bijzondere investeringen zijn gedaan. Daarnaast beschikt de vereniging nog altijd over
een bloeiend ledenbestand. Ik ben trots op de Stroomruiters”. De familie draagt De
Stroomruiters graag een warm hart toe door het schenken van deze Jagtwagen. De
Jagtwagen is op dit moment te bewonderen in de uitbouw van onze accommodatie.
Ondertussen is het bestuur op zoek naar een geschikte plek om deze koets te stallen.
Wij danken dhr. Assies hartelijk voor dit bijzonder geschenk aan de vereniging. We
hadden de koets graag op een andere manier aan onze leden willen introduceren tijdens
ons IHD. Helaas hebben dit concours uit onze agenda van 2020 moeten halen vanwege
COVID-19. Laten we hopen dat we dit concours in 2021 extra feestelijk mogen maken!
Wij danken de familie Assies hartelijk voor dit bijzonder geschenk aan de vereniging.

Fijne dagen
op naar een
Sportief 2021
in goede
Gezondheid

