
NIEUWSBRIEF

De afgelopen periode hebben wij allemaal moeten incasseren. Als bestuur proberen zoveel mogelijk voor onze leden te 
organiseren.  De regels zijn streng, waardoor we ook beperkt zijn in mogelijkheden. De vaste lasten van de vereniging lo-
pen door, maar er zijn naast de lidmaatschappen geen inkomsten uit kantine of evenementen.  Onze leden en instructie 
blijven ondanks deze nare periode trouw aan de vereniging. FANTASTISCH! Toch raakt ook bij deze mensen ‘de koek op’.  

De buitenbak is het meest kostbare plan wat op het verlanglijstje staat van de Stroomruiters, maar heeft op dit 
moment de hoogste prioriteit. Met een goed berijdbare buitenbak kunnen wij onze activiteiten uitbreiden bin-
nen de richtlijnen van nu. Maar het biedt ook mogelijkheden voor de toekomst. Wij zijn het als bestuur unaniem met 
elkaar eens dat wat we doen, goed moet, maar ook financieel verantwoord moet blijven. 

Omdat samen trainen onder gediplomeerde begeleiding wenselijk is voor mens en dier moet er iets gebeuren en zijn wij, 
naast dat wij met de gemeente in gesprek zijn, ook met de KNHS het gesprek aangegaan. De regels worden namelijk per 
gemeente verschillend geïnterpreteerd en nageleefd. De KNHS geeft aan dat het maatwerk is, en verwijst ons naar onze eigen 
gemeente. Wij moeten met hun in gesprek over wat wel en niet kan op het gebied van paardensport binnen onze gemeente. 
Wij willen als vereniging niet de ‘randjes van de wet opzoeken’, de kans is aanwezig dat we dan financieel nog harder geraakt 
worden, dit risico vinden wij te groot.

DENKEN IN MOGELIJKHEDEN
Iets wat ‘ons probleem’ op dit moment gelijk oplost is toestemming krijgen om binnen te mogen trainen in kleine groepen.  
De gemeente heeft in eerste instantie aangegeven dat dit niet past binnen het huidige coronabeleid van de gemeente Mid-
den-Drenthe. Wij hebben afgelopen week de gemeente Midden-Drenthe gevraagd hier nog eens goed naar te kijken en mee 
te denken in mogelijkheden. Paardensport is absoluut niet te vergelijken met andere sporten.
• Beweging van het paard is essentieel voor het welzijn van de paarden. De juiste instructie is hierbij meer dan wenselijk
• De combinaties komen niet fysiek met elkaar in aanraking;
• Er kan gemakkelijk minimaal 1,5 meter afstand worden gehouden;
• Onze accommodatie is klimaatneutraal, en ruim genoeg.

Ondertussen denken wij verder in mogelijkheden, binnen de huidige beperkingen. Begin deze week komt een groep vrijwilligers 
bij elkaar en gaan samen met een zandleverancier de mogelijkheden op korte termijn bespreken. Ook de gemeente is uitge-
nodigd om ‘real live’ mee te denken/kijken en wij hopen dat zij ons financieel willen bijstaan in de kosten voor het materiaal. 

Wanneer onze buitenbak toegankelijk wordt gemaakt kunnen onze lessen/trainingen weer worden opgestart. Daarnaast 
zullen wij onze uren kunnen uitbreiden naar het weekend.  De avondklok en de donkere avonden vormen, naast de huidige 
regels, op dit moment namelijk een extra belemmering. Gelukkig is ook onze instructie bereidwillig.

De Stroomruiters is een gezonde vereniging en dat willen we graag blijven. Paardensport verbindt mensen!

Achter de schermen wordt er hard gewerkt voor dat wat wel kan! Wij proberen jullie hier zo goed mogelijk deel van uit te 
maken. Maar heb je nog vragen, zijn er onduidelijkheden, of heb je suggesties? 
Neem dat contact op met een van de bestuursleden.

Sportieve groet, 

Gerard Limburg,  Henk Lomulder,  Jolande Fokkens,  Arina Pomp

Lisette Blom,  Marjan Hulzebosch, 

Jacoline Jonkers,  Judith de Haan

Versoepelingen blijven vooralsnog uit, hoe nu verder...



Wij zijn blij met inzet van vele vrijwilligers in diverse werkgroepen. Dit voorjaar is de werkgroep accommodatie nieuw 
leven in geblazen. Het mooie van deze diverse groep, bestaande uit 8 personen, is ook de verweving binnen onze ver-
eniging, zoals bijvoorbeeld de maandag ochtendploeg. Het voordeel hiervan is dat we de lijntjes kort kunnen houden.

De werkgroepen kunnen het natuurlijk niet alleen,  maar het zijn 
wel extra trekkers/ondersteuners die nodig zijn om ook echte 
stappen te maken. De werkgroepen staan open voor ideeën, 
suggesties en ondersteuning in welke vorm dan ook.

De eerste actie was het snoeien van de zuidelijke parkeerplaats, 
de volgende actie is het opschonen van de grondwalletjes. Want 
de combinaties zijn in de loop der tijd wat groter en langer ge-
worden. De volgende actie die nu volop onder bestuurlijke aan-
dacht is, en ook aandacht van de werkgroep, is het opknappen 
van de rijdbaarheid van buitenbak. Er zijn diverse oriënterend 
gesprekken gaande. We hopen hier spoedig stappen in te ma-
ken.   

HANDEN UIT DE MOUWEN

Fantastisch werk 

van de 

maandagochtendploeg

Save the date! Maandag 17 mei 20.00 uur. Op 
dit moment is het nog onzeker of wij jullie op 
de de voorjaars ALV wel weer fysiek mogen ont-
vangen. Zodra duidelijk is op welke wijze deze 
Algemene Leden Vergadering plaatsvindt zullen 
wij dit met jullie delen. De datum kunnen jullie al 
wel noteren;  MAANDAG 17 MEI 20.00 UUR. 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

ALV 
Stroomruiters 

Bericht vande werkgroep accommodatie



WIJ ZITTEN NIET STIL!

GEEN WEDSTRIJDEN, WEL TRAININGSPARCOURS VOOR LEDEN

  

VRIJDAG           FEBRUARI
AANVANG 
20:00 UUR

ONLINE

J

STROOM 
R U I T E R 

LET OP! 
informatie over opgave en verdere uitleg wordt via de mail naar alle leden verzonden.
Begin volgende week geen mail ontvangen?  Mail dan naar activiteiten@stroomruiters.nl 

B
Y

 J
U

U
D
 

p
h

o
t
o

 
&

 
d

e
s

ig
n

3 kaarten  €5,-
4 rondes, dus 12x kans op 

HELE GAVE PRIJZEN
   

!

Om onze leden de mogelijkheid te geven wedstrijdgericht te trainen wordt er door de RTC ook in de maand april, van 3 
t/m 17 april, een oefenparcours met sponsorhindernissen in de Stroomruiterhal geplaatst. 

DIT PARCOURS IS ALLEEN TOEGANKELIJK VOOR LEDEN VAN DE STROOMRUITERS. Niet leden mogen geen gebruik maken 
van de accomodatie, en dus ook niet van het oefenparcours.

De activiteitencommissie zit in deze tijden natuurlijk niet stil, 
ook al zouden we graag weer leuke dingen willen organiseren 
zoals eerst. We hebben nu twee keer een online bingo geor-
ganiseerd, waarbij beide keren meer dan 200 enveloppen zijn 
verkocht. We hebben dan ook alleen maar positieve reacties 
ontvangen! 

De BINGO heeft een mooi bedrag opgeleverd, hier gaan wij 
een nieuwe dressuurspiegel en flexpoles voor de manege van 
aanschaffen. 

Verder zijn we momenteel bezig met de Poiesz actie, jullie zijn 
al goed bezig met munten verzamelen! Houdt de mail en Face-
book in de gaten voor de aanbiedingen. De spaarsprinter van 
aankomende week staat verderop in deze nieuwsbrief. 

Zodra het weer mag kunnen jullie onder andere een schriktraining verwachten en we hopen zo snel mogelijk samen weer een 
strandrit te kunnen maken! Ons belangrijkste doel is leuke activiteiten organiseren voor iedereen. Heb je nog leuke ideeën voor 
ons? Je mag ons altijd een berichtje doen! Stay safe!

Bericht vande RTC

Bericht van

activiteitencommissie



PONY METEN

Ook dit jaar is het weer mogelijk om je pony te laten meten bij de Stroomruiters.

Op dinsdag 30 maart 18.00 uur komt de ponymeter in de manege. Je dient je vooraf aan te melden, vanwege de corona 
maatregelen. Dit kan d.m.v. een mail te sturen aan secretariaat@strooomruiters.nl, geef naast je naam en contactgegevens 
ook door met hoeveel pony’s je komt.

Neem op dinsdag 30 maart het paspoort van je pony mee, daar wordt de maat in genoteerd door de ponymeter.
Kosten: € 10,00 direct contant te voldoen aan de ponymeter.
 
Mochten er vragen zijn neem dan contact op met het secretariaat.

Wellicht heeft u ze al gezien, De kleurrijke hindernissen en twee balken wagens in de manege. De hindernissen zijn bedoeld om iets meer 
kleur in de manege te krijgen, hindernissen die gebruikt mogen worden tijdens de les. Let vooral op de toepasselijke tekst op de plank in een 
van de hindernissen. “Samen sterk”

De twee nieuwe balken wagens zijn bedoeld voor arbeidsverlichting. En opgeruimd staat netjes. Deze wagens mag je gebruiken zonde BE 
rijbewijs. Handig om snel een serie balken op te laden of te lossen voor een parcours. Er zit wel een slot op de wagens. De maandagochtend 
ploeg, de RTC en het bestuur weten waar de sleutel hangt. We kunnen de karren ook gebruiken als droogrek, wanneer we de balken een 
goed was-of verfbeurt geven. Is er een lesgroep die eens wat van huidige hindernissen balken wil voorzien van een nieuwe verflaag, of een 
hindernis wil adopteren meld je bij een van de bestuursleden; Samen zijn we sterk!

NIEUW MATERIAAL




