NIEUWSBRIEF
MEI-JUNI 2021

STROOMRUITERS VOLOP IN BEWEGING
Op maandag 17 mei hebben als bestuur een aantal leden mogen ontmoeten tijdens onze online Algemene Leden Vergadering.
Tijdens deze ALV heeft de kascommissie décharge verleend voor het gevoerde financiële beleid over 2020. Dhr. Harold Brunsting is aftredend, mevr. Berith Emmens treedt toe als reserve kascommissielid.
Mevr. Lisette Blom haar bestuurstermijn liep af, ze heeft zich herkiesbaar gesteld. Ook dhr. Gerard Limburg zijn bestuurstermijn liep af. Dhr. Gerard Limburg heeft zich herkiesbaar gesteld voor een half jaar. Er hadden zich geen kandidaten aangemeld.
Zowel met de verlengde zitting van mevr. Lisette Blom als dhr. Gerard Limburg werd door een meerderheid van de aanwezige
leden ingestemd. Het bestuur is blij met het gestelde vertrouwen. De functie penningmeester is vacant. Dhr. Gerard Limburg
geeft aan na deze verlening te willen stoppen met het penningmeesterschap. Kandidaten voor deze functie kunnen zich melden bij het bestuur.
Twee stappen vooruit...
Nadat op woensdag 19 mei de versoepelingen behorende bij stap 2, omtrent de regelgeving Covid-19, werden doorgevoerd,
is, nu bijna drie week later, ook stap 3 gezet. Stap voor stap gaan we terug naar normaal. Stap voor stap komt ook het verenigingsgevoel weer terug; de saamhorigheid, de gezelligheid en de activiteit!
Ondanks de beperkte mogelijkheden op het gebeid van paardensport, hebben vele vrijwilligers en commissies de afgelopen
periode volop inzet getoond.
De Stroomruiters zijn volop in beweging!

Met sportieve groet,
namens het bestuur,

Judith de Haan
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STAP VOOR STAP MEER MOGELIJKHEDEN
Afgelopen weekend is stap 3 in het plan van de versoepelingen doorgevoerd. De verenigingslessen werden op dinsdag 25 mei
jl. weer opgestart in reguliere vorm. Dit mocht onder bepaalde voorwaarden.
Stap 3 geeft ons weer iets meer ruimte en minder beperkingen. Voor de paardensector zijn de belangrijkste versoepelingen
dat er zowel binnen als buiten paardgereden mag worden zonder beperkingen. Ook de kantine mag onder voorwaarden weer
open voor begeleiding (publiek is helaas nog niet welkom). Daarnaast zijn wedstrijden toegestaan voor jeugd t/m 17 jaar. Op
onze website en op www.knhs.nl vind je meer informatie over de maatregelen welke op dit moment gelden voor de paardensport.
Op vrijdag 18 juni vindt er een nieuwe persconferentie plaats over mogelijke verdere versoepelingen vanaf 30 juni.

OPGERUIMD STAAT NETJES
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 de ruiters/amazones dit allemaal ZELF opruimen. Er staan kruiwagens
bij de ingangen en als deze VOL is LEEG je deze naast de sluis van de Stroomruiterhal
(het is ook niet de bedoeling dat de mest in de bosjes verdwijnt). Als we allemaal netjes
zijn blijft het ook netjes. We willen jullie vragen hier allemaal iets scherper op te zijn!
Spreek elkaar aan daar waar nodig.

VEILIGHEIDSCERTIFICAAT

Begin april is er een veiligheidscheck uitgevoerd op onze accommodatie. Deze check wordt eens in de drie jaar uitgevoerd,
zonder vooraankondiging. Een positieve check! Ons veiligheidscertificaat is weer met 3 jaar verlengd. We kregen een groot
compliment. We mogen trots zijn op elkaar, op onze vrijwilligers die op welke manier ook zorg dragen voor onze accommodatie.

Heb jij een ‘Stroomruiterhart’?
Wil jij je graag inzetten voor de vereniging?
Kom ons bestuur versterken!
Wij zijn op zoek naar een

PENNINGMEESTER

FANTASTISCHE OPKOMST, ENERGIEKE DAG
Zaterdag 29 mei was het NLDoet. Ook dit jaar hadden de Stroomruiters zich aangemeld voor deze vrijwilligersdag. Om 7.00
uur waren de eerste vrijwilligers al actief in de buitenbak. Om 8.00 uur gingen de verf- schoonmaak en opruimactiviteiten in
de accommodatie van start. Wat een opkomst! Fantastisch! Rond het middaguur hadden de vrijwilligers van de keuken een
heerlijke lunch klaarstaan. Tot laat in de middag waren vrijwilligers actief.
Er is veel werk verricht aan de buitenbak, de balken zijn voorzien van een nieuwe verflaag. De entree van de Broekerthal is
in de verf gezet, de vipruimte en secretariaat is schoongemaakt, evenals de kantine. Tussendoor werd er gezellig gekletst,
gelachen en was er uiteraard tijd voor koffie en lekkers. Vrijwilligers BEDANKT! Samen staan we sterk!

NIEUWS OVER DE LESSEN
Lesindeling:
Nu de regels weer versoepeld zijn mogen alle lessen weer normaal gegeven worden. Daar zijn we natuurlijk blij mee! Wel
betekent dat dat de oude lesindeling weer van kracht is. Dus iedereen die tijdens de lockdown en de strenge coronaregels op
een andere tijd heeft gelest gaat weer terug naar zijn/haar eigen plek. Het is niet de bedoeling dat je zelf naar een andere les
gaat. Ook ruilen met andere lessers is zonder overleg vooraf met iemand van het bestuur niet mogelijk.
Afmelden:
Kom je niet op les komt geef dit dan tijdig door aan je instructeur. Telefoonnummers staan op de website vermeld.
Nieuw contactpersoon:
Vanaf dit moment neemt Jacoline Jonkers het beheer van de lesindeling over van Jolande Fokkens. Mocht je dus naar een
andere les of dag willen neem dan contact op met Jacoline via 06-30562355.
Vakantie:
In de zomervakantie gaan de lessen in principe gewoon door. Wel
kan het zo zijn dat de lessen bij veel afmeldingen gevoegd worden.
Is dat in jouw les het geval dan hoor je dat via je instructeur.
Wij wensen iedereen veel lesplezier toe!

LAURA VAN TRIGT
Vele Stroomruiters heeft ze naar een hoger niveau begeleidt. Gezellige lessen maar ook altijd even fanatiek, met haar kennis en enthousiasme is iedere les een feestje.
Laura van Trigt is al jaren als fanatiek instructrice verbonden aan
De Stroomruiters. Sinds kort heeft Laura haar eigen onderneming,
gevestigd in Smilde. Een mooie accommodatie waar ze samen met
haar partner werkt aan opleiding en handel in jonge paarden. Laura
haar klantenkring groeit en hierdoor moet ze keuzes maken. Ze heeft
aangegeven te stoppen met haar vaste donderdagavond groepen,
maar wil graag als invalkracht verbonden blijven aan de vereniging.

ACTIES SPEKKEN DE CLUBKAS
Er zijn verschillende acties geweest de afgelopen periode. Zo had de KNHS een loterij waarbij van ieder lot een groot deel
naar de vereniging van jouw keuze ging. Er waren mooie prijzen te winnen. De Loterij van de KNHS heeft de Stroomruiters
een mooi bedrag van €254,340 opgeleverd
De Jeugd Sponsor Actie 2021 van de Poiesz is weer voorbij. Helaas hadden wij in verband met het corona dit jaar geen promotiedag, erg jammer omdat dit vorig jaar wel erg geslaagd was. Maar ondanks dat heeft de actie dit jaar een mooi bedrag van
€998,- opgeleverd, door jullie hulp! Zonder jullie was dit niet gelukt. Wij willen iedereen bedanken en hopelijk tot volgend jaar.
Namens de activiteitencommissie

Dimphy en Vicky

ONDERONSJE
vrijdag 25 juni

BIXIE
17.00 uur

DRESSUUR
18.00 uur
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OPGAVE VOOR 23 juni
Vrijdag 25 en zaterdag 26 juni organiseert de RTC weer
een ‘onderonsje’ . Op vrijdag BIXIE en DRESSUUR, op zaterdag SPRINGEN. De inschrijving staat open voor leden van
de Stroomruiters. Uiteraard mag je aan meerdere disiplines
deelnemen, vermeld duidelijk jouw klasse bij de disipline.
•
•
•
•
•
•

Naam ruiter/amazone
Telefoonnummer (mobiel)
Naam paard/pony
Cat. A,B,C,D, E of paard
Disipline en klasse
1 proef / 1 parcours

Stuur bovenstaande gegevens per mail aan
omruiters.nl
o.v.v. onderonsje 25-26 juni.
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