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Wat staat er in het clubblad 
 

Inhoudsopgave en woordje redactie. 

Bestuur, functies en aanspreekpunten, van de redactie, lestijden,  

Agenda, BINGO, zo zijn paarden, Avia, jarigen in Maart, Duinruiters Bokaal 

Algemene ledenvergadering, notulen 2018, jarigen in April 

Sanne Gouwenberg, Bo Bouwenberg en Rowi Pille regio kampioenschap toppers 

Schoonmaakrooster, kantinedienst, wist je dat………. 
 

 

 

Woordje vooraf 
 

Wat zijn we super trots op Sanne Gouwenberg die kampioen is geworden in het Z1 met haar 

paard Freeyo!!!!!!!!! Onwijs knap Sanne, hard voor getraind en nu zo mooi beloond worden, we 

hopen stiekem wel op een stukje voor de redactie van het NK natuurlijk!!! 

Wil je ook een in het zonnetje gezet worden over een mooie wedstrijd, laat het ons even 

weten! 

De winter is gelukkig alweer op de helft, de meeste ruiters hebben door het zachte weer ook 

lekker door kunnen trainen. 

Vrijdag 22 Maart horen we meer van het bestuur over alle wedstrijden die we als vereniging 

organiseren, misschien ook leuk clinic nieuws?????? Kom in ieder geval zeker naar de 

ledenvergadering. 

De redactie 
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“De Duinruiter” 
Officieel orgaan van de landelijke rijvereniging en ponyclub “De Duinruiters” 

te Den Helder 

 

Het bestuur: 
 

 

 

 

 

 
 

Cheryl Leijenaar 

Algemeen bestuurslid 

 

 

 

 

 

Bezoekadres Duinruiter terrein en kantine:  

Jan Aarjensz Prinsstraat 48   

1785 BC Den Helder  

  

 

 

Aanspreekpunten:  
Financiële vragen                         Marleen Houtkooper 06-40077320   penningmeester@duinruiters.com 
Secretariaat                     Annemarie Boon   06- 13793938   secretaris@duinruiters.com 

Wedstrijd secretariaat,  

federatie e.d.              Jennifer Borst         06- 12743837    jennifer@duinruiters.com  
Onderlinge Wedstrijden             Annemarie Boon        06- 13793938    secretaris@duinruiters.com 
Paarden onder het zadel,   

PR & Lessen  
Redactie clubblad                        Naomi Gouwenberg   06-10939915     redactie@duinruiters.com 

Kantine, kantinehulpen  

& schoonmaak                              Ineke Borst              0223-669804   gerardborst38@gmail.com   
Clubgebouw & Oud papier            Gerard Borst            0223- 669804        

Website                                      Stef v/d Velden                      stef@duinruiters.com

Annemarie Boon 

Algemeen bestuurslid 

Tel: 06-13793938 

secretaris@duinruiters.com 
 

Jennifer Borst 

Voorzitter  

Tel: 06-12743837 

voorzitter@duinruiters.com 

Marleen Houtkooper 

Penningmeester  

Tel: 06- 40077320 

penningmeester@duinruiters.com 

 

 

 

 

         Patrick Noorlander 

         Algemeen bestuurslid 

         Tel: 06-21891983 

   patrick@duinruiters.com 

 

  Marleen Houtkoper 

  Indeling lessen 

 

mailto:secretaris@duinruiters.com
mailto:jennifer@duinruiters.com
mailto:gerardborst38@gm.nl
mailto:patrick@duinruiters.com
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“De Duinruiter” 
Officieel orgaan van de landelijke rijvereniging en ponyclub “De Duinruiters” 

te Den Helder 

 

 

Redactie Clubblad:          redactie@duinruiters.com 

 
  

Naomi Gouwenberg  

Elly Verplancke 

Agnes Pille 

   

 

 

Instructie: 

 
Richard van Mourik 0223 – 610733 / 06 – 83638823 

Liane Wijngaard 06 – 55571254 

 

 

 

    
    

    

EreLeden:                                                      
                                                           
Ineke Borst 05-1995                                            

Annie Westmaas 11 -2004  

Mw. Annie Zon-Smit 05-2005                                    

Jack Leijten 05-2005                                                                   

Wim Spaans 05-2005                                 

Kees Kroon sr. 05-2005  

Kees Huiberts 05-2005                       

Mw Bets Scholte 06-2010  
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We gaan over op een modernere versie. Maak tenminste 4 selfies van jou en je paard-

pony. 4 leuke gekke lieve ….selfies . 

Voor het volgende clubblad nodigen wij uit :  

Natasja Saunier-Kolle en Rosanne van Mourik 

Maak leuke selfies en schrijf er iets bij. Een blog of vlog mag natuurlijk ook. 

Maak er iets leuks van, succes !!                     

 Sluitingsdatum kopij 19 April 

Spontaan ingestuurde verslagen zijn natuurlijk ook zeer welkom, hoe meer stukjes, hoe 

leuker het is om te lezen. 

Je kunt je verslag inleveren bij : 

redactie@duinruiters.com laat eerst even de spelling en grammatica controle over je 

stuk gaan. Het handigst is een word bestand we hebben de tekst in Comic Sans MS 

staan letter grote 11 en de marges staan op 2, het scheelt bij ons weer tijd als je daar 

rekening mee houdt.  

Foto’s en illustraties vinden wij erg leuk.  

 

Dinsdag       :19.00 – 21.15 uur pony/paard dressuur 

Donderdag :19.00 – 20.30 uur springles  pony /paard * 

Vrijdag  :  

Zaterdag   :10.00-12.15 uur pony dressuur pony ** 

*   alleen in zomermaanden ** alleen in wintermaanden 

mailto:redactie@duinruiters.com
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AGENDA 

FEBRUARI 

Zaterdag  23 Februari Fed. Dressuur Po/Pa   Barsingerhorn 

Zondag  24 Februari Fed. Dressuur Po/Pa   Barsingerhorn 

Zondag  24 Februari Fed. Dressuur Po/Pa   Hippolytushoef 

 

MAART 

Zaterdag   2 Maart Fed. Dressuur Paard   Benningbroek 

Zaterdag  2 Maart Fed. Dressuur Po/Pa   Middenmeer 

Zondag  3 Maart Fed. Dressuur Po/Pa   Middenmeer 

Zondag  3 Maart Fed. Dressuur Po/Pa   Callantsoog 

Woensdag  6 Maart Fed. Dressuur Po/Pa   Sint Maarten 

Zondag  10 Maart Feed. Dressuur Po/Pa   Schoorl 

Zondag  10 Maart Fed. Dressuur Po/Pa   Oudkarspel 

Woensdag  13 Maart Fed. Dressuur Paard   Sint Maarten 

Zondag  17 Maart Fed. Dressuur Po/Pa   Sint Maarten 

Zondag  17 Maart Fed. Dressuur Po/Pa   Waarland 

Zondag  17 Maart Fed. Dressuur Po/Pa   Hippolytushoef 

Zaterdag  23 Maart  Fed. Dressuur Po/Pa   Benningbroek 

Zaterdag  23 Maart Fed. Dressuur Po/Pa   Anna Paulowna 

Zondag  24 Maart Fed. Dressuur Po/Pa   Benningbroek 

Zondag  24 Maart Fed. Dressuur Po/Pa   Anna Paulowna 

Zondag  24 Maart Fed. Dressuur Pony   Barsingerhorn 

Zondag  24 Maart Fed. Dressuur Po/Pa   Sint Maarten 



                     

LR & PC De Duinruiters 

Februari 2019 jaargang 44 nr: 1                    - 9 -          

  

 

Zaterdag   30 Maart Fed. Dressuur Po/Pa   Middenmeer 

Zondag  31 Maart Fed. Dressuur Po/Pa   Middenmeer 

Zondag  31 Maart Fed. Dressuur Po/Pa   Heerhugowaard 

 

APRIL 

Zondag  7 April Fed. Dressuur Po/Pa   Anna Paulowna 

Zondag  7 April Fed. Dressuur Paard   Oudesluis 

Zondag  7 April Fed. Dressuur Po/Pa   Schoorl 

Woensdag  10 April Fed. Dressuur Paard   Sint Maarten 

Zaterdag  13 April Fed. Dressuur Po/Pa   Benningbroek 

Zondag  14 April Fed. Dressuur Po/Pa   Benningbroek 

Zondag  14 April Fed. Dressuur Po/Pa   Callantsoog 

Zondag  14 April Fed. Dressuur Po/Pa   Sint Maarten 

Zondag  14 April Fed. Dressuur Po/Pa   Hippolytushoef 

Donderdag  18 April Fed. Dressuur Po/Pa   Barsingerhorn 

Vrijdag  19 April Fed. Dressuur Po/Pa   Den Helder 

Maandag  22 April Fed. Dressuur Po/Pa   Huisduinen 

 

THUIS 

Vrijdag 19 April 

Vrijdag 17 Mei 

Zaterdag en Zondag 22/23 Juni DUINRUITERS BOKAAL 

Vrijdag 26 Juli 

Vrijdag 16 Augustes 

Vrijdag 13 September 
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  Een hilarisch avondje uit met toffe prijzen. Dus mis het niet! 
 
  € 7,50 per setje bingokaarten (voorverkoop tm 24/3) 
  € 10,- per setje bingokaarten (op avond zelf) 
 
  Hoe graag wil je winnen??? Je mag zoveel setjes kopen als  
  je wilt…. Wie zal de meeste setjes kunnen bijhouden??? 

 

 

Wacht dus niet en app voor opgave naar Cheryl (06-15862011) 

 

Inclusief: 

 Welkomstdrankje 

 Per setje kaarten, 4 rondes (+ leuke verrassingsronde(s)) 

 Klein hapje tussendoor  

 Super toffe prijzen, waaronder dit jaar ook een prijs voor  

de gekste en meest Gooische outfit!! 

 

 

Waar??      In de kantine van De Duinruiters 

Wanneer??      Vrijdag 29 maart vanaf 19.30 uur 
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ZO ZIJN PAARDEN!!!!!! 

Alles over het typische gedrag en de bijzondere eigenschappen van paarden. 

BRENGEN HOEFIJZERS ECHT GELUK? 

Sommige mensen zweren bij hoog en laag dat hoefijzers geluk brengen ; anderen zijn ervan 

overtuigd dat dit slechts bijgeloof is. 

Het idee dat hoefijzers geluk brengen, dateert van eeuwen terug, waarschijnlijk van de 

Kelten. Ze geloofden dat ijzers feeen afstootte, boosaardige bovennatuurlijke wezens die 

mensen altijd plaagden en hen het leven moeilijk maakte. Door een ijzeren hoefijzer aan je 

deur te hangen – en hoefijzers waren in die tijd gemakkelijk te verkrijgen – zouden feeen je 

huishouden niet langer treiteren. Sommige geschiedkundigen denken dat de Romeinen deze 

traditie hebben overgenomen, waardoor de gewoonte om een hoefijzer op te hangen als 

geluksbrenger verspreid is geraakt over de hele wereld en nog altijd bestaat. Hoe je het 

hoefijzer moet ophangen, is ook vatbaar voor discussie. Volgens sommige tradities moet je 

het ijzer met de einden naar boven hangen, zodat het geluk niet kan ontsnappen. Andere 

culturen geloven dan weer dat je het hoefijzer met de punten naar beneden moet hangen, 

zodat het geluk in je woning of een ander onderkomen wordt gegoten. Het is ook belangrijk 

hoe je in het bezit van het hoefijzer bent gekomen. Het ijzer zal alleen maar geluk brengen 

als je het gevonden hebt, het mag dus niet gekocht of gestolen zijn. Het is ook de eigenaar 

van het hoefijzer die de porties geluk krijgt, niet de persoon die het ijzer ophangt. 

 

 

 

https://www.hoefijzers.nl/blog/Hoe-hang-je-een-hoefijzer-op/
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Hallo allemaal, 

 

Bij deze willen wij nog even onder de aandacht brengen de Avia spaarkaart. Het werkt heel 

simpel: 

Je doet de pas erin voordat je gaat tanken en wacht op goedkeuring. Soms geeft de machine 

aan dat de kaart er verkeerd in zit maar dan draai je hem even om. Daarna je bankpas erin en 

je kunt tanken. 

Dus moet je toch tanken doe het dan op deze manier bij Avia. Zo help je gelijk de club een 

handje! 

De Avia pas kun je via Marleen Houtkooper afhalen. Mocht je toch nog vragen hebben over dit 

spaarprogramma voor de club dan kun je ook met al je vragen terecht bij Marleen, haar email 

adres is: penningmeester@duinruiters.com 

 

https://mail.google.com/mail/u/1… 

https://www.mijnaviakaart.nl/odometer/getpng/157?factor=50 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:penningmeester@duinruiters.com
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=662a56ee15&attid=0.1&permmsgid=msg-f%3A1624006197292662634&th=1689a10836a97f6a&view=att&disp=inline&realattid=f_jrhvfyw00&fbclid=IwAR3w5E3bfbuWF1Vodxg_l9hdTkJFna_N-0PPIL_4XQJu6NqKkDN_P7YKipo
https://www.mijnaviakaart.nl/odometer/getpng/157?factor=50&fbclid=IwAR36YSI8hoViG5v1k9-OwAJpcKKhlmW8VHLFUf1Nkbx-5iP2STOYCvG6WXg
https://www.mijnaviakaart.nl/odometer/getpng/157?factor=50&fbclid=IwAR08Q72PeKVRnGIgdaGRrpZ84u6SMzCtnyWfvQ1xXGRP2V3pUg7xKRTedHo
https://www.mijnaviakaart.nl/odometer/getpng/157?factor=50&fbclid=IwAR08Q72PeKVRnGIgdaGRrpZ84u6SMzCtnyWfvQ1xXGRP2V3pUg7xKRTedHo
https://www.mijnaviakaart.nl/odometer/getpng/157?factor=50&fbclid=IwAR08Q72PeKVRnGIgdaGRrpZ84u6SMzCtnyWfvQ1xXGRP2V3pUg7xKRTedHo
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Onze jarigen in maart 
 

 

 

 

 1       

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12 Leonie Wessels 

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  
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Algemene Leden Vergadering 22 maart 2019 

 

Hierbij worden alle leden van de Duinruiters uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Leden 

Vergadering, welke gehouden zal worden op vrijdag 22 maart 2019. 

 

De vergadering begint om 20.00 uur en de kantine is open vanaf 19.30 uur. 

Ook de ouders van onze minderjarige leden worden verwacht aanwezig te zijn. 

 

Mocht u buiten de notulen om ook  jaarverslagen, financiële stukken en de planning voor 2019 in willen 

zien, dan kunt u deze op opvragen via secretaris@duinruiters.com 

 

Na de vergadering wordt er een verloting gehouden. 

Hiervoor wordt zoals gebruikelijk aan iedereen gevraagd een klein prijsje mee te nemen. 

 

Agenda: 

 

1. Opening en afmeldingen. 
2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
3. Notulen Algemene Leden Vergadering 2018. 
4. Jaarverslag over 2018 van de voorzitter. 
5. Plannen terrein 2019 
6. Wedstrijden 2019 
7. Onderlinge wedstrijden 
8. Ponykamp 2018/2019 
9. Financieel jaarverslag over 2018 van de penningmeester. 
10. Verslag kascontrole commissie, benoeming nieuwe kascontrole commissie. 
11. Verslag lessen 
12. Het bestuur is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden 
13. Verkiezen toetreden nieuw bestuurslid: Cheryl Leijenaar 
14. Rondvraag 
15. Sluiting 
16. Loterij 
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NOTULEN ALV 31-3-2018 

 

1. Opening en afmeldingen. 
De vergadering opent om 20:15u 

- Laura Weel 
- Suzanne Berbee 
- Anouska Vuur 
- Familie Tijdeman 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
Dhr. Pille geeft aan dat er geen jaarverslag, financiële stukken zijn aangeleverd. Jennifer geeft aan dat deze 

altijd inzichtelijk zijn en opgevraagd kunnen worden bij het bestuur. Volgend jaar wordt dit in de 

uitnodiging van de ALV vermeld. 

 

3. Notulen Algemene Leden Vergadering 2017. 
Omdat de notulen niet via het clubblad zijn verspreid kunnen deze alsnog worden ingezien en bij vragen 

kunnen deze gesteld worden aan het bestuur. 

 

4. Jaarverslag 2017 van de voorzitter 
Jennifer doet verslag van het afgelopen jaar, Annemarie vertelt dat het ledenaantal is gestegen Jennifer 

vult aan dat het aantal jeugdleden wat daalt. Dit zien we ook bij andere sportverenigingen in de omgeving. 

Veel verenigingen kiezen voor een fusie. Wij hebben daar ook over nagedacht, maar er zijn geen clubs die 

daartoe bij de opties horen, wat ons betreft.  

Wij hebben dit jaar een start gemaakt met lessen van Kathleen om op deze manier het leden aantal een 

impuls te geven. Kathleen vertelt wat over haar lessen en de inhoud daarvan. 

Het afgelopen jaar zijn een aantal clinics geweest, ook dit jaar zijn we daar alweer mee gestart. De drie 

spring clinics sluiten aan op de eerste ow. Liane heeft toegezegd dat zij met ons samen tijdens alle ow’s 

aanwezig zal zijn om een onderlinge spring competitie te kunnen hebben. 

Ook hebben we al een dressuur clinic van Elisa Buiten gehad. Op deze manier proberen wij ook mensen van 

buitenaf aan te trekken en op deze manier ook voor hen onze club aantrekkelijk te maken. 

 

5. Plannen terrein 2018 
Jennifer geeft aan dat ook het aantal inschrijvingen voor wedstrijden omlaag gaat. Er komt steeds meer 

vraag om op zand te gaan rijden. Het bestuur is aan het onderzoeken of wij een grote zandbodem neer 

kunnen leggen, hier zouden dan een aantal banen of een springtuin kunnen liggen. Zij is hierover in gesprek 

met de gemeente om te kijken of zij hier iets in kunnen betekenen voor ons. 
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6. Wedstrijden 2018 
Annemarie vertelt dat de Duinruiters Bokaal het afgelopen jaar een groot succes was en dat wij dat dit jaar 

voort willen zetten. De voorbereidingen zijn alweer in volle gang. 

Het komende jaar zullen de overige fw’s weer op de vrijdagavond zijn omdat is gebleken dat de zaterdagen 

het afgelopen jaar niet drukker bezocht werden dan die vrijdagen. 

 

7. Onderlinge wedstrijden 
Patrick doet verslag over de clinics. De dressuur clinic is in 2017 verschoven naar januari 2018, hierop komt 

nog een vervolg.  

De spring clincs van 2018 zijn al begonnen. Voor leden zijn deze spring clinics gratis. Opgeven kan bij Elly 

Verplancke. 

Daarnaast willen we dit jaar qua educatie iets anders doen dan anders, en wel een cursus paarden welzijn. 

Deze wordt door de KNHS verstrekt. Deze cursus zal bestaan uit een aantal theorie avonden.  

De onderlinge wedstrijden zijn in 2017 voor het eerst door Natasja Saunier en Lyana Weijdert 

georganiseerd. Natasja heeft toegezegd dat zij dat dit jaar ook weer wil gaan doen. Opgeven kan vanaf dit 

jaar niet meer via de gele map, maar via de e-mail.  

De onderlinge springcompetitie wordt dit jaar samengevoegd met onze onderlinge wedstrijden. Het is nog 

onduidelijk welke verenigingen hier dan aan mee gaan doen.  Wij gaan nu elke onderlinge wedstrijd 

aanbieden dat onder begeleiding van Liane in de ochtend het parcours geoefend kan worden.  

Petra de Wit geeft aan dat haar dochters niet meer meedoen aan de onderlinge spring competitie omdat zij 

daarvoor nu moet betalen. Marleen geeft aan dat dit nodig is om de kosten te  kunnen dekken.  

Patrick geeft aan dat de regel “springen op de ow, betekent ook parcours bouwen voor de ow” ook dit jaar 

van kracht blijft. 

 

8. Ponykamp 2017/2018 
Ponykamp 2017 was een groot succes en zal ook dit jaar weer doorgang vinden, waarschijnlijk wordt dat 7, 

8 en 9 september. Dit weekend is niet alleen voor jeugdleden, maar ook volwassen leden kunnen mee. 

 

9. Van Rabo fietstocht naar promotie campagne voor de club 
De Rabofietstocht gaat niet meer door. Dit is nu de “Rabo clubkas”. Om hier aan mee te kunnen doen moet 

je naast een rekening bij de Rabobank moet je ook lid zijn van de bank. De Rabobank heeft een pot van 

€200.000, die wordt verdeeld over een aantal verenigingen. Onze deelname is goedgekeurd, maar het 

wordt interessant wanneer Rabobank leden gaan stemmen op de club, hiermee halen wij als club geld 

binnen.  
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Jennifer roept de leden op te kijken of zij lid zijn van de Rabobank en dat zij dit in hun omgeving ook willen 

rondvragen. 

Een goede manier om stemmen binnen te halen is door een filmpje te maken, Jennifer roept op of mensen 

hier aan mee willen werken. Annemarie gaat dit coördineren. Vanaf 8 mei kun je stemmen op de club.  

 

10. Financieel jaarverslag van de penningmeester 
Marleen doet het financieel verslag van 2017. Naomi Gouwenberg geeft aan dat zij nog geen factuur heeft 

gehad.  

Marleen benadrukt dat het belangrijk is dat leden hun contact gegevens doorgeven wanneer deze 

veranderen. 

De contributie is in 2018 niet gewijzigd. Bij het lidmaatschap komen nog twee clubloten.  

Omdat veel lessen in 2017 zijn samengevoegd zijn de kosten van de lessen gedaald. De clinics zijn het 

afgelopen jaar kostendekkend geweest. De activiteiten van 2017 hebben wat minder gekost dan 

voorgaande jaren.  

De kosten van de onderlinge wedstrijden worden betaald door de opbrengst van de federatiewedstrijden.  

De Duinruiters bokaal heeft in 2017 €1880,= opgeleverd. 

Het clubblad is in 2017 digitaal gegaan, hier zijn daardoor geen kosten meer aan geweest, maar wel 

inkomsten van adverteerders.  

In 2016 zijn we gestart met King Coaching. Deze samenwerking gaat goed. We proberen de lestijden zo min 

mogelijk te laten overlappen. De hondenschool betaalt in de winter €150,= per maand en in de zomer 

€100,=- i.v.m. de kosten voor de elektra. Dit levert dus alleen maar geld op. Bij de Vomar kun je nog steeds 

sparen voor de club. 

De opbrengst van het oud papier is minder geworden door de komst van de rolcontainers bij mensen thuis. 

In 2017 zijn veel kosten geweest voor onderhoud aan terrein.  

De opbrengst van de kantine is €2300,= geweest in 2017.  

Helaas is in 2017 JPF niet doorgegaan, dit levert de club altijd veel geld op.  

We hebben dit jaar een negatief resultaat van €2876,= . Jennifer geeft aan dat we al jarenlang een positief 

resultaat hebben en doordat we dat elk jaar hebben gehad en goede penningmesters hebben gehad 

hebben we een goede spaarpot. Omdat we goed met eigen middelen omgaan kunnen we blijven 

investeren in de club om op die manier de financiële stroom actief kunnen houden.  

Mocht men meer details willen over de cijfers en de financiën, dan kan dat opgevraagd worden bij de 

penningmeester. 
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Marleen geeft aan dat we altijd op zoek zijn naar vrijwilligers. De organisatie voor de DR bokaal is alweer 

druk bezig. Ook voor JPF hoopt de club op veel helpende handen.  

 

11. Verslag kascontrole commissie, benoeming nieuwe kascontrole commissie 
Elisa Bethlehem en Marleen de Graaf hebben de kascontrole uitgevoerd. Marleen de Graaf geeft aan dat 

alles er goed uitziet en teruggevonden kan worden. De kas is goedgekeurd. Marleen de Graaf is al twee 

keer geweest en mag niet meer, Elisa is geen lid meer. Dat betekent dat wij een nieuwe kascontrole 

commissie nodig hebben. Leonie Wessels meldt zich en Kathleen Snippe.  

 

Dhr. Pille geeft aan dat  het misschien mogelijk is om zonnepanelen te investeren en subsidie aan te vragen. 

Marleen geeft aan dat dat met de voetbalclub hiernaast misschien problemen geeft.  Het bestuur gaat zich 

hier in verdiepen. Ook vraagt hij of er een begroting voor 2018 is gemaakt en geeft hij aan dat dit statutair 

bepaald is dat dit verplicht is. Annemarie geeft aan dat dit niet in de statuten is opgenomen. 

 

12. Verslag lessen 
Naast de nieuwe lessen van Kathleen geven Liane en Richard nog steeds les bij de club.  

In 2018 zullen op dinsdag les van Liane, op donderdag weer springlessen van Liane. Kathleen geeft op 

woensdagavond les en Richard op vrijdagavond en op zaterdag les. Op dinsdag bij Liane en bij Richard in de 

lessen is nog ruimte voor nieuwe aanwas. Bij Liane is een les minder door ziek en zeer, daardoor zijn er nu 

wat plekken vrij. 

 

Jennifer brengt de redactie van het digitale clubblad onder de aandacht. Naomi vertelt dat het eerste jaar 

goed is verlopen. Ze hoopt dat het gelezen wordt en geeft aan dat het nu ook in papieren versie in de 

kantine zal liggen. Ze geeft aan dat kopij altijd welkom is.  

Het publiceren gaat nog wat moeizaam, het wordt niet snel verwerkt, waardoor wat oud nieuws voorbij 

komt.  

 

Jennifer geeft aan dat de website ook door een vrijwilliger wordt bestierd. Wanneer leden input hebben 

voor de website dan kan dat aan het bestuur doorgegeven worden. 

Het bestuur is nog op zoek naar een goede facebooker, die de pagina levendig kan houden.  Een dergelijke 

taak als lid betekent vrijstelling van overige taken.  

 

13. Het bestuur is op zoek naar een nieuw bestuurslid 
Vorig jaar heeft Kathleen afscheid genomen. Colinda Bakker is toen meegelopen met het bestuur maar 

heeft wegens gezondheidsredenen moeten besluiten daarmee te stoppen.  
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Cheryl Leijenaar geeft aan dat zij deze taak op zich wil nemen.  Zij zal voorlopig met het bestuur mee gaan 

lopen, zij kan volgend jaar in de ALV officieel gekozen worden. 

 

14. Rondvraag 
Dhr. Pille vraagt of er wijzigingen in de statuten zijn gemaakt nu deze opnieuw gaan worden gepubliceerd 

en vraagt of er een huishoudelijk regelement aan toegevoegd kan worden. Jennifer geeft aan dat die er al 

zijn.   

Eventueel kan er een tussentijdse ledenvergadering worden ingepland om voor de statuten en het nieuwe 

bestuurslid te stemmen.  

Jennifer stelt voor dat we voor 1 juli de statuten hebben doorgelicht en in laten zien door een notaris. Hier 

gaat het bestuur een tijdsplanning voor maken. 

 

Naomi geeft aan dat er een inschrijflijst voor vrijwilligers voor de DR bokaal is. En roept een ieder op zich in 

te schrijven.   

Jennifer geeft aan dat er ook mensen nodig zijn voor JPF.  

Richard vraagt hoe het er voor staat met het hek. Jennifer geeft aan dat dit probleem bij de gemeente ligt. 

Marleen de graaf vraagt hoe het zit met het sparen voor de club via  Avia. Jennifer geeft aan dat het 

bestuur een vrijwilliger zoekt om dat op zich te nemen. Marleen de Graaf gaat dit op zich nemen.  

 

15. Sluiting 
De vergadering sluit om 22:25u. 

 

16. loterij 
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Onze jarigen in april 
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18 Bo Gouwenberg 
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Onze vereniging is weer goed vertegenwoordigd op het indoor Regio Kampioenschap 2019!!!!! 

Met trots kunnen wij zeggen dat Sanne Gouwenberg kampioen werd in het Z1 met Freeyo. 
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Bo Gouwenberg werd derde in het M1 met Diesel 
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Rowi Pille startte met Don Juan in het Z2, helaas zag Don bakspoken. 
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Schoonmaakrooster 

 

Woensdag  20 febr.:   Cleo S.  en  Maaike V. 

Woensdag  27 mrt.:    Ivy-Jane en Quilene ten H. en Annet B. 

Woensdag  17 april :   Rosanne v. M.  en  Natasja S.      

Let op: noteer je beurt in je agenda of  kalender  !!! 

 

Leden onder 18 jaar behoren één van de ouders mee te nemen  !!! 

Aanvang 19.30 uur of  in overleg, bel elkaar, men mag altijd op een ander dagdeel, schrift ligt 

op keukenaanrecht. 

Sleutels op halen bij fam. B.  of  bij fam.v. M., van te voren even bericht. 

Verzuim:  de boete is 20 euro !!! 

 

Kantinedienst 

Op alle wedstrijden kunnen we áltijd hulp gebruiken, meld je aan! 

Er is geen kantinedienst tijdens de lessen, men mag zelf een consumptie verzorgen en de 

kosten in het potje doen, wij kunnen deze inkomsten niet missen! 

 

P.S.: alle mest van parkeerterrein in bossages op DR terrein deponeren ! 

Lege bekertjes, snoeppapiertjes, ook sigarettenpeuken, etc.  

in de vuilnisbakken doen !!!  Niet vergeten!!! 
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WIST JE DAT… 

……...de jaarvergadering gehouden wordt op vrijdag 22 maart 

…….. de leden met partner of ouder, startkaarthouders en donateurs 

           hierbij uitgenodigd worden, de avond om 20.00 u. begint 

……...op vrijdag 29 maart een gezellige bingo is 

……..er in de kantine ook diverse blikjes en flesjes verkrijgbaar zijn 

……..op vrijdagavond 19 april de eerste federatie wedstrijd is 

……..de andere datums zijn: 17 mei, 22+23 juni, 26 juli, 16 aug., en 13 sept. 

……..de trekkertrek-wedstrijd op zaterdag 14 september word gehouden 

……..het erg gezellig is om te helpen en het ten gunste van de clubkas is 

……..Annemarie B. en haar man Peter een gezonde zoon hebben gekregen 

……..wij hen heel veel geluk toe wensen met deze kleine 

……..op Texel: de Waddenruiters, de Kleppertjes en menvereniging  

          Wad en Duin samen gaan onder de naam Paardensportvereniging Texel 
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