Nieuwsbrief Voornruiters november 2020
Van de bestuurstafel
Het zijn spannende tijden: “kan de accommodatie openblijven?”, “welke
maatregelen moeten we nemen om ons aan de regels te houden?”, “mogen we
wedstrijden blijven organiseren en zo ja, hoe?”, “hoe gaan we om met de sterk
teruggelopen inkomsten omdat we geen kantine omzet meer hebben?” en “hoelang
gaat dat allemaal duren?”
Zo maar een aantal vragen die tegenwoordig in elke vergadering, en tussendoor via
Whatsapp, binnen het bestuur worden besproken.
Binnen de huidige regels kunnen we openblijven voor lessen en vrij rijden zolang we
ons allemaal aan de regels houden. Wat die regels zijn is te vinden op de website
van de vereniging.
Intussen hebben we een zeer succesvol initiatief gelanceerd: “huur onze rijhal met
daarin een wedstrijdparcours”. Dit voldoet aan een grote behoefte én brengt wat
geld binnen. De consequenties voor onze leden hebben we zo veel mogelijk
geminimaliseerd.
Helaas heeft Marloes Voorhout aangeven om begin volgende jaar te willen
stoppen als penningmeester van de vereniging.
We zijn gestart met het zoeken naar vervanging en roepen iedereen op om ons
daarbij te helpen. Heb je zelf interesse of ken je iemand van wie je denkt dat die
goed zou passen, geef dat dan aan een van de bestuursleden door.
Gelukkig kunnen we wel melden dat Willeke van Vulpen heeft aangeven weer een
plek in het bestuur te willen oppakken. Officieel moet dat goedgekeurd worden door
de ledenvergadering en tot dat moment zal ze als kandidaat-bestuurslid al wel actief
zijn.
Volgens de statuten van de vereniging moeten we in november een algemene
ledenvergadering houden waarin onder andere de verkiezing van bestuursleden
en de contributies voor het volgende jaar moeten worden besproken en vastgesteld.
Binnen de geldende Corona regels kan dat natuurlijk niet en daarom zullen we dit
schriftelijk doen. Eind november wordt alle informatie daarvoor en daarover naar de
leden gestuurd.

Corona update
Met de op dit moment geldende Corona-maatregelen in de hand hebben we een
nieuw protocol voor onze accommodatie moeten opstellen.
Binnen deze strengere regels is het nog steeds mogelijk om de accommodatie open
te houden voor vrij rijden en lessen maar we moeten ons wel aan een aantal
strengere maatregelen houden.
Het nu geldende Corona protocol voor onze vereniging kun je vinden op de website.
Als we allemaal deze regels volgen kunnen we blijven doen wat er op dit moment
mogelijk is.
Laten we voorkomen dat we genoodzaakt zijn extra maatregelen te nemen en in het
uiterste geval alles op slot moeten doen, omdat niet iedereen zich aan die regels
houdt.

Jubileum Voornruiters 75 jaar
Helaas kon door Covid-19 een groot deel van de geplande evenementen ter ere van
het 75-jarig Jubileum van de Voornruiters niet doorgaan. De Jubileumcommissie is
daarom online gaan brainstormen over een alternatief evenement, passend binnen
de gestelde maatregelen van dat moment, om dit bijzondere jaar toch met veel
eigen leden te kunnen vieren.
Op 12 september vond daarom de Jubileumbingo plaats!
Er werden fantastische prijzen ingekocht, bingokaarten (online) verkocht en met een
grote groep vrijwilligers werd de nieuwste rijhal gevuld met tafeltjes van vier op
anderhalve meter afstand. Met leeftijden variërend van 8 maanden tot 82 (!) jaar oud
werd de hal gevuld met een gezellig gezelschap van ca. 160 personen. De catering
bediende de bezoekers aan tafel, waardoor volgens de voorschriften niet gelopen
werd door de rijhal.
Er werd fanatiek gebingood en gestreden om mooie prijzen waaronder een
Hunk&Horse kalender 2021, een Bucas winterdeken en een fiets! Prijzen werden
aan tafel afgeleverd onder begeleiding van een leuke tune. In de pauze werden ook
lootjes aan tafel verkocht voor de afsluitende loterij met als hoofdprijs; een
elektrische step!
Tijdens de avond werd er stilgestaan bij een hele bijzondere vrijwilliger van de
vereniging; Nan van Kippersluis. Na jarenlange trouwe dienst heeft zij aangegeven
te willen stoppen met haar taken als vrijwilliger van de Voornruiters. Onder luid
applaus van veel leden, waaronder haar eigen dochters en kleinkinderen, nam zij
een mooi boeket bloemen in ontvangst. Nan bedankt!
Op verzoek van de organisatie liep de rijhal aan het einde van de avond soepel en
snel leeg. Waarbij iedereen een steentje bij droeg door zijn of haar eigen stoel naar
de uitgang te brengen, waarvoor dank! Een zeer geslaagde avond in een leuk
verenigingsweekend.

Onderlinge wedstrijd
Helaas kon door Covid-19 de onderlinge wedstrijd met Pasen niet plaatsvinden.
Gelukkig kon de wedstrijd wel doorgaan op 12 & 13 september 2020. Op 12
september was de dressuurwedstrijd en op 13 september de springwedstrijd. Het
was heel leuk om te zien dat zoveel leden meededen. Vele leden deden mee in een
discipline, waar ze normaal niet zouden starten. Dit zorgde ook voor verassende
clubkampioenen. Sanimage was het gehele weekend aanwezig om foto’s te maken.
Dankzij de subsidie van de KNHS Utrecht, konden alle leden naar huis gaan met
onze mooie jubileumlinten.
De kampioenen:
Dressuurkampioen paarden Finette van Dalsen
Springkampioen paarden Wes Leliveld
Clubkampioen paarden Wes Leliveld
Dressuurkampioen pony’s Eva Kapteijn
Springkampioen pony’s Eva Kapteijn
Clubkampioen pony’s Emma van Buren

Gezocht: online multi talent
Vind jij het leuk om de paardensport te volgen op Facebook en Instagram?
Ben je actief op Instagram en Facebook?
Studeer je communicatie en lijkt het je leuk om meer ervaring op te doen?
Of vind je het leuk om interviews af te nemen en nieuwsberichten te schrijven?

Laat het ons weten! De werkgroep communicatie is namelijk op zoek naar ondersteuning. Alle hulp is meer dan welkom. Wil je meer informatie, stuur een e-mail
naar info@voornruiters.nl.

Indoorseizoen 2020-2021
Op zaterdag 3 oktober is het winterseizoen gestart met een vaardigheids-wedstrijd
voor menners. Zie hieronder het verslag van deze wedstrijd door Magda Coppoolse.

Het nu geldende Corona-protocol legt wedstrijden stil en we houden de berichten
van NOC-NSF en de KNHS steeds in de gaten zodat we binnen de regels zo veel
mogelijk van de geplande wedstrijden kunnen laten doorgaan.

