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NIEUWSBRIEF RUITERCLUB BLOEMENDAAL
SPONSERING
In de maand december hebben wij bij Albert Heijn in winkelcentrum Bloemendaal mee
mogen doen met een emballage actie. Iedereen die flessen en/of kratten hadden ingeleverd
bij de Albert Heijn kon ervoor kiezen om zijn/haar statiegeld bon te
doneren aan Ruiterclub Bloemendaal. Hiermee hebben wij een
geweldig bedrag mogen ophalen van € 732,-!!! Wij willen iedereen
bedanken die hieraan heeft meeholpen. Van dit bedrag hebben wij
nieuwe drinkbakken kunnen kopen voor de paarden/pony's.
NIEUWE INSTRUCTIE
We hebben een nieuwe instructrice voor de woensdagavond!
Vanaf deze maand is Kim begonnen als instructie op de woensdagavond. Naast haar
werkzaamheden bij Ruiterclub Bloemendaal werkt zij vier ochtenden in de week op een
internationale springstal in Zevenhuizen waar zij voor 7 paarden zorgt. De overige uren
besteed zij aan haar juridische praktijk waar zij vooral ten strijde trekt tegen
overheidsbesluiten. Vanaf haar 8ste jaar is zij begonnen met paardrijden in Amerika en vanaf
haar 15de heeft zij haar eerste baan gekregen op een handelsstal voor sportpaarden in het
hogere segment. De afgelopen 40 jaar is zij altijd met paarden bezig geweest soms
hobbymatig, vaak professioneel. Het meeste werk heeft zij vooral gehad in het corrigeren,
beleren en lesgegeven.
Namens het bestuur wensen wij haar veel succes!
BESTUURSLEDEN
Misschien heeft u op Facebook de berichten voorbij zien komen en/of de flyers al zien
hangen op de Ruiterclub, maar wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Voor de volgende bestuursfuncties zijn wij nog op zoek naar een opvolger:
- voorzitter;
- penningmeester;
- hoofd stalzaken.
Ervaring is niet noodzakelijk, de huidige bestuursleden werken u graag in, inzet en een warm
hart voor onze club wel! Bijgaand treft u een taakomschrijving van de bestuursleden aan.
Mocht u of iemand uit uw omgeving interesse hebben, dan verzoeken wij u graag dit kenbaar
te maken door middel van een e-mailbericht gericht aan voorzitter@ruiterclubbloemendaal.nl

DRESSUURWEDSTRIJDEN
Zoals op onze website en Facebook vermeld zijn de datums van de dressuurwedstrijden
voor 2018 bekend. In verband met NL Doet en Vaderdag hebben wij de eerste twee
wedstrijden moeten verzetten.
Hierbij ontvangt u een nieuwe overzicht van de datums:
- 18 maart
- 10 juni
- 30 september
- 11 november

Zoals ieder jaar zijn het vier wedstrijden en daarvan moeten er minimaal drie gereden zijn
om in aanmerking te komen voor je clubkampioenschap.
Binnenkort volgt er nog meer informatie. We gaan dit jaar namelijk van start met andere
proeven! Hoe, wat en waarom volgt dus later.
WEEKEND VOERDIENST
Welke meiden/jongens vanaf 14 jaar vinden het leuk om naast het rijden extra geld te
verdienen met voerdiensten?
De werkzaamheden zullen bestaan uit voeren, buitenzetten, mesten, opstrooien enz.
De voerdiensten vinden plaats op zaterdag vanaf 8.00 uur tot 12.00 uur en zondag vanaf
8.30 uur tot 12.30 uur en zullen in groepen van 3 worden ingedeeld.
Als vergoeding ontvang je een vrijwillige bijdrage van € 2,50 per uur!
Mocht je interesse hebben of iemand kennen die graag wat geld zou willen verdienen en
ervaring heeft met paarden, dan verzoeken wij je graag dit kenbaar te maken door middel
van een e-mailbericht gericht aan voorzitter@ruiterclubbloemendaal.nl
WESTERN- EN GRONDWERKLESSEN
Sinds enkele maanden geven wij op de maandag vanaf 16.45 uur tot 17.30 uur western- en
grondwerklessen.
Mocht u interesse hebben in een van deze lessen dan verwijzen wij u graag naar de bijlagen
voor meer informatie.

