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EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING
Zoals u in de uitnodiging voor de extra vergadering al heeft kunnen lezen zijn er wisselingen
van bestuurders die door de vergadering goedgekeurd moeten worden.
Maroesjka van Schie zal stoppen als voorzitter en Monique Koger wordt voorgesteld om haar
taken over te nemen, wanneer Monique Koger voorzitter wordt zal Trea de Jong voorgesteld
worden als nieuwe secretaris.
Roos Gerritsen is gestopt met de ledenadministratie. Patricia Kreuk zal voorgesteld worden
als opvolger.
Fanny van Dam zal stoppen als hoofd instructie, haar functie zal overgenomen worden door
Patricia Kreuk. Fanny blijft nog wel assisteren, maar zal geen zitting meer hebben in het
bestuur.
Voor de volgende bestuursfuncties zijn wij nog op zoek naar een opvolger:
- penningmeester;
- hoofd stalzaken.
Voor hoofd stalzaken heeft zich iemand opgegeven, alleen zijn wij nog op zoek naar een
tweede persoon. Wij zijn van mening dat deze functie het beste door twee personen zou
kunnen worden vervuld zodat bij vakantie en ziekte er altijd een back up aanwezig is. Voor
deze functie vragen wij wel iemand met kennis van en ervaring met paarden.
Voor de functie van penningmeester is ervaring niet noodzakelijk; de huidige
penningmeester werkt u graag in. Inzet en een warm hart voor onze club zijn dat natuurlijk
wel!
De taak van penningmeester is momenteel verdeeld over driepersonen:
- iemand die de betalingen regelt
- iemand die de salarissen uitbetaalt
- iemand die de financiële boeken bijhoudt
De penningmeester die wij zoeken moet iemand zijn die zorgt dat alles soepel verloopt,
zitting heeft in het bestuur en zorgt dat stortingen gedaan worden.
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
Tijdens deze extra ledenvergadering zal ook de contributieverhoging besproken worden. Het
betreft hier een maandelijkse verhoging van het lesgeld van € 2,50 voor de leden. Voor
pensionklanten betekent het een maandelijkse verhoging van de stallingskosten van € 2,50.
Wij zien ons genoodzaakt deze verhoging door te voeren daar onze onkosten groeien en
daarnaast ons onderhoud duurder wordt. Wij zijn een vereniging die geen subsidie ontvangt
van de Gemeente en dus alles zelf moet bekostigen. Wanneer wij geen verhoging
doorvoeren van het lesgeld en pensiongeld kunnen wij op den duur de onkosten niet meer
betalen.

Het derde punt op de agenda is het nieuwe verzorgersysteem, omdat wij er tegenaan lopen
dat ouders geen bardiensten willen draaien en we voor sommige paarden/pony’s alleen
maar derde verzorgers kunnen krijgen willen wij voorstellen om van het systeem met 1e, 2e
en 3e verzorgers af te stappen.
Het volgende voorstel willen wij tijdens de vergadering voorleggen:
Elk manegepaard (/-pony) krijgt drie verzorgers die evenveel rechten en plichten
hebben.
 Elke verzorger moet twee dagen de verzorging regelen van het toegewezen paard.
 Elke verzorger mag eenmaal per vier weken op zondag vrij rijden.
 Elke 4e zondag van de maand heeft elk paard een vrije dag, wat inhoudt dat de
verzorgers per toerbeurt wel komen mesten en verzorgen maar niet rijden. Dus eens
in de drie maanden komt de verzorger alleen om te verzorgen en te mesten.
 De verzorgers draaien mee in het schema van de voerdienst.
 Voor TBV-eigenaren die ook verzorgen geldt dat zij wel de vrije zondagochtend
mogen rijden indien zij dit wensen.
 Voor de ouders geldt dat iedereen een bardienst moet draaien. We begrijpen dat dat
voor sommige ouders lastig is, maar met een heleboel verzorgers betekent dat ook
dat we een rooster kunnen maken en dat er maar eenmaal per een aantal weken
bardienst gedraaid hoeft te worden.
Wij hebben u nodig om de bar open te houden en daarmee extra inkomsten voor de
vereniging te genereren. Deze extra inkomsten hebben wij heel hard nodig. Indien de ouder
of volwassen verzorger geen bardienst wil/kan draaien, kan dit afgekocht worden à € 25,- per
bardienst.


Tijdens de Algemene Ledenvergadering in mei zal over dit voorstel gestemd worden.
SPONSORING
Vorige maand konden jullie een jaarkalender van onze ruiterclub kopen met mooie foto’s van
onze paarden en pony’s. Dit was een enorm succes en we hebben geheel boven
verwachting meer dan 50 kalenders verkocht!!! Wij willen iedereen bedanken die hieraan
heeft meegeholpen en deze mooie kalender heeft aangeschaft. Met deze actie heeft de
vereniging een mooi bedrag opgehaald van totaal € 449,-! Mede dankzij de hoeveelheid
bestellingen hebben wij een hoge korting kunnen krijgen van onze leverancier. Dit bedrag zal
gebruikt worden voor onderhoud van de zadels.
NL DOET
Dit jaar doet ruiterclub weer mee met de actie NL Doet, op zaterdag 10 maart aanstaande
vanaf 10.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur. Tijdens deze dag zouden wij graag allerlei “grote”
klussen willen aanpakken waar wij het afgelopen jaar niet aan toegekomen zijn. Hierbij
kunnen wij uw hulp hard gebruiken. Meer informatie hierover kunt u vinden in de bijlage.

YVETTE GAAT STOPPEN
Yvette heeft onlangs bij ons aangegeven dat zij gaat stoppen met het lesgeven op de
zaterdagochtend. Aan haar leden op de zaterdag heeft zij eerder verteld dat zij de maand
februari een pauze ging nemen en nog niet wist of zij terug zou komen. Na lang denken,
wikken en wegen, plussen en minnen heeft Yvette besloten dat zij voorlopig niet meer terug
komt en gaat genieten van haar vrije zaterdagochtend. Zij stopt dan ook per direct met het
lesgeven.
Yvette is al heel wat jaren een bekend gezicht op de zaterdagochtend en heeft ook heel wat
kinderen leren paardrijden. Ook heeft zij al heel wat paarden en pony’s weg zien gaan, er
nieuwe voor terug zien komen én zelfs haar eigen pony nog ingezet zodat de manege wat
ademruimte had.
Als bestuur willen wij Yvette heel erg bedanken voor haar inzet, leuke lessen, het invallen
voor andere instructie, het organiseren van verschillende activiteiten en onderhouden van de
website en natuurlijk Facebook.
Yvette, ga lekker genieten van je vrije zaterdagochtend, denk nog eens aan ons, kom
gezellig nog eens langs voor een lekker bakje koffie, een patatje of alleen voor de
gezelligheid en hopelijk tot ziens.
VALENTIJNS GEDICHTENWEDSTRIJD
Wat kunnen jullie ontzettend mooie, lieve, leuke en grappige gedichten maken! Het was voor
ons daardoor wel héél moeilijk kiezen want eigenlijk zijn jullie allemaal toppers!
De winnaars van onze Valentijns gedichtenwedstrijd zijn geworden: Tess Drost, Isis Dirksen
en Iris Hakze.
Van harte gefeliciteerd, jullie winnen een gratis les! Jullie kunnen mailen naar
rcbinstructie@gmail.com om een les in te plannen.
VOORJAARSVAKANTIE
Mocht je tijdens de voorjaarsvakantie niet op vakantie gaan, dan
hoef je je zeker niet te vervelen! Bijgaand treffen jullie een overzicht
aan van allerlei activiteiten die wij tijdens de vakantie organiseren.
Ben je geïnteresseerd open dan snel de bijlage.

WEEKEND VOERDIENST
Welke meiden/jongens vanaf 14 jaar vinden het leuk om naast het rijden extra geld te
verdienen met voerdiensten?
De werkzaamheden bestaan uit voeren, buitenzetten, mesten, opstrooien enz. De
voerdiensten vinden plaats op zaterdag van 8.00 uur tot 12.00 uur en zondag van 8.30 uur
tot 12.30 uur. Jullie zullen in groepen van drie 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
KINDERFEESTJES
Wist je dat je bij ons ook jouw kinderfeestje kunt vieren? Wij
maken van jouw verjaardag een groot feest. De kinderfeestjes
worden op de zaterdagen georganiseerd en starten om 11.30
uur.
Hoe ziet een kinderfeestje eruit:
We starten om 11.30 uur met het passen van caps en
laarzen, pony’s poetsen en opzadelen. Om 12.00 uur gaan
we rijden.
Bij zes kinderen of minder mogen jullie een half uur rijden. Als
jullie met meer dan zes zijn duurt het rijden een kwartier. Er kunnen
maximaal twaalf kinderen meedoen.
Het feestje kan uitgebreid worden met een lunch. Voor meer informatie verzoeken wij je een
e-mailbericht te sturen naar: anneke.verbiest@kpnmail.nl
Wist je dat …
- je een kwartier voor de les begint aanwezig moet zijn om zonodig je paard/pony op
te zadelen?
- een veiligheidscap en goede rijlaarzen (of jodhpurs met chaps) verplicht zijn tijdens een
paardrijles? Mocht je die niet hebben, dan kun je deze van de ruiterclub lenen.
Vriendelijk verzoeken wij je na gebruik de spullen weer netjes terug te zetten.
- indien je niet aanwezig kunt zijn bij de les wij dit graag van te voren doorkrijgen? Dit i.v.m.
de indeling van de paarden/pony’s. Je kunt je afmelden bij je instructeur/instructrice, of via
een telefoontje of berichtje naar 06-27551427.
- je als je vragen hebt aan instructie je deze niet tijdens een les kunt stellen, maar aan
het begin of einde van de les?
- je geen kauwgom in je mond mag hebben tijdens het rijden?

