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EVEN VOORSTELLEN…..
Na vele jaren keihard voor de vereniging te hebben gewerkt, heeft Maroesjka op 22 februari
het stokje aan mij overgedragen en ben ik de voorzitter van Ruiterclub Bloemendaal
geworden.
Graag stel ik mij aan u/jullie voor. Mijn
naam is Monique Koger, ben 50 jaar. Ik
heb 2 kinderen, Lars van 19 en Marit van
17. Samen met Marit ben ik de eigenaar
van het paard Breezer. Ik ben werkzaam
in de kinderopvang en heb daarnaast een
massagepraktijk.
Door Marit ben ik terecht gekomen op de
Ruiterclub. Zij volgde haar lessen en
verzorgde daarbij Adiamo. Na het
overlijden van Adiamo hebben wij
besloten een eigen paard te kopen,
Breezer. Daardoor kwam ik ook steeds
vaker op de Ruiterclub en werd ik op een
gegeven moment gevraagd om in het
bestuur te komen als secretaris. Dat heb
ik vanaf mei 2017 gedaan en eind vorig
jaar/begin dit jaar besloten om de taak
van voorzitter van Maroesjka over te
nemen.
In de afgelopen periode is het mij steeds duidelijker geworden dat wij als bestuur het niet
alleen kunnen. Wij hebben alle hulp hard nodig om met elkaar een fijne vereniging neer te
zetten.
Mijn doelstellingen voor 2018 zijn dan ook:
 Om een stabiel instructieteam neer te zetten, zodat groei in niveau mogelijk wordt.
 Met het enthousiaste ‘Stoere mensen team’ het onderhoud op het erf aan te pakken.
 Het verenigingsgevoel te stimuleren door leuke activiteiten te organiseren.
Ik hoop dat wij er een mooi jaar van kunnen maken, helpt u ons mee???

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Beste leden en ouders/verzorgers,
Ik ga als nieuwe voorzitter gelijk bij u in huis vallen.
Zoals u weet is de Ruiterclub een vereniging die door vrijwilligers wordt gedraaid.
Alleen onze instructrices en de stalmedewerkster worden betaald.
Ik ben dan ook super blij met al die mensen die ons helpen; o.a. het klusteam, de mensen in
de commissies, de bestuursleden, alle leden en ouders die klusjes doen op het erf
enzovoort.
Maar wij kunnen nog alle hulp gebruiken en ik wil hierbij dan ook graag de volgende oproep
doen.
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor:
•
De sponsorcommissie; wij zijn druk bezig met het opstellen van een sponsorplan en
daarna moeten wij op zoek gaan naar sponsoren om de financiële middelen van de
vereniging te verhogen. Wij hebben dit geld heel hard nodig daar wij geen subsidie o.i.d.
ontvangen en alles zelf moeten bekostigen van het lesgeld dat wij maandelijks ontvangen
van de leden.
•
De feestcommissie t.b.v. het 50 jarig bestaan van Ruiterclub Bloemendaal in 2019.
Dit is een commissie die nog opgericht moet worden om te zorgen dat we een mooi jubileum
kunnen vieren.
•
Ouders en leden van 18+ die volgens een schema bardiensten willen draaien. Wij
hebben de baromzet heel hard nodig om te kunnen investeren in nieuwe paardjes en
onderhoud van het erf en de gebouwen. Helaas lukt het niet met de huidige barbezetting om
elke woensdagmiddag en elk weekend de bar te openen. Wilt u ons helpen?
•
Het stoere mensen team kan ook nog enthousiaste ouders gebruiken, die het leuk
vinden om wanneer mogelijk te komen helpen met klussen. Ook stoere moeders zijn van
harte welkom!
•
Het wassen van de dekjes. De afgelopen periode heeft Connie voor ons de dekjes
gewassen. Zij heeft aangegeven te willen stoppen en zijn op zoek naar een vervanger. Bij
deze willen wij Connie bedanken voor haar inzet van de afgelopen perioden.
Komt u ons helpen????
U kunt zich bij mij aanmelden via voorzitterrcb@gmail.com. Dit is het nieuwe emailadres van
de voorzitter.
NL DOET
Zaterdag 10 maart jl. hebben wij meegedaan met de actie NL Doet. Boven verwachting
hadden meer dan 20 mensen zich aangemeld als vrijwilliger.
De zolder hebben we opgeruimd en is geschilderd. In de kantine is een start gemaakt met
het verven van de kozijnen. De brug naar de stapmolen is geverfd en er is een nieuwe
longeerbak gebouwd! Dit hadden wij zonder de vele vrijwilligers niet kunnen doen. Nogmaals
onze dank voor jullie geweldige inzet!!!

CLUBKLEDING
Na vele verzoeken is het weer mogelijk om clubkleding van Ruiterclub Bloemendaal te
bestellen! Wil jij ook een T-shirt of een vest met of zonder capuchon met op de achterkant
het logo van Ruiterclub Bloemendaal? Kom dan op een van de volgende dagen even langs
en geef je bestelling door:
Zaterdag 14 april vanaf 9.00 - 11.30 uur en van 14.00 – 16.00 uur
Woensdag 18 april vanaf 14.00 - 16.00 uur
Tijdens deze dagen zijn een aantal shirts en vesten aanwezig om te passen en de maat te
bepalen. Na woensdag 18 april zullen wij de bestelling doorgegeven aan de drukker. Zodra
wij de bestelling binnen hebben krijgen jullie bericht.
De kosten zijn:
Per T-shirt:
Kids, vrouwen en mannen

€ 10,-

Per vest zonder of met capuchon:
Kids
€ 20,Vrouwen
€ 22,50
Mannen
€ 25,Vriendelijk verzoeken wij jullie bij de bestelling jullie naam en telefoonnummer door te geven
en alvast de betaling contant en bij voorkeur gepast te voldoen.
Een deel van de opbrengst gaat naar de vereniging voor de aanschaf van een nieuwe pony
of paard.
OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE ‘FEEST’DAGEN
Er komen een aantal 'feest'dagen aan. Hieronder kun je vinden wat dit jaar de bedoeling is
op deze dagen. Noteer het alvast in je agenda!
Koningsdag zijn we gesloten. We lopen dan ponyritjes op de Markt.
Hemelvaart zijn we open voor verzorgen en mesten.
1e pinksterdag zijn we open voor verzorgen, mesten en vrijrijden.
2e pinksterdag zijn we open voor verzorgen en mesten.
Op Hemelvaartsdag en 2e pinksterdag hebben de paarden en pony's dus een welverdiende
vrije dag en mag er niet gereden worden! De tijden om te verzorgen en te mesten zijn vanaf
13.00 – 17.00 uur.

GOUDSE HOFSTEDENDAGEN
Wij zoeken....
Op 26 en 27 mei zijn de Goudse Hofstedendagen. Wij zullen dan 2 dagen diverse activiteiten
op het erf hebben, waarover u later geïnformeerd wordt.
Op ons erf zullen er ook 2 kramen staan waar wij dingetjes verkopen om zo extra inkomsten
voor de vereniging te krijgen. Nu zijn wij op zoek naar paardrijspullen die u of uw kind niet
meer gebruikt en die wij voor een klein prijsje mogen verkopen voor de vereniging.
Dus heeft u nog een verkoopbare rijbroek, shirt, cap, dekje, zweep etc. in de kast liggen,
denk dan aan ons. Wij kunnen de opbrengst hiervan goed gebruiken.
Inleveren van de spullen mag in de kantine. Graag vooraf even een mailtje naar
voorzitterrcb@gmail.com.
TBV PAARDEN OP DE MANEGE
Op de Ruiterclub hebben wij een aantal Ter Beschikking Van (TBV) paarden en pony's
staan. Dit zijn de paarden en pony's van eigenaren die wij mogen gebruiken in onze lessen.
Daar zijn wij heel blij mee en stellen daar natuurlijk ook iets tegenover. Als wij de
paarden/pony's 6 dagen per week tijdens de lessen mogen gebruiken (ca. 3 lessen per dag)
dan betalen wij alle kosten van stalling, voer, dierenarts, hoefdsmid, en zorgen wij voor
verzorgers. Als wij de paarden/pony's 3 dagen per week mogen gebruiken betalen wij de
helft van de kosten en regelen op de dagen dat wij uw paard in de lessen gebruiken, voor
verzorgers. De dagen dat uw paard wordt ingezet gaat in overleg met hoofd stalzaken.
De eigenaren hebben buiten de lessen om de gelegenheid om voor hun eigen paard/pony te
zorgen en te rijden. Ze mogen ook kiezen of ze wel of geen verzorger willen zijn van hun
eigen paard/pony.
Eigenaren moeten wel meedraaien in het voerdienstrooster en af en toe, volgens een
rooster, een bardienst draaien.
Misschien denkt u ook na om een paard/pony aan te schaffen maar ziet u op tegen 7 dagen
rijden en verzorgen? En vindt u de verzorgkosten te hoog? Dan is ons TBV concept
misschien iets voor u.
Wilt u meer informatie hierover, stuur dan een mailtje naar voorzitterrcb@gmail.com.
RABOBANK SPONSORFIETSTOCHT
Zaterdag 30 juni aanstaande vindt de Rabobank Sponsorfietstocht plaats.
Rabobank Gouwestreek helpt de lokale gemeenschap graag vooruit door dichtbij het lokale
verenigingsleven te staan en hierin actief te investeren door sponsoring en donaties.
Om een substantiële bijdrage te leveren aan verenigingen en stichtingen in Gouda,
Waddinxveen, Boskoop, Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel,
Zevenhuizen en Reeuwijk, organiseren zij de Rabobank Sponsorfietstocht.
Wij als vereniging Ruiterclub Bloemendaal hebben ons ingeschreven. Tijdens deze dag kunt
u een van de routes fietsen om geld in te zamelen voor de vereniging. Noteer alvast in uw
agenda! Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.

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
MET PENSIOEN
Hij heeft ontzettend veel kinderen en volwassenen leren paardrijden.
Hij heeft veel geduld gehad met gehandicapten die op hem reden. Hij
had soms zo zijn (grappige) streken, maar wat hebben we veel
plezier van hem gehad!
We hebben het over Mojo! Wat is hij ons ontzettend lang trouw van
dienst geweest. Vanaf 1 april jl. is hij heerlijk van zijn pensioen gaan
genieten. Wij wensen Anneke en Annika een hele fijne tijd met hem
en we willen jullie bedanken voor de (extra) lessen die hij heeft
gelopen de laatste maanden!

BUITENRIT IN LEUSDEN
Dinsdag 1 mei aanstaande gaan we met een groep leden naar Leusden. We huren daar
paarden en pony's en gaan daarmee een rit maken van ongeveer 1,5 tot 2 uur. Voor de
ochtend zijn alle ritten vol. Voor de middag is het mogelijk om nog een paard te huren. Voor
afgaand lunchen we gezellig met z'n allen. Vanaf vandaag hangt er een nieuwe inschrijflijst
voor de middag op het prikbord.
Leden mogen mee als ze zelfstandig kunnen rijden. Dat houdt in, zonder hulp kunnen sturen,
stappen, draven EN galopperen. Ook pensionners kunnen met hun eigen paard mee.
De kosten zijn:
Pensionners € 22,50
Paard huur € 50,De prijzen zijn inclusief de lunch.
Uiteraard zijn ouders van harte welkom om mee te gaan. Een losse lunch kost € 7,50 en als
er een plekje in de auto over is horen we dat graag zodat alle kinderen mee kunnen.
Wil je mee? Schrijf je dan in op het formulier.

OUDE ZADELS TE KOOP
Wij zijn de zolder aan het opruimen en netjes maken. Er liggen nog
veel oude zadels. Wie maken we blij met een leuk zadel ter
decoratie, als knutselproject of voor de kinderen om op te spelen?
De kosten van een zadel voor leden bedragen € 25,- per stuk. Mocht
je interesse hebben dan verzoeken wij een e-mailbericht toe te
sturen naar voorzitterrcb@gmail.com.

Wist je dat …
- je een kwartier voor de les begint je pony/paard mag gaan pakken om op te zadelen? Niet
eerder!!!
- je niet mag rennen of gillen op het erf aangezien de pony’s/paarden hiervan kunnen
schrikken die er staan om gepoetst te worden of warmlopen voor de les?
- indien je geen pony hoeft te pakken op de berg, moet mesten of voeren, de pony’s op de
berg verder met rust moet laten en daar niet mag gaan spelen?
- het niet toegestaan is om in de hooischuur of op de berg zand te gaan spelen?
- je na het spelen in een van de bakken de pionnen terug dient te zetten en geen stokken of
dergelijke in de bak mee mag nemen?
- 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 instructrice, of via
een telefoontje of berichtje naar 06-27551427.
Aantal van bovengenoemde wist je datjes hebben vooral te maken met de veiligheid van u
en/of uw kind(eren). Tijdens het lesgeven is er verder geen toezicht op het erf en kunnen
hierdoor allerlei ongelukken gebeuren indien er niet aan deze regels gehouden worden.
Vriendelijk verzoeken wij u hiermee rekening te houden.

