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April/Mei 2018
REMINDER! ALGEMENE LEDENVERGADERING 24 MEI 2018
Bijgaand ontvangt u de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering voor donderdag
24 mei aanstaande om 19.30 uur. Graag heten wij u van harte welkom!
AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is wetgeving die al van kracht is
maar met ingang van 25 mei 2018 ook daadwerkelijk gehandhaafd zal worden. Het doel van
de AVG is om personen te beschermen en duidelijke richtlijnen te scheppen voor
organisaties die persoonlijke gegevens verwerken. De AVG waarborgt dat persoonlijke
gegevens zorgvuldig worden verwerkt, niet worden misbruikt en niet langer bewaard worden
dan nodig is.
Ook wij zijn druk bezig om uw privacy te bewaken. Binnenkort ontvangt u van ons een
privacyverklaring waarin wij uitleggen welke informatie over u wij gebruiken en waarvoor.
Tevens ontvangt u een formulier waarop u kunt aangeven of u wel of niet onze nieuwsbrief
wenst te ontvangen en of wij foto’s op facebook mogen plaatsen van u en/of uw kind(eren).
Toestemmingen kunnen te allen tijden weer ingetrokken worden.
OPROEP
Omdat onze administrateur Jan Bouwers heeft aangegeven te gaan stoppen met zijn
werkzaamheden voor de Ruiterclub zijn wij op zoek naar iemand die zijn taak wil gaan
overnemen.
De werkzaamheden van de administrateur hebben betrekking op het verzamelen van alle
gegevens, zodat één en ander ingeboekt kan worden. Dit betekent dan:
* Het doen van de betalingen.
* Met de bankafschriften als basis alle administratieve stukken verzamelen en ordenen.
* Overzichten maken van de pinbetalingen op basis van aangeleverde informatie.
* Verwerken van de overzichten contante betalingen.
* Het verzamelen en ordenen van de gegevens voor de betaling van de salarissen.
* Het verzamelen en ordenen van de gegevens voor de betaling van de
vrijwilligersvergoedingen.
U heeft als administrateur geen zitting in het bestuur, u bent alleen op uitnodiging van het
bestuur aanwezig bij een bestuursvergadering als het financieel overzicht uitgelegd dient te
worden.
GOUDSE HOFSTEDENDAGEN
Aanstaande zaterdag 26 en zondag 27 mei zijn de Goudse Hofstedendagen. Bijgaand
ontvangt u een overzicht van alle activiteiten tijdens dit weekend. Tevens bieden wij allerlei
spullen te koop aan, kunt u de clubkleding bestellen en lekker genieten van een hapje en
een drankje. Komt u ook?

TAARTENBAK WEDSTRIJD
Zaterdag 26 mei houden we tijdens de Hofstedendagen weer een taartenbakwedstrijd.
Zaterdag worden de taarten beoordeeld en de winnaar bekendgemaakt. De opbrengst van
jouw taartpunten is voor de Ruiterclub. Je kunt je nog opgeven, het inschrijfformulier hangt
op het prikbord in de boerderij. Jij doet toch ook mee??
SPONSORING
Donaties
De afgelopen weken hebben wij van een bedrijf, leden/ouders en vrienden van Ruiterclub
Bloemendaal donaties, partijen hout, dekjes, dekens, buitenbeits, planten, nieuwe bedrading
voor de lampen, vriezer, spullen voor de verkoop tijdens de Goudse Hofstedendagen
gekregen. Wij zijn hier ontzettend blij mee en willen via deze weg iedereen hiervoor
bedanken!!!
Mocht u de vereniging ook willen sponsoren dan is dit zeker mogelijk door een vrijwillige
bijdrage te doneren op rekeningnummer
NL20 RABO 0116 9996 40 ten name van Ruiterclub Bloemendaal.
Clubkleding
Zaterdag 14 april en woensdag 18 april was het mogelijk om clubkleding te bestellen. Wij zijn
ontzettend blij met de opbrengt hiervan. Met deze actie heeft de verenging een bedrag
opgehaald van totaal € 176,-! Dit bedrag zal gebruikt worden voor de aanschaf van een
nieuw paard/pony.
Mocht u nou niet in de gelegenheid zijn geweest om de clubkleding te bestellen, dan niet
getreurd, tijdens de Goudse Hofstedendagen zal er een kraam van de vereniging aanwezig
zijn waar u uw bestelling kunt doorgeven.
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 u bij de bestelling uw naam en telefoonnummer door te geven en
alvast de betaling contant en bij voorkeur gepast te voldoen.

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.
VRIJWILLIGERS GEZOCHT
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.
•
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.
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.
OUDE ZADELS TE KOOP
Wij hebben de zolder opgeruimd! 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 en worden tijdens de Goudse
Hofstededagen te koop aangeboden.

PONYRITJES OP DE MARKT VOOR KONINGSDAG
Op vrijdag 27 april stonden wij met een aantal pony’s op de markt voor
de jaarlijkse ponyritjes. Wat een super leuke dag! Het was een groot
succes, we hebben veel complimenten van zowel het oranjecomité als
bezoekers ontvangen. Dank aan iedereen die geholpen heeft!

BUITENRIT IN LEUSDEN
Op 1 mei jl. zijn wij op buitenrit geweest in Leusden.
Vandaag op buitenrit geweest in Leusden. Een flinke rit gemaakt en daarna lekker gelunched
met elkaar. Gelukkig zat het weer mee.
Hier een foto van het moment dat iedereen weer terug kwam.

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.

