
Beste leden, ouders/ verzorgers en pensionners, 

 

We zijn heel blij jullie weer langs de rijbaan te mogen begroeten, en omgekeerd dat de 

ouders/verzorgers weer van de lessen van de kinderen kunnen genieten! 

 

NL Doet 

Ondertussen staat de vereniging natuurlijk niet stil. Er is altijd veel werk te verzetten op het erf en 

aan de stallen. Om het erf toegankelijker te maken en tevens te voorkomen dat er paarden het 

terrein af kunnen, hebben we bij NL Doet een plan ingediend om het tweede hek bij de ingang te 

vervangen voor een lager toegangshek met looppoort die automatische dicht valt. NL Doet heeft 

hiervoor een bijdrage toegezegd, zodat we op NL Doet-dag 2022  aan de slag kunnen. Daarnaast kan 

de boerderij en het erf wel een opfrisbeurt gebruiken. We willen de dag daarom ook gebruiken voor 

een goede poetsbeurt. En jullie raden het al: hierbij zijn heel veel handen nodig. We roepen jullie 

daarom allemaal op om je aan te melden om te komen helpen. Je hoeft niet sterk of ervaren te zijn, 

er is genoeg te doen voor iedereen en alle beetjes helpen! De tijden zijn van 10.00 tot 16.00 en voor 

eten en drinken wordt natuurlijk gezorgd. Je kunt je aanmelden via voorzitterrcb@gmail.com 

Meer informatie over NL Doet vind je op https://www.nldoet.nl/ 

 

 
 

Komende evenementen 

Er staan de komende tijd ook weer leuke activiteiten op de agenda: 

 

26 februari      Discorijden. 

3 & 4 maart     Agility lessen. 

6   maart          Bergpony buitenritjes. 

27 maart          Dressuurwedstrijd voor de jeugd. 

 

Voor meer informatie of inschrijven kijk op het prikbord in de gang van de boerderij. 

mailto:voorzitterrcb@gmail.com
https://www.nldoet.nl/


 

Aftreden hoofd instructie Maayke Post/vacature 

Helaas is er ook minder leuk nieuws te melden. Maayke heeft per 1 februari haar taken als hoofd 

instructie neergelegd. Dat vinden wij heel erg jammer, maar we zijn ook heel erg dankbaar voor alles 

wat Maayke voor de vereniging heeft gedaan.  

Dat betekent dat er een vacature in het bestuur is voor de functie van hoofd instructie. Als je 

belangstelling hebt of informatie wilt over de taken, kun je je melden bij Marielle Roor via 

voorzitterrcb@gmail.com. Of je kunt haar gewoon even aanspreken op het erf natuurlijk. In de 

tussentijd worden de taken van Maayke waargenomen door de overige bestuursleden. 

 

Overige vacatures 

Er is in het bestuur ook nog plaats voor een hoofd barzaken. Vind je het leuk om dingen te 

organiseren, de voorraad te beheren en daarmee bij te dragen aan de gezelligheid op de vereniging, 

mee te denken met het beleid en veel mensen te ontmoeten? Laat dat dan weten aan Marielle 

(voorzitterrcb@gmail.com).  

 
 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van Ruiterclub Bloemendaal 
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