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2020 is goed
begonnen.
Dagkampen 2020
maar zeker toe naar de Ariane got Talent show op 19 april.
Welkom nieuwe clubleden
Daar hebben we heel veel zin in. En natuurlijk staan ook de
Ariane got Talent Show
kampdagen weer op de agenda. Op 13 maart gaan we de
Vrijwilligersavond feb 2020
keet opknappen met hulp van het Oranjefonds (NLdoet).
Ruiter Hester in magazine Kort & Krachtig
En niet te vergeten is Judith genomineerd door de DVB
Dank aan sponsoren en promotors
foundation.
Activiteiten en vakanties t/m juni 2020
Afscheid en welkom nieuw bestuurslid
We zijn heel erg blij met alle vrijwilligers die het mogelijk
NLdoet: vrijdagmiddag 13 maart klussers gevraagd
maken om het paardrijden voor onze ruiters mogelijk te
Judith Vollaard nominatie DVB top 3
blijven maken. Ook de donaties die we binnenkrijgen, zijn
Special guest Ariane got Talent Show…
steeds weer van harte welkom. De inspanningen om het
bestuur op sterkte te houden, hebben een nieuw
bestuurslid opgeleverd. Marieke van Soest komt erbij en
helaas gaat Linda van Putten ons verlaten in het bestuur.
Linda, heel erg bedankt voor al je inspanningen die je voor
de Stichting geleverd hebt. En welkom Marieke! We zijn
nog steeds wel op zoek naar een penningmeester. Paulien
doet nog de financiële administratie voor ons, maar neemt
geen deel meer aan de vergaderingen.
We houden de financiën goed in de gaten. Het is steeds het
zoeken naar de juiste balans. We willen de activiteiten
zoals jullie die kennen, blijven organiseren, de groepen
klein houden (maximaal 5 ruiters per les) en de lessen
betaalbaar, maar we zien ook dat de kosten toenemen. Dat
betekent dat we de kosten voor de kampdagen dit jaar iets
zullen verhogen, net als de lesgelden voor het nieuwe
seizoen 2020-2021. Op deze manier blijft het paardrijden
voor mensen met een beperking mogelijk bij Ariane de
Ranitz.

WELKOM NIEUWE RUITERS,
VRIJWILLIGERS, MASSERS/

STAGIAIRES:

Welkom nieuwe stagiaires Sarah Rose, Jurian en Vonne.
Marion en Jaëlle als onze nieuwe ruiters en als vrijwilliger
Kemal, Lianne en Nancy.

DAGKAMPEN 2020 LIS HARTEL
Nog een feestje want ook dit jaar gaan we op
dagkamp: net als vorig jaar, gaan we naar Lis Hartel
in Doorn. Dankzij de hoge opbrengsten van de
Grote Clubactie kunnen we de prijs hiervoor nog
steeds acceptabel houden, ondanks een kleine
prijsverhoging want ook Lis Hartel verhoogt de
prijzen. De mooiste bossen staan voor ons klaar om
er heerlijke buitenrit te maken en diverse
activiteiten te ondernemen. Een verzorgde
dagkamp met lunch is € 25,- (behalve voor de
ruiters die een gratis dagkamp hebben bij elkaar
gehaald via de Grote Clubactie). Er is een dagkamp
op zondag in mei en juni. De exacte data worden
nog gecommuniceerd.

ARIANE

GOT TALENT SHOW

19

APRIL

Binnenkort ontvangen de deelnemende ruiters
een brief met meer informatie over de show, en
vrijwilligers een uitnodiging de ruiters te
begeleiden en te helpen met ondersteunende
activiteiten. Het programma met verschillende
paardrij-acts en activiteiten (we verklappen nog
niet alles nu) en tijden volgen.

VRIJWILLIGERSAVOND FEB 2020
‘VEILIGHEID OP EN RONDOM HET
PAARD’
Wat zijn onze Bedrijfshulpverlening-afspraken met Stal
van Brenk? Wat doe je en waar moet je je verzamelen
als er brand uitbreekt? Wat doe je als vrijwilliger als een
ruiter van zijn paard valt ?

RUITER HESTER

IN

KORT&KRACHTIG

KorterMaarKrachtig is dé landelijke vereniging
voor mensen met een amputatie en/of
aangeboren reductie van een ledemaat. Naast de
website heeft KorterMaarKrachtig ook een eigen
ledenblad: ‘Kort&Krachtig!’.

Eén van onze ruiters Hester Admiraal verteld over
haar aangepast materiaal, de lussenteugel,
waardoor ze moeiteloos kan paardrijden. Het
ledenblad verschijnt vier maal per jaar en staat
boordevol informatie over gezondheid,
hulpmiddelen, werk en hobby. Het is een mooi en
inspirerend verhaal geworden en is te
bewonderen in het ledenmagazine dat tijdelijk ligt
in onze kantine.

Onze halfjaarlijkse Vrijwilligersavond stond dit keer in
het teken van Wat te doen bij calamiteiten, letsels en
veiligheid op en rondom het paar, ook op verzoek van
enkele vrijwilligers. Dit keer startte de avond met een
hapje eten en ongeveer 16 vrijwilligers konden deze
storm- en regenachtige avond afgelopen 24 februari
aanwezig zijn.

Instructeur en BHV-er Mariëtte startte de avond met
een presentatie over calamiteiten, brand en BHV met
Stal van Brenk. Vervolgens vertelde vrijwilliger van de
woensdag Frank Blankenstein meer over letsels. Hij
heeft gewerkt als justitieel verpleegkundige en heeft
ook voor het Rode Kruis voorlichting gegeven over wat
te doen bij letsel. De avond werd afgesloten door
instructeur en BHV-er Eugenie die met de halsters en
veiligheidsknoop ging oefenen om samen te kijken waar
je op let in verband met de veiligheid op en rond het
paard en hoe kun je risico’s beperken.
Het was een top avond, en ondanks de serieuze
onderwerpen ook een gezellige. De presentaties worden
alle vrijwilligers toegestuurd. Mocht je nog vragen
hebben over deze onderwerpen, kun je deze altijd
stellen aan een van de instructeurs.

SPONSOREN

EN PROMOTORS

Wie mogen wij afgelopen kwartaal erkentelijk zijn
voor het mooie donaties en promoties?
- Onze huidige trouwe sponsoren die een extra
kerstdonatie hebben gegeven
- Thurkowfonds
- NLdoet (Oranjefonds)
- Landelijke stichting KorterMaarKrachtig
- RTV de Bilt met uitzendingen en extra tv spotje

AFSCHEID
PUTTEN

BESTUURSLID

LINDA

Judith heeft haar benaderd of ze interesse heeft
ons met allerlei activiteiten kan helpen omdat zij
het werkveld goed kent en zij het een leuke
uitdaging vindt.
Zoals het contact met de ruiters, vrijwilligers en
instructrices en het plezier dat er gezamenlijk is
voor en tijdens de les en dat dit ook samen
mogelijk wordt gemaakt.
We zijn zeer verheugd Marieke van Soest te
verwelkomen als nieuw bestuurslid Activiteiten
voor ruiters en vrijwilligers.

VAN

Helaas is Linda van Putten genoodzaakt haar functie
als bestuurslid op te zeggen door diverse
omstandigheden. Gelukkig zal ze nog altijd
verbonden zijn met ons omdat haar dochter Hannah
nog bij ons rijdt en ze af en toe ook nog eens aan
handje helpt tijdens een van onze activiteiten. En als
voorproefje op haar officiële afscheid, want die
komt er uiteraard ook, willen we Linda hierbij
hartelijk danken voor haar betrokkenheid en inzet
voor de club! Linda bedankt!

ACTIVITEITEN

EN VERVALLEN

LESSEN MAART-JUNI

2020

ACTIVITEITEN
- Zondag 19 april: 14.00 – 17.30 Ariane got
Talent show
- Mei en juni: Dagkampen Lis Hartel in Doorn
(data volgen)
- Slotdag: meer informatie volgt
- Extra lesdag voor de maandagruiters:
maandag 29 juni

GEEN
NIEUW
SOEST

BESTUURSLID

MARIEKE

VAN

Bij een deur die dicht gaat, gaat er altijd eentje
open...gelukkig klopt dit in ons geval want met het
vertrek van Linda van Putten hadden we hulp nodig.
Maar wellicht kennen jullie deze vrijwilliger die al 12
jaar bij ons ‘held’ is geweest op de woensdagavond?
Marieke van Soest is er even tussenuit geweest,
ondertussen van alles op de hoogte gebleven.

LESSEN

- Maandag 13 april (Tweede Paasdag)
- Maandag 27 april (Koningsdag), dinsdag 28
april en woensdag 29 april (Meivakantie)
- Dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
- Maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag)
Zomervakantie: vanaf dinsdag 30 juni tot
maandag 7 september

JUDITH VOLLAARD GENOMINEERD
VOOR BVD AWARD

NLDOET

Tijdens The Dutch Masters - Indoor Brabant wordt
op donderdag 12 maart 2020 de DVB Foundation
Award uitgereikt. De DVB Foundation Award is in
2011 van start gegaan met als doel het paardrijden
voor ruiters met een beperking de aandacht te
geven die het verdient. Ieder jaar wordt de Award
uitgereikt aan een persoon die het meest
opvallend heeft bijgedragen om dit doel uit te
dragen. Dit kan een ruiter zijn, maar ook een
trainer, een sponsor of een vrijwilliger. Onze
instructrice Judith Vollaard is genomineerd en zit
in de top 3. Een jury bepaalt de winnaar. Maar dat
weten wij al natuurlijk .

Onze Stichting heeft een kleine bijdrage
ontvangen van Stichting NLdoet en gaat oa de
keet opknappen op vrijdagmiddag 13 maart
as. Kun je klussen, ken je iemand die kan
boren en zagen, doe dan met ons project mee
en meld je aan via de email of bij een van de
instructeurs.

KLUSSERS GEVRAAGD

VRIJDAGMIDDAG

13

MAART

MINISTER

GEHANDICAPTENZAKEN RICK
BRINK OPENT DE ARIANE GOT
TALENT-SHOW!

We zijn al druk bezig met de voorbereidingen
van de Show en we geven je al een klein
voorproefje: de minister van
Gehandicaptenzaken Rick Brinck komt de
Show openen! Met dank aan een oud ruiter
Jiska Ogier!

WIL JIJ OOK JE
MAATSCHAPPELIJKE

STAGE,

SOCIALE OF ANDERE STAGE BIJ
O N S D O E N ? We hebben weer plaats en zijn

natuurlijk een van de leukste werkplekken! Al
meer dan 60 stagiaires gingen je voor..

