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EINDE SEIZOEN!

Laten we starten met zeer goed nieuws:
Goedgekeurd is dat, wanneer de corona-omstandigheden
zo blijven, we weer paardrijlessen kunnen gaan geven in
het nieuwe seizoen!
Het Ministerie van VWS meldde onlangs dat voor mensen
met een beperking de anderhalve-meter-regel niet meer
geldt bij het paardrijden en de begeleiders. Ruiters kunnen
nu door een (professionele) begeleider, mantelzorger en
nu ook door een vrijwilliger worden begeleidt tijdens het
paardrijden. Wel is het de bedoeling dat deze begeleiders
een protocol volgen om zichzelf zo goed mogelijk te
beschermen. Het RIVM heeft daarvoor een afwegingskader
gemaakt: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/werk/contactberoepen en vooral: geen contact als een
van beiden klachten heeft die passen bij COVID-19, ook
niet bij hele lichte klachten, en hygiënemaatregelen
toepassen (zie laatste pagina richtlijn:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/nieuws/2020/04/16/zorg-voor-kwetsbaremensen-die-thuis-wonen-nader-uitgewerkt).
En, ook belangrijk goed nieuws voor een groot deel van de
ruiters, is dat de vrijwilligers ook heel graag willen komen
in september. Want ook dankzij hun kunnen de lessen
weer gaan plaatsvinden.
Tevens mogen de binnenmaneges weer gebruikt worden
na 1 juli wat toch heel fijn is bij slecht weer.
We hopen iedereen weer te kunnen zien in september. Er
wordt een email gestuurd naar ruiters/ ouders/ verzorgers
om te inventariseren of iedereen nog komt vanaf
september; dus houd je email goed in de gaten en
informeer ons zo snel mogelijk.
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MOOIE KLEURPLATEN,

KOEKJES EN

SPELLETJES

We waren onder de indruk van de creativiteit en
van onze ruiters. Via de email verstuurde de
instructeurs bijna iedere week kleurplaten, puzzels,
recepten en spelletjes naar de ruiters. Erg mooi
gedaan!! Enkele impressies:

BLOEMEN

VOOR ONZE HELDEN

We hebben twee jubilarissen in ons midden die
al 10 jaar (!) vrijwilliger zijn bij Ariane. Simone
loopt al enige tijd met ruiter Erwin en Saskia, en
Anette al 8 jaar met ruiter Roos; dank jullie voor
de toewijding, loyaliteit, professionaliteit en
plezierig gezelschap!!

We sloten dit jaar af met twee
vrijwilligersavonden omdat we behoefte hadden
elkaar nog even te zien na een paar maanden
afwezigheid en het seizoen af te sluiten.
Uiteraard een coronaproof avondje. Ook jullie
enorm bedankt voor je inzet!! En de super leuke
berichten op Facebook die jullie deelden toen er
geen lessen waren.
Fijne zomermaanden en veel plezier met de
Intratuin kadobon.

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.
Stuur een email naar info@arianederanitz.nl

BEDANKT

RUITERS VOOR HET INSTUREN

VAN DE ACTIVITEITEN IN JE VRIJE TIJD

Geen paardrijles, niet je huis kunnen verlaten, even
geen vrienden zien en/ of niet aan het werk kunnen.
Wat een geduld moesten sommigen van jullie hebben:
we zijn trots op wat jullie doorstaan hebben, erg
moedig!!
Gelukkig konden we via Facebook digitaal contact
houden de afgelopen maanden en lieten enkele ruiters
weten wat zij in hun vrije tijd deden. We zagen op
Facebook Martijn met zijn bladblazer aan het werk, de
cavia’s van Jessica en een boodschap van Eline in
video’s. Roos plaatste een mooi gezongen liedje, en
Hester zagen we op de cross trainer. En hier een mooie
Beagle in mozaïek van Debby, Els met de broeihopen
voor de ringslangen in haar vrijwilligerswerk, Livia met
haar hond Snoetje, Noami lekker op het gras met de
kaart van Ariane en Reinout die de kip door de hoepel
leert springen.
Dank jullie wel!

SPONSOREN

EN

AFSLUITING

DONATIES

We zijn zeer erkentelijk voor donaties die de
stichting heeft mogen ontvangen de afgelopen
maanden.
- Ruiters die hun lesgeld hebben doorbetaald
- Extra schenkingen van bestaande donateurs
- Giften van belangenverenigingen en sponsoren
Allen hartelijk dank voor de ondersteuning tijdens
de coronacrisis. Zonder jullie kunnen we niet!

MOOIE NOMINATIE VOOR DE

DVB

FOUNDATION AWARD
DVB Foundation heeft als missie vanuit Dressuurstal
Van Baalen ruiters met een beperking te
ondersteunen. De DVB Foundation Award is in 2011
van start gegaan met als doel het paardrijden voor
minder validen 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. Onze instructrice Judith was aangemeld
door het bestuur van Ariane en was in de top drie
geëindigd.
De genomineerden en de winnaar worden door een
jury geselecteerd uit de inzendingen. De keuze was
moeilijker dan ooit, alle drie de dames staan hun
mannetje en betekenen veel voor de groep ruiters.
Helaas ging de eerste prijs niet naar ons, maar zijn
zeer tevreden met de nominatie en kennismaking met
deze mooie club die een zeer warm hart toedraagt
aan ruiters met een beperking.

VAN HET SEIZOEN

We sluiten een bijzonder seizoen af. Veel
activiteiten waar we ons op verheug den,
moesten we helaas afzeggen: geen kampdagen,
geen Ariane’s got Talent, geen slotdag. Gelukkig
wel een paar ruiters die in juni en een aantal die
in juli zelfstandig buiten konden rijden, dankzij
versoepeling van de maatregelen en de inzet van
onze trouwe instructeurs Judith, Eugenie en
Mariette.
We zijn blij dat we met onze stichting de rijhal en
de paarden huren bij Van Brenk. Dat heeft de
financiële schade beperkt gehouden, ook omdat
zij ons tegemoet kwamen met de huur. Gelukkig
hebben we wat vet op de botten maar zonder
sponsoren en donaties zouden we niet overleven.
We zijn heel blij met alle donaties van ruiters die
hun lesgeld niet terug hebben gevraagd. Mocht je
ook je lesgeld willen doneren, dan zijn we daar
alsnog heel erg blij mee. Stuur even een berichtje
naar info@arianederantiz.nl.
Het financiële jaarverslag over 2019 is
goedgekeurd door het bestuur en we hebben dat
jaar in financieel opzicht ook positief kunnen
afsluiten.
Wel zijn we nog steeds op zoek naar een
penningmeester. Paulien gaat ons nu echt
verlaten eind dit jaar en zitten we zonder.
We zijn heel blij met de versterking van het
bestuur met het nieuwe bestuurslid Marieke.
Maar we zoeken ook naar bestuursleden:
secretaris, activiteiten- / projecten coördinator
bijvoorbeeld.
We zien uit naar een mooie zomer en een
voorspoedige start in september. Deze periode
heeft ons geleerd dat wat soms zo
vanzelfsprekend lijkt het toch niet is en dat we
dat nu weer extra waarderen.

