
 

 

 

 

 

  

 

Februari 2021 

A F S C H E I D  V A N  B E S T U U R S L E D E N  

Onze penningmeester Paulien Aanstoot die sinds 2018 

actief is geweest voor de stichting heeft met ingang van 

het nieuwe jaar afscheid genomen. Haar vertrek was al 

langere tijd aangekondigd. We zijn erg dankbaar voor haar 

inzet. De cijfers waren altijd goed op orde. Paulien, dank je 

wel! Het ga je goed. Herhaaldelijk hebben we oproepen 

gedaan om een nieuwe opvolger te vinden, maar helaas 

heeft zich niemand gemeld. Ook Marieke Groothuis heeft 

ook besloten het bestuur na een korte periode weer te 

verlaten. Zij blijft wel actief als vrijwilliger. Zij heeft samen 

met Judith een belangrijke bijdrage geleverd aan het 

vrijwilligershandboek. De druk op de huidige bestuursleden 

neemt hierdoor toe. Dat betekent dat we als bestuur 

nadenken over hoe we de stichting op een zo goed 

mogelijke manier kunnen voortzetten. 

C O R O N A  G O O I T  R O E T  I N  H E T  E T E N !  

Corona heeft het afgelopen jaar ook grote impact gehad op 

Ariane de Ranitz. Door de steeds veranderende 

maatregelen mocht je soms niet, dan weer wel en nu al 

weer een tijdje niet rijden. We houden de maatregelen 

nauwlettend in de gaten en zodra het weer kan, krijgen 

jullie bericht wanneer en in welke groep je weer kunt 

rijden. Gelukkig hebben veel ruiters hun lesgeld 

doorbetaald. Ook Van Brenk is ons tegemoet gekomen 

door de huur te verlagen tijdens de lock-downs. Maar het 

liefste rijden we natuurlijk. Jullie instructeurs staan te 

trappelen en de vrijwilligers kunnen ook niet wachten om 

weer in actie te komen. Er is zo veel niet doorgegaan. We 

kijken uit naar de versoepelingen. 

 

I N  D I T  N U M M E R  

Afscheid van bestuursleden 

Corona gooit roet in het eten! 

Welkom nieuwe clubleden 

Grote Clubactie levert 751,60- euro op 

Wat wel doorging! Sinterklaas- en kerstlessen 

Hartverwarmende donaties 

Donateur uitgelicht 

Geld voor een nieuw opstapstation 

 

Geen les in verband met vakantie 

5 april 2021 Tweede Paasdag  
27 april Koningsdag 
3, 4 en 5 mei Meivakantie 
24 mei Tweede Pinksterdag 

 
W E LK O M  N I E U W E  CL U B L E D E N 

Er zijn ook nieuwe ruiters gestart. Wij wensen 

Kiara, Roos, Maurits, Lieke en Tatum heel veel 

plezier. Nieuwe vrijwilligers zijn er ook. Op 

maandag: Heydi, Lotte en Pien, op dinsdag: 

Marieke, Truus en Eline en op woensdag: Esly, 

Yvette, Annelies, Nancy en Inge. Daarnaast hebben 

de volgende studenten ervoor gekozen de 

maatschappelijke stage bij ons te doen op 

maandag: Lieke, Anne en Lara, op dinsdag: Laurel 

en Lisa en op woensdag: Emma en Ida. Fijn dat jullie 

er zijn!  

Dankzij jullie hulp: 

Opbrengst Grote Clubactie: 751,60 euro 

 

 

 

 

 

 

Email: info@arianederanitz.nl 

Telefoon: Secretaris Ben Prins, telefoonnummer 06-12371607 

Post: secretaris Stichting Ariane de Ranitz, Kometenlaan 64, 3721 JV Bilthoven 
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W A T  W E L  D O O R  G I N G !  S I N T E R K L A A S -  

E N  K E R S T L E S S E N  

Heel veel ging niet door, maar de lessen 

voorafgaande aan 5 december stonden in het teken 

van Sinterklaas. Zo was er het traditionele 

pietenparcours, wortel-happen en pakjes race. 

Welke team heeft het snelste alle pakjes uit de 

pakjes kamer, over het dak in de schoorsteen 

gegooid. Met kerst was er dit jaar een kerstboom 

gemaakt van balken, waarin de ruiters, te paard, de 

ballen, slingers en lichtjes in moesten hangen. Welk 

team had het snelst de boom versierd? 

 

H A R T V E R W A R M E N D E  D O N A T I E S  

Om het rijden mogelijk te maken, wordt lesgeld 

betaald. Daarmee kunnen we niet alle kosten 

dekken. Gelukkig zijn veel mensen ons goed gezind 

en doneren ieder jaar weer een bedrag waar wij 

onder andere activiteiten voor kunnen organiseren 

zoals kampdagen, wedstrijden en het slotfeest, maar 

ook speciale zadels en teugels, opknappen van 

materiaal en vele andere dingen. 

Wij danken weer heel hartelijk iedereen die 

Stichting Ariane de Ranitz een warm hart toedraagt. 

Velen zijn inmiddels trouwe donateurs die jaarlijks 

een financiële bijdrage leveren. Dit waren in 2020: 

Stichting Thurkowfonds, jullie door het verkopen van 

loten in de Grote Clubactie, Lammers, Sic Semper 

Loge, Fonds Gehandicapten Sport- Parapaard 

Corona Noodfonds, NL DOET, Bijdrage van Public 

Search, Stichting Cash and Care, en enkele 

particuliere donaties. Heel veel dank hiervoor. Zeker 

in deze coronatijd is dit heel erg hartverwarmend 

dat jullie aan ons denken! 

 

D O N A T E U R  U I T G E L I C H T  
 

Stichting Ariane de Ranitz is bijzonder blij met de 

donatie van 3000 euro die wij van Public Search hebben 

mogen ontvangen. De cheque is dan ook met veel dank 

in ontvangst genomen. In deze Coronatijd hebben we 

veel moeten improviseren. Tijdens de lockdown konden 

de ruiters eerst helemaal niet komen rijden. Daarna 

alleen zij die zelfstandig konden rijden. Daarna in kleine 

groepjes van vier, toen alleen met zijn tweeën en sinds 

kort -gelukkig- weer in de vertrouwde samenstelling.  

 

We vinden het geweldig dat we, dankzij de flexibiliteit 

van onze instructeurs en vrijwilligers én dankzij donaties 

zoals die van Public Search, de lessen kunnen blijven 

aanbieden. Het maakt de ruiters elke keer weer blij. Met 

extra dank natuurlijk aan Thea Slangen, die als 

vrijwilliger op de woensdagavond onze stichting als 

goed doel onder de aandacht heeft gebracht. 

 
Instructeur Marriette van Dijk neemt de cheque in 

ontvangst van vrijwilliger Thea Slangen 

G E L D  V O O R  N I E U W  O P S T A P S T A T I O N  

Van de gemeente hebben we een toezegging gekregen 

dat we een nieuw opstapstation mogen aanschaffen om 

ook buiten te kunnen rijden. Omdat het opstapstation 

dat binnen staat speciaal voor ons is gemaakt, moeten 

we op zoek naar een bedrijf dat ons hierbij kan helpen. 

Ook gaan we in gesprek met Van Brenk wat een 

geschikte plek daarvoor zal zijn. Ons streven is om voor 

de zomer het station te kunnen openen als jullie weer 

mogen rijden.

 

 


