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Activiteitenkalender 2021/2022
Info voor opgave volgt apart voor:
• 17 dec duoles Jill Huybregts,
• Kerstvakantie clinics
• 29 dec Oliebollenfeest en Oudejaars
Borrel
• 15 jan oefenwedstrijd zonder
startkaart (incl. Bixie)
• Begin van het jaar een Snertrit
Wedstrijdkalender 2021 outdoor
• Indoorseizoen met ieder eerste
weekend vrijdagavond Z1 – ZZL
• Zaterdagen B – M2
• Zaterdag 18 december - Rubriek B
dressuur pony's (1e selectie Indoor
Regiokampioenschap 2021).

Corona maatregelen
Helaas hebben we weer te maken met
aangescherpte coronamaatregelen. Wil je van
de accommodatie gebruikmaken, hetzij als
groep, maar ook individueel dan zal je een
geldige QR-code en je ID bij je moeten hebben.
De gemeente heeft aangegeven niet meer te
waarschuwen, maar direct €4000 boete uit te
schrijven. Wij zullen een dergelijke boete als
vereniging niet kunnen betalen en als bestuur
willen wij hier niet aansprakelijk voor worden
gesteld. Als bestuur begrijpen we dat dit heel
frustrerend is, maar we vragen jullie begrip,
loyaliteit en medewerking, zodat we ook in de
toekomst een vereniging hebben, waar we op
een prettige manier onze sport kunnen
uitoefenen. Na 17.00 zullen er geen
verenigingsactiviteiten mogen plaatsvinden.
De hallen reserveren voor je individuele rit?
Kijk naar de beschikbaarheid
op
https://www.weideruiters.nl/agenda

Van de bestuurstafel
Het was juni dat ik iets schreef voor het
Weideblattie. Toen had ik het erover dat we uit
de lockdown waren en de activiteiten weer
volop opgepakt konden worden. Nu een half
jaar later zijn wij helaas voor een groot deel
terug bij af. Wedstrijden hebben we gelukkig
wel kunnen houden, soms met de nodige
aanpassingen.
Zoals jullie weten mogen er geen lessen na
17.00 uur gehouden worden. Dit maakt dat we
zoveel mogelijk de lessen proberen in te passen
vóór die tijd. We snappen dat dan niet iedereen
kan i.v.m. school en/of werk. Maar we
proberen jullie als leden zoveel het kan iets te
bieden. Ik hoop dat we elkaar kunnen
vasthouden in deze tijd al is het maar in
gedachten. Jullie als leden maar ook wij als
bestuur. Zijn er leden die er goed de balen van
hebben en denken: ‘waarom zal ik blijven?’ Als
bestuur is het soms ook lastig om gemotiveerd
te blijven, omdat je veel tijd en aandacht moet
geven aan zaken die nu niet direct ter opbouw
van de vereniging zijn en onze plannen in de
war schoppen.
Gelukkig is de activiteitencommissie erg
actief en wordt in de kerstvakantie het nodige
georganiseerd. Houd het in de gaten.
We gaan door om het beste er van te maken en
mocht je de ambitie hebben om ons te
versterken laat dat weten. Nu bestaat het
bestuur uit 4 leden terwijl 7 leden wenselijk is.
We wensen jullie allen en mooie kerst en een
mooi 2022! Namens het bestuur,
Roelof Otten (voorzitter)
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Onze penningmeester
verwacht van een aantal van jullie nog het
mutatieformulier met daarop aangegeven wat
je naast het basislidmaatschap wilt afnemen
(sleutel abonnement, lessen etc.) Het
mutatieformulier is ook nu weer als bijlage
bijgevoegd, graag invullen en sturen naar
pennweideruiters@gmail.com
Alle verkopers
van de loten
worden
hartelijk
bedankt voor
hun inzet! We verwachten in januari het
bedrag te ontvangen.

Van de Activiteiten Commissie
Vanaf november hebben we een complete
activiteitencommissie bestaande uit 5 leden
met 3 nieuwe mensen. Ook is er een nieuw emailadres: weideruitersac@gmail.com
Voor de komende periode hebben we een
aantal leuke activiteiten gepland staan, die
bedoeld zijn voor leden en mensen van buiten
de vereniging. Bij alle activiteiten in de rijhallen
zullen we ons moeten houden aan de op dat
moment geldende corona-maatregelen!
Op 29 december gaan we met een aantal
vrijwilligers oliebollen bakken.
Voor de leden organiseren op die dag
onderlinge vaardigheids-/estafette
wedstrijdjes. En we sluiten de dag af met een
gezellig borrel.
Om het jaar goed te beginnen zullen we op 15
januari een wedstrijd organiseren voor mensen
zonder startkaart, ook voor Bixie kids.
We hopen in het komende jaar op veel
deelname, zodat we naast de sport ook op een
gezellige manier samen met onze paarden van
onze mooie accommodatie gebruik kunnen
maken.
Alle info over de evenementen is te vinden op
de facebookpagina en op de website van de
Weideruiters en natuurlijk in het
maandelijkse Weideblattie!

Hebben jullie tips of leuke ideëen voor
activiteiten, mail ze naar
weideruitersac@gmail.com Let op: aangepaste
activiteiten kalender en mailadres.

Sponser Kliks
LET OP: ga je iets online
bestellen? Klik even via de
website www.weideruiters.nl
daar vind je het logo van
SponsorKliks. Klik en kijk of je gewenste winkel
daar bij staat en steun zo indirect je vereniging.
Vorig jaar hebben we zo bijna 200 euro
ontvangen!
Contact
Heeft u ook een nieuwtje, tips of
ideeën? Laat het ons dan weten via
weideruiters@gmail.com
Sponsoren
Op de volgende pagina vinden jullie de logo’s
van onze sponsoren. Ook dit jaar zijn zij met
hun bijdrage een grote steun voor onze
vereniging. Weet je een bedrijf dat wellicht ook
geïnteresseerd is op met een bord of op andere
wijze onze club te steunen, geef dit dan door
aan Martha: pennweideruiters@gmail.com
https://www.weideruiters.nl/sponsoring
Voor degene die het nog niet
gedaan hebben: er zijn nog dozen
met banketstaven die verkocht
kunnen worden om de clubkas te
spekken. Neem contact op met Martha om een
doos met daarin 15 banketstaven op te halen,
p.s. 3,50 of drie voor 10 euro. Ze vriezen ook
goed in! Altijd makkelijk als je spontaan bezoek
krijgt. pennweideruiters@gmail.com
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Bij een bestelling bij
Dier All-In huismerk
met vermelding WR krijgt de vereniging 10%
van het bedrag van Van Benthem op de
rekening gestort. De bestelling wordt ook nog
eens bij je thuis afgeleverd! Registreer en
bestel, daar heeft de club weer voordeel van.

