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De activiteiten commissie heeft voor jullie
gemak een aparte kalender bijgevoegd.
Activiteitenkalender 2022
Info voor opgave volgt apart voor:
• duoles Jill Huybregts en
grondwerklessen met Tish
• 13 februari Snertrit
• 26 feb oefenwedstrijd zonder
startkaart (incl. Bixie)
• 20 maart Hengstenshow
• 30 april 18- jeugdkamp
• 15 mei 30+ kamp
• 28 augustus Spetterrit
• 17 september Clubkampioenschappen
Wedstrijdkalender 2022 indoor
• Indoorseizoen vooralsnog opgeschort

Corona maatregelen
Helaas hebben we
weer te maken met
aangescherpte coronamaatregelen. Wil je van
de accommodatie gebruikmaken dan zal je een
geldige QR-code en je ID bij je moeten hebben
of als vrijwilliger bezig zijn. Vraag wat je kan
doen en neem je rijdier mee om het na afloop
van je klus te trainen. Het dragen van een
mondkapje binnen is verplicht.
De hallen reserveren voor je individuele rit?
Kijk naar de beschikbaarheid
op
https://www.weideruiters.nl/agenda

Van de bestuurstafel
Het afgelopen jaar was een hectisch jaar,
waarin we hoopten grote vooruitgang in het
renoveren van het complex te kunnen boeken.
Tijdens de online algemene ledenvergadering
was iedereen vol goede moed hier de handen
voor uit de mouwen te steken. Helaas is een en

ander toch wat anders gelopen. Ja, we hebben
prachtig nieuwe verlichting in de oude hal. Ja,
de klussenclub heeft aanvulling gekregen in de
personen Willem van Dalen en Bert van Dop.
Het oude gebouw is zo goed als afgebroken.
Voor verdere ontwikkeling op weg naar
renovatie en verduurzaming zijn we met
SportDrenthe een traject in gegaan waarbij we
de benodigde investeringen hopelijk met een
provinciale subsidie kunnen gaan uitvoeren.
Helemaal fantastisch is de inzet en het
enthousiasme van de activiteitencommissie die
met een goed gevuld programma staan te
trappelen bij iedereen het clubgevoel weer aan
te wakkeren. Print de kalender en hang deze op
voor een goed overzicht wat er zoal te doen is.
Helaas is de bestuurstafel nog steeds slecht
gevuld. Als we het werk met meer mensen
zouden kunnen doen, zijn alle leden beter
vertegenwoordigd en is het per bestuurslid een
lichtere klus. We hebben het daarnaast ook
gezellig, dus als je
wat voor de club
of eigen groep wat
wilt betekenen: je
bent van harte
welkom!
Samen op weg
De huidige maatregelen zetten een rem op alle
ontwikkelingen en vooral het stoppen van de
wedstrijden is een financiële aderlating, want
die bron van inkomsten houdt het
lidmaatschap voor alle leden betaalbaar.
Hopelijk krijgen we na 14 januari meer armslag
om verder te gaan met de plannen. Vooralsnog
zijn er coaching momenten ingepland voor die
leden die zich voor de lessen hebben
ingeschreven. Buiten deze momenten is het
mogelijk na reservering van de hallen gebruik
te maken. We hopen dat iedereen zich aan de
geldende maatregelen blijft houden en dat we
met elkaar en voor elkaar een fijne club in
stand kunnen houden. Het bestuur wenst jullie
allemaal een gezond en sportief 2022!
Namens het bestuur,
Frédérique Waakop Reijers
secretaris
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Alle verkopers van de loten worden hartelijk
bedankt voor hun inzet! We verwachten deze
maand het bedrag te ontvangen.

Contact
Heeft u ook een nieuwtje, tips of ideeën? Laat
het
ons
dan
weten
via
weideruiters@gmail.com
Sponsoren

Van de Activiteiten Commissie
Nieuw e-mailadres:
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!
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.

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

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.

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.
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