NIEUWSBRIEF MEI 2015
LESSEN RONDOM HET HIPPINKSTERCONCOURS.
Voor alle duidelijkheid nog even alle lesuitval en Pinksterhulp op een rijtje:
Donderdag 21 mei geen les. Opbouwen van terreinen aan de Veldweg.
Maandag 25 mei geen les. Tweede Pinksterdag, concours paarden.
Dinsdag 26 mei geen les. Alle ponyruiters worden om 18.00 uur op het terrein aan de
Veldweg verwacht. We gaan daar samen papier en plastic opruimen om de weilanden weer
schoon te maken. Plastic handschoenen zijn handig!
Woensdag 27 mei hebben de pony’s ’s middags weer gewoon les.

VRIJWILLIGERS.
Hallo Allemaal,
Voor het pinkster concours zijn wij nog opzoek naar een aantal enthousiaste
vrijwilligers.
Let op de tijden kunnen nog wel wat veranderen.
Op maandag 25 mei 2015 zoeken wij nog:




1x parcourshulp van 08:30 tot 13:00
1x schrijver dressuur van 08:30 tot einde ochtend programma
2x schrijver dressuur van 13:00 tot einde middag programma

Op de website www.hippinkster.nl staat de vrijwilligers lijst.
Donderdag 21 mei 2015 zullen wij hier de definitieve lijst plaatsen
Dus ben of ken jij iemand die 1 of meerdere van deze taken zou willen invullen
voor ons: meld je dan zo spoedig mogelijk bij ons aan!

Dit kan via onze email.: vrijwilligers.hippischhattem@gmail.com
Met vriendelijke groet,
Vrijwilligerscommissie Pinksteren 2015.
Annetta Heideveld.
Daniëlle van ’t Ende.
Eline Rietman.

VRIJWILLIGERS OP ONS CONCOURS:
Gezellig dat we op je mogen rekenen!
Als je je meldt bij de vrijwilligerstent, krijg je proviand mee. Wie tijdens of na de
werkzaamheden zin heeft in koffie, thee of iets fris, kan bij diezelfde tent wat te drinken
halen. In de andere tenten moet je wel betalen.
Jongelui van Scouting houden de toiletten voor ons schoon. Het is voor hun een karweitje
om geld te verdienen voor hun vereniging. Toiletgebruik is gratis, maar een vrijwillige
bijdrage wordt natuurlijk wel op prijs gesteld.
De mensen van de organisatie kun je herkennen aan de groene shirts. Heb je vragen, dan
zie je dus in één oogopslag wie je verder kan helpen!

PAARDEN BESLAAN OP HET PINKSTERCONCOURS.
Voor de demonstratie van de hoefsmid op Pinkstmaandag kan er nog 1 paard worden
aangemeld om rondom te beslaan. De hoefsmid legt een en ander uit over zijn
werkzaamheden aan het publiek, dus het is wel belangrijk dat het paard rustig is in die
omstandigheden en gewend is aan warm beslag. De kosten voor rondom beslaan zijn € 50,Om 12.00 uur is het eerste paard aan de beurt, de tweede om 14.00 uur.

Is jouw paard rond 25 mei toe aan nieuw beslag en heb je belangstelling voor deze mooie
aanbieding? Meld je even aan bij j.m.meijerink@live.nl

WWW.HIPPISCH-HATTEM.NL
Het is de moeite waard om regelmatig onze website te bezoeken: we doen ons best om de
informatie actueel te houden. Ook wordt er telkens meer informatie toegevoegd. Dus zo nu
en dan ff checkuh!

VAN DE PENNINGMEESTER
Het vernieuwde bestuur heeft ervoor gekozen om de facturen te gaan versturen via mail.
Primair is hiervoor het Emailadres gebruikt welke bij de vereniging bekend is en waarnaar
ook deze nieuwsbrief wordt verstuurd. Van enkele (ouders van) leden heb ik inmiddels het
verzoek ontvangen om de factuur in het vervolg naar een ander Emailadres te versturen.
Mocht dit voor jou(w ouders) ook wenselijk zijn, laat dit dan even aan mij weten !
De facturen mbt. de KNHS kosten over 2015 én de contributie aan de rijvereniging Hippisch
Hattem v.w.b. 2e halfjaar 2015 zijn in de 2e week van april verstuurd. De uiterste
betaaldatum is gesteld op 1 mei 2015. Het is fijn te zien dat een gedeelte van deze facturen
reeds zijn betaald. Echter is er ook nog een (te groot) gedeelte welke nog niet is betaald.
Om als vereniging in staat te zijn op de juiste momenten te voldoen aan haar financiële
verplichtingen, is het noodzakelijk dat de facturen op tijd zijn/worden betaald. Bij deze dan
ook de oproep om de nog openstaande facturen per ommegaande te betalen.
Wijziging facturatiemomenten:
Graag maak ik u erop attent dat vanaf de facturatie over 2016, 3x per jaar regulier
gefactureerd zal worden. Hierbij wordt de koppeling met het zgn. kalenderjaar losgelaten.
Zie hiervoor ook het betalingsoverzicht op de website (http://www.hippischhattem.nl/betalingsschema/).
Voorafgaand aan het buitenseizoen zal een factuur gestuurd worden met betrekking tot de
contributie aan de vereniging voor dit buitenseizoen (de eerste keer zal dit een lager bedrag
zijn omdat een deel van deze maanden reeds in rekening is gebracht met de laatstgestuurde
factuur van april 2015). Hetzelfde zal plaatsvinden voor het binnenseizoen. De derde
facturatie betreft het vooraf betalen van de KNHS kosten (de komende keer over 2016). De
KNHS incasseert deze kosten per 1 januari (vooruitbetaling) bij de vereniging. Daarom zal de
vereniging deze kosten vooraf bij de leden in rekening brengen.

BEGELEIDEN BRUILOFTSSTOET op 26 juni aanstaande.
Op vrijdag 26 juni trouwen Anne Dorien Bos en Ronald van Tiel om 19.30 uur in de
Andreaskerk in Hattem. Anne en Ronald hebben het bestuur laten weten dat ze het erg leuk
zouden vinden als ruiters van Hippisch Hattem hen begeleiden op weg naar het ja-woord!
De bedoeling is dat we met een stel ruiters rond 17.30 uur verzamelen bij de manege.
Vind je het leuk om in deze feestelijke stoet mee te rijden, meld je dan aan bij Jacquette
Meijerink (j.m.meijerink@live.nl).
Alle opgegeven deelnemers krijgen natuurlijk tzt nog aanvullende informatie over
verzameltijden, kleding en dergelijke.

SCHITTERENDE PARCOURSEN.
Een stel gezellige mensen is in de afgelopen weken druk bezig geweest met het verven van
de hindernissen. Een aantal had de smaak goed te pakken en kwam meerdere keren helpen.
Super, er zijn wel 130 palen geverfd! Als de bestuursleden er even niet waren, nam Malou
voortvarend de leiding over. Ze had de wind er flink onder, vandaar dat er veel meer gedaan

is dan we in eerste instantie dachten klaar te krijgen. We hopen natuurlijk wel, dat de
paarden op ons concours de benen flink intrekken als ze over onze mooie balken zweven!

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE.
Enthousiaste leden zetten hun beste beentje voor op de eerste teamselectie!
Hippisch Hattem heeft zin in het verenigingskampioenschap van deze zomer! Het is een
hartstikke leuk om samen met clubgenoten in een team te strijden voor je eigen vereniging.
Daarom geven we graag zoveel mogelijk teams op! We maken teams aan de hand van de
prestaties op onze oefendressuur (3x) en oefenspringen (3x). Maar let op: meedoen is altijd
belangrijker dan het resultaat!
Om je te selecteren voor het team heb je twee beoordelingen nodig, dus je kan nu nog
instromen. Kan je echt niet meedoen aan de teamselecties, maar zou je wel graag voor onze
verenigng willen rijden op de Gelderse Kampioenschappen (pony’s 1 augustus, paarden 8
augustus 2015)? Geef je dan alsnog op. Wie weet kunnen we met deze deelnemers een
extra team aanvullen. Hoe meer er meedoen, hoe leuker. Het is wel zo dat de leden die
meerijden op de teamselectie voorrang krijgen bij het samenstellen van de teams.
Inmiddels is de eerste teamselectie verreden:
Woensdag 6 mei verzamelden onze dressuurruiters zich in onze buitenbak om een
oefenproef te rijden bij jurylid Anita Bronkhorst. Het beetje regen mocht de pret niet
drukken en onze leden hebben deze avond nette resultaten neergezet. Na de proef kreeg
iedereen leerzaam commentaar om de volgende keer nog beter te scoren. Het was een
gezellige avond die goed is verlopen.

Woensdag 13 mei was de avond voor de springruiters. De familie Klock, onze buren, had hun
parcours beschikbaar gesteld voor onze training. Er stond een redelijk kijkerig parcours waar
menig pony/paard nog wat aan moest wennen. Wichtert Fikse stond in het parcours om de
ruiters te begeleiden. De deelnemers mochten de tips na hun parcours in de praktijk
brengen door een lijntje opnieuw te springen. Enkele paardenleden hebben voor het
vertrouwen 10 cm lager gesprongen dan hun officiële hoogte. Deze resultaten tellen
daardoor niet mee voor de selectie, maar deze ruiters hebben wel een mooi oefenrondje
kunnen springen. Het is goed om te weten dat het parcours op het
verenigingskampioenschap goed te doen is (niet hoog, niet kijkerig en nette lijnen). De
activiteitencommissie gaat beoordelen in hoeverre de oefenparcoursen daar op aangepast
moeten worden tijdens de tweede en derde teamselectie.
Deze eerste teamselectie dressuur en springen wordt natuurlijk goed besproken. Gelukkig is
nu duidelijk hoe de selecties in de praktijk verlopen. Er zijn genoeg goede punten en
verbeterpunten verzameld. Daar gaan ze enthousiast mee aan de slag! Heb jij nog een goede
tip voor de commissie? Mail die dan naar activiteiten@hippisch-hattem.nl
Alvast een eerste wijziging: omdat het lastig was om alle wijzigingen en vragen te
verzamelen via Facebook, plaatsen we de informatie nu hoofdzakelijk op onze website:
www.hippisch-hattem.nl. Heb je vragen, opmerkingen en/of wijzigngen? Mail deze dan naar
activiteiten@hippisch-hattem.nl. Zo weten we zeker dat alles bij de commissie terecht komt.

.

We zien jullie graag op de volgende selecties!
2e teamselectie dressuur: woensdagavond 3 juni
2e teamselectie springen: woensdagavond 10 juni
3e teamselectie dressuur: woensdagavond 1 juli
3e teamselectie springen: woensdagavond 8 juli

AED
Onze vereniging heeft een tijd geleden in samenwerking met de buurt een AED aangeschaft.
Deze hangt naast de manege bij de opslagloods. Het werkt zo volgens de website:
Een Automatisch Externe Defibrillator, afgekort een AED, is een toestel dat gebruikt wordt bij een
persoon met een acute circulatiestilstand. Met een AED kan een elektrische schok toegediend
worden om het hart weer in een normaal ritme te brengen. Het is belangrijk om een hartstilstand
zo snel mogelijk te herkennen en zo snel mogelijk hulp te bieden.
U herkent een AED aan het volgende beeldmerk:

Jaarlijks worden 15.000 mensen in Nederland getroffen door een acute circulatiestilstand, dat is
een stilstand van de bloedsomloop, in de volksmond ook wel hartstilstand genoemd. Dit komt
altijd onverwacht en kan overal gebeuren: thuis, op het werk of tijdens het sporten. Het kan u zelf
overkomen of iemand uit uw familie of vriendenkring. Bij een stilstand in de bloedsomloop is snel
handelen van levensbelang. Bij Hartveilig wonen zetten vrijwilligers zich in om het leven van
mensen te redden.
Hartveilig wonen
Hartveilig wonen is georganiseerde burenhulp, waarmee het aantal sterfgevallen door een acute
circulatiestilstand kan verminderen. Hartveilig wonen is vrijwillige hulp aanvullend op
ambulancezorg.
Hippisch Hattem heeft met de buurtgenoten ook een AED! Als iemand in de buurt van de manege
112 wordt gebeld dan schakelt de meldkamer de ambulancedienst in om naar het slachtoffer toe
te gaan. Bij verdenking van een acute circulatiestilstand alarmeert de meldkamer ambulancezorg
en opgeleide en geregistreerde vrijwilligers. Zij ontvangen een sms-bericht op hun mobiele
telefoon met de locatie van het slachtoffer en/of de locatie van de dichtstbijzijnde AED. Deze
vrijwilligers gaan naar het slachtoffer om hulp te bieden tot de ambulance aanwezig is en
professionele hulpverleners de zorg overnemen.
Als vrijwilliger kunt u ook mensenlevens redden door deel te nemen aan Hartveilig wonen. Meer
weten?

http://www.hartveiligwonen.nl/

VOLGENDE!
De volgende nieuwsbrief wordt rond 15 juni verzonden. Copy daarvoor kun je mailen naar
j.m.meijerink@live.nl

