
BONI SPONSORACTIE

Op 31 oktober hebben enkele
enthousiaste leden zich ingezet om
zoveel mogelijk muntjes te scoren
voor Hippish Hattem. Buiten de Boni
trok de geweldige pony Viola veel 
bekijks. Binnen waren een paar jeugd-bekijks. Binnen waren een paar jeugd-
leden druk bezig met het inzamelen
van zoveel mogelijk muntjes. 

BEDANKT VOOR JULLIE INZET!

Wij willen nog veel meer sponsor-
munten verzamelen. Help je mee?

Tot en met 25 november krijg je 
een sponsormunt voor elke 10 euro een sponsormunt voor elke 10 euro 
die je bij de Boni uitgeeft aan bood-
schappen. Deze munten kan je tot 
en met zaterdag 29 november 
inleveren. Dus denk aan Hippisch 
Hattem als je boodschappen gaat 
doen bij de Boni. Vraag ook familie, 
vrienden en buren of zij hun muntjes vrienden en buren of zij hun muntjes 
in de koker van onze club willen
stoppen.

Milan op pony Viola

BELANGRIJKE DATA

3 januari    nieuwjaarsborrel & 
       showavond (zie pag. 2)

CROSSTOPPERS IN WORDING

De buitenbakken van Hippisch Hattem waren van 16 tot en met 18 
oktober in gebruik als heus crossterrein. Onder de deskundige leiding 
van Benthe Verrmeulen hebben ponyleden en paardenleden de 
hindernissen overwonnen. Onervaren of juist heel ervaren; iedereen 
heeft een mooi rondje kunnen springen. 

Deze enthousiaste leden zien wij natuurlijk het liefst terug als deel-
nemer bij onze eigen SGW.nemer bij onze eigen SGW.

We zijn blij met de vrijwilligers die de tijd en moeite hebben ge-
nomen om deze crosstrainingen mogelijk te maken. 

Nieuwsbrief - November 2014

Een indruk van de crosslessen op zaterdag
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ONDERHOUD AAN DE BAK

Er is bij hevige regen al een tijdje wateroverlast
in de buitenbak.  Het bestuur heeft zich al een 
tijd over het probleem gebogen en werkt aan 
de oplossing!

De hoefslagen kunnen tijdelijk wat dieper 
ingelopen worden: de sleep heeft het jammer ingelopen worden: de sleep heeft het jammer 
genoeg begeven. Er wordt gezocht naar een 
betaalbare, maar degelijke vervanger. Tot dit 
is geregeld zien onze bakken er dus iets minder 
egaal uit dan we gewend zijn.

Vooraankondiging

NIEUWJAARSBORREL MET SHOWAVOND:  DOE MEE!

Op zaterdag 3 januari willen wij het jaar gezellig beginnen 
met een nieuwjaarsborrel. Vorig jaar reed Danielle van ‘t Ende 
tijdens de borrel een bijzondere kür op muziek met lampjes. 
Deze keer willen wij de show nog wat uitbreiden. Doe je mee?

Er is veel mogelijk! Pas de deux, kur op muziek, een viertal,Er is veel mogelijk! Pas de deux, kur op muziek, een viertal,
goocheltrucs, toneelstukken of iets anders bijzonders. Met 
of zonder muziek, verkleed of niet, alleen of met een groep. 
We horen graag wat jij wil doen!

Je hebt nog krap 8 weken om je voor te bereiden, Die weken 
zijn zo omgevlogen, dus denk nu alvast na over jouw deelname. 

Opgeven via    activiteitencomhippischhattem@gmail.com
We horen graag wat je gaat doen en hoeveel tijd je nodig hebt.We horen graag wat je gaat doen en hoeveel tijd je nodig hebt.

In de nieuwsbrief van december volgt meer informatie 
over deze activiteit. 
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MANEGEBODEM ALLERGISCH VOOR MEST

Voor ons best een beetje lastig natuurlijk, maar onze manegebodem kan niet tegen 
mest! De (dure) bodem wordt heel snel slecht als we de mest er niet goed uithalen. 

Gelukkig vinden de meeste ruiters het heel normaal om na het rijden de mest op te 
ruimen. Het bestuur heeft met de instructeur/instructrices afgesproken dat zij niet 
zelf de mest uit de manege hoeven te halen, maar dat de ruiters dat doen.
Meestal regelen de leden dat zelf, maar als dat niet gebeurt wordt iemand Meestal regelen de leden dat zelf, maar als dat niet gebeurt wordt iemand 
bij toerbeurt aangewezen. En dan maakt het niet uit of jouw paard of pony 
wel of niet gemest heeft: we helpen elkaar gewoon even! 
 

BAAS IN DE BAK

Het bestuur heeft nog een afspraak met de mensen die ons lesgeven: degene die de les geeft is de baas! 
Dat betekent dat je doet wat hij of zij zegt. Nou kan dat soms lastig zijn, omdat je iets niet kunt, niet durft, 
of omdat je privé- instructeur je net iets héééééél anders heeft geleerd.  Dan mag je dat natuurlijk wel ver-
tellen, uitleggen en vragen of iets anders kan. De uiteindelijke beslissing ligt bij de lesgever, want die draagt
                             tijdens de lessen de verantwoordelijkheid en heeft daar 
                                                          diploma’s voor gehaald. En daar moet je dan naar 
                             luisteren, ook als het er een keer niet mee eens bent…    

                             Het bestuur vindt het belangrijk dat deze afspraken 
                             duidelijk zijn. We willen de lessen voor alle ruiters en alle 
                             paarden en pony’s veilig en verantwoord houden! 

Op 21 september hebben Saskia Meulenberg en Steven Borgijink een prachtige zoon gekregen: Luuk! 
Dat verdient zeker een plek in de nieuwsbrief. Van harte gefeliciteerd!

HOERA, EEN ZOON! 
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Nieuws van de enquête- werkgroep Hippisch Hattem

Op 21 oktober zijn we weer bij elkaar geweest om onze bevindingen uit te wisselen. De groep Financiën 
heeft een uitgebreid en openhartig gesprek gehad met de bestuursleden Jan van Raalte en Bert Klomp. 
Al pratende kwamen ook allerlei organisatorische zaken aan de orde en naar aanleiding daarvan zijn aan-
bevelingen opgesteld die met het bestuur besproken zullen worden. 

Zoals we weten heeft onze vereniging het Pinksterconcours en de SGW hard nodig. Vooral omdat de 
sponsorcommissie ervoor zorgt dat deze evenementen geld opleveren, waardoor de lidmaatschappen sponsorcommissie ervoor zorgt dat deze evenementen geld opleveren, waardoor de lidmaatschappen 
voor ons allemaal betaalbaar blijven en de accommodatie onderhouden kan worden. Deze commissie is 
dus van het grootste belang voor alle leden van onze vereniging! De werkgroep nanciën wil het bestuur 
aanbieden om alternatieven voor de loten-actie te onderzoeken. Is het beter om iets te verkopen of levert 
het Rad van Fortuin meer op? Natuurlijk is er ook weer doorgerekend op het model van verschillende 
lidmaatschappen. Daar zijn we bijna uit. In overleg met de activiteiten- en instructiecommissie willen we 
een mooi totaalplaatje maken, waaruit duidelijkblijkt wat onze vereniging volgend jaar te bieden heeft!een mooi totaalplaatje maken, waaruit duidelijkblijkt wat onze vereniging volgend jaar te bieden heeft!

De deelwerkgroep Instructie heeft ondertussen ook niet stil gezeten. Ze hebben een aantal uitgangs-
punten op papier gezet. Zo willen ze toe naar een lesplan, zodat bekend is wat er in een bepaalde les 
aan de orde komt. Aan de hand daarvan is het – vooral voor ponyruiters – duidelijker of ze al dan niet 
kunnen doorstromen naar een volgende groep. De lestijden zijn niet altijd even handig. De laatste pony-
les op dinsdag is erg laat voor kinderen, de eerste les op woensdag vaak te vroeg. Daar kunnen we vast
creatieve oplossingen voor bedenken. Als je bij de paarden rijdt, kun je elke week zowel een spring-  als creatieve oplossingen voor bedenken. Als je bij de paarden rijdt, kun je elke week zowel een spring-  als 
een dressuurles krijgen. Dat wordt gelijk getrokken. Wel gaan we kijken hoe sommige leden toch, net als 
bij de pony’s, beide disciplines kunnen blijven oefenen.

Naar aanleiding van de enquête worden veel dingen in gang 
gezet om onze vereniging nog leuker te maken. Voor de pony-
ruiters hebben we aanvullende informatie nodig om goed in te 
kunnen spelen op hun wensen (bijvoorbeeld over lestijden). 
Daar gaan we wat op bedenken.Ook deze groep heeft adviezen Daar gaan we wat op bedenken.Ook deze groep heeft adviezen 
aan het bestuur over bijvoorbeeld het inrijden en uitstappen 
buiten de les om (in buitenbak), betere verlichting in de springbak, 
kennis en kunde van de instructeurs meer benutten en het beter 
aanpassen van lestijden. De werkgroep heeft veel ideeën die 
langzamerhand concreet uitgewerkt gaan worden!

De werkgroep Activiteiten is heel voortvarend van start gegaan: behalve het nadenken over een plan 
zijn al daadwerkelijk activiteiten uitgevoerd. Na de Gymkhana is een zeer geslaagde crosstraining zijn al daadwerkelijk activiteiten uitgevoerd. Na de Gymkhana is een zeer geslaagde crosstraining 
georganiseerd . Er werd zeer veel plezier ervaren tijdens de oefencross. Volgende keer zal dit waarschijn-
lijk meer aanmeldingen opleveren. Door het maken van een jaarplan en het duidelijk aangeven wat de 
activiteit inhoudt, kunnen meer leden getrokken worden. Er wordt nagedacht over welke mensen er bij 
welke activiteiten mee mogen doen: bijvoorbeeld openstelling voor niet-leden voor een hogere bijdrage.
De reacties van leden (en bezoekers!) zijn heel positief.  Wanneer de activiteiten langer van te voren ge-
pland zijn, heeft de commissie meer tijd om na te denken over allerlei organisatorische zaken.  Tot nu toe pland zijn, heeft de commissie meer tijd om na te denken over allerlei organisatorische zaken.  Tot nu toe 
was er wat veel werk- en tijdsdruk, maar het begin is er!

De enquête-groep heeft dus over heel veel zaken nagedacht en wil een samenhangend plan maken. Dat 
vraagt nog om verdere uitwerking! Natuurlijk wordt het bestuur hierin meegenomen en komen we samen 
met het bestuur uiteindelijk met het plan, waar jullie als leden over beslissen. Niet alles wat we bedacht 
hebben zal kunnen worden uitgevoerd en soms moeten dingen in een andere vorm.  Maar wij hebben er 
zin in en praten dinsdag 18 november weer verder!

SAMENWERKEN: DE WEG NAAR SUCCES
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