NIEUWSBRIEF JULI 2015
Huwelijk Anne Bos en Ronald van Tiel.

Met 11 Marlepaarden en Driehoekpony’s hebben we Anne en Ronald 27 juni naar de
Andreaskerk in het centrum van Hattem gereden. Anne was toen al Mevrouw van Tiel, want
op donderdag was het stel al heel idyllisch in het weiland naar het huis van Anne’s ouders in
de echt verbonden.
Met een complete escorte van viervoeters, grooms, verkeersregelaars, mestscheppers en
belangstellenden op de fiets was het niet alleen een prachtig plaatje, maar ook een gezellige
gebeurtenis.
Anne en Ronald: alsnog van harte gefeliciteerd en veel mooie jaren met elkaar en jullie
dochtertje Aimée toegewenst!
Alle ruiters en hulptroepen van Hippisch Hattem: dank je wel voor de inzet: we hebben het
bruidspaar een plezier gedaan en onze vereniging weer even positief voor het Hattemer
voetlicht gebracht!

LESSEN RONDOM DE ZOMERVAKANTIE.
Om te voorkomen dat onze instructeur en instructrices voor niets naar de
manege komen, wil de instructiecommissie graag weten wie er niet komen
lessen. De springlessen zijn teruggebracht van drie naar twee: de laatste les
vervalt.
Je vakantie doorgeven kan nog via: instructie@hippischhattem.nl

ENQUETE COMMISSIE ONTBONDEN!
In een gezellige vergadering hebben bestuursleden en enquête-commissie de
stand van zaken met betrekking tot de enquête-commissie besproken en
afspraken gemaakt voor de extra ledenvergadering waar de leden na de
vakanties een uitnodiging voor krijgen. Er is veel werk verzet, en er zijn mooie
aanzetten gegeven! Het bestuur heeft de commissieleden dan ook hartelijk
bedankt voor alle tijd en energie die ze in hun taak gestoken hebben. Daarmee
is deze commissie klaar met hun taak en is deze groep ontbonden.

Elke en Daniëlle blijven wel actief in de huidige activiteitencommissie. Ellen en
Arieke zijn druk bezig met de lesplannen en maken die klus af. Zij willen plaats
(blijven) nemen in de Instructie-commissie. Annelies en Hanneke spreken nog
even wat punten door met Ytzen over de financiën, en Annelies heeft
aangeboden om kartrekker te worden voor de jaarlijkse actie. Daarover
verderop in de Nieuwsbrief meer.
NIEUWE ENQUETE COMMISSIE !
Zoals beloofd komt er een aanvullende vragenlijst. Deze is heel praktisch
gericht en gaat bijvoorbeeld over geschikte lesdagen en tijden. We willen door
middel van deze vragenlijst meer zicht krijgen op de wensen van de leden om
vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten.
Ellen Fikse en Arieke Zandbergen hebben al een aanzetje gemaakt voor de
vragenlijst. Zij hebben echter al een klus aan de lesplannen en willen graag wat
versterking, zodat er een nieuwe enquête-commissie gevormd kan worden.
Wie vindt het leuk om met Ellen en Arieke daarmee aan de slag te gaan? Graag
even melden bij j.m.meijerink@live.nl. De planning is om vlot na de
zomervakantie daadwerkelijk en voortvarend aan de slag te gaan, dus wacht
niet te lang met aanmelden!
ACTIE ???!!!!! PAASSTOLLEN???? STROOPWAFELS??????
Annelies van Oene heeft aangeboden om ook komende lente weer een
verkoopactie ten bate van clubactiviteiten te houden. Daarvoor hebben we
nodig:

- Suggesties: wat vinden jullie leuke acties? Waar moeten we rekening
mee houden? (We gaan wel uit van een opbrengst van rond de 25 euro
per rijdend lid).
- Meedewerkers om met een voorstel te komen voor de nieuwe actie en
het plan uit te werken.
Suggesties en aanmeldingen bij j.m.meijerink@live.nl. Annelies wil graag in het
najaar al starten met de voorbereidingen, vandaar dat we dit nu al in de
nieuwsbrief plaatsen!

KANTINEDIENST
Het is super dat er een aantal mensen enthousiast gereageerd hebben op de
vraag van ons Stichtingsbestuur om meer vrijwilligers voor de kantinedienst te
werven. Bovendien wil een van onze trouwe vrijwilligers in de kantine, Hilma
van der Brink, de openstaande data voor haar rekening nemen. Super!
Omdat er mensen werden gevraagd voor maandag-, dinsdag-, en
donderdagavond, was het niet duidelijk dat ook op woensdagmiddag tijdens de
lessen de kantine open is. Nu rijden er op woensdagmiddag zoveel pony’s van
Sonja Steinz mee, dat zij dan bijna de hele middag op het terrein aanwezig is. Al

tijdenlang zorgt Sonja er dan voor dat er ook op woensdag-middag een kopje
koffie of wat fris te krijgen is in de kantine. Ideaal geregeld dus!

Misschien zijn er ouders die op woensdagmiddag naar de les komen kijken
maar het lastig vinden om een uur lang te blijven zitten? Meld je aan als
vrijwilliger (j.m.meijerink@live.nl), dan kunnen we zo nu en dan een
schoonmaakuurtje inplannen!

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
over de teamselectie voor de Regio Kampioenschappen.

Beste deelnemers, leden, belangstellenden en afgevaardigden,
Allereerst feliciteert de activiteitencommissie de geselecteerde deelnemers met hun plaats in
het verenigingsteam 2015! Na gezellige en succesvolle teamselecties gaan we vol goede moed
met zowel een pony- als een paardenteam richting Brummen voor deelname aan de Gelderse
kampioenschappen!

Het ponyteam zal bestaan uit:
Dressuur

- Joella de Vries
- Marri-lotte Dubbeldam
- Ramona van Riessen
-(Doris Brasser)
- Kimberly Knol
- Julia Veth

Springen
- Kimberly Knol
- Julia Veth
- Marri-lotte Dubbeldam
- Joella de Vries
- Dominique Klock

Paardenteam:
Dressuur
- Jolanda Souman
- Melanie Mulder
- Carlijn Verholt
- José Warning
- Lorette Meijerink
- Elke van Renssen
- Natalie Karssing

Springen
- Elke van Renssen
- Malou Haverkamp

- Misha Postma
- Renate van 't Ende
- Karlijne van Damme

Zoals beloofd wordt de geselecteerde leden inclusief reserves een leerzame extra training
aangeboden worden,

Dressuur
dinsdag 28 juli
Hippisch Hattem
'Nuttige tips voor het verbeteren van je proef' door Anita Bronkhorst.
Je rijdt eerst je proef of een aantal onderdelen hier van en Anita (zowel jury als instructrice) zal
je in +- 15 min vanuit jury oogpunt helpen om bepaalde onderdelen van je proef te verbeteren.
Je mag tijdens het losrijden je eigen instructie vragen voor hulp zodat je met z'n drieen de
puntjes helemaal op de i kunt zetten voor de Gelderse.
(Nadere informatie zoals starttijden etc. volgen tzt)
LET OP: Mocht je niet mee kunnen doen, meld je dan VOOR 25 juli af via: activiteiten@hippischhattem.nl

Springen
woensdag 29 juli
Stal Bakker Frederiks in Tollebeek
'Parcoursgerichte springles' onder leiding van Henk Frederiks.
De pony's zullen eerst een les volgen aansluitend de paarden,
Er werd vanuit stal Bakker Frederiks gevraagd of er zoveel mogelijk gecarpoold kan worden ivm
beperkte parkeergelegenheid.
(Nadere informatie zoals vertrektijden etc, volgen tzt)
LET OP: Mocht je niet deel kunnen nemen als geselecteerde deelnemer, meld je dan af VOOR 20
juli via activiteiten@hippisch-hattem.nl

Uiteraard zijn er aan deze trainingen geen kosten verbonden!
Supporters zijn van harte welkom zowel tijdens de trainingen als op de Gelderse
kampioenschappen te Brummen 1 augustus pony's en 8 augustus paarden.
Beide keren zullen de bbq, hamburgers en lekkere drankjes meegaan zodat we er als Hippisch
Hattem gezellige dagen van kunnen maken :).

Hartelijke groet namens de activiteitencommissie

VAN HET BESTUUR.





Bestuur en Hippinkster-commissie hebben een plezierige maar ook erg nuttige
evaluatievergadering gehouden waarin alle positieve en verbeterpunten van het
Pinksterconcours aan de orde zijn gekomen. Daar kunnen we volgend jaar ons
voordeel weer mee doen!
Onze penningmeester durft al voorzichtig een klein gaatje in de lucht te springen: het
lijkt erop dat dit Pinksterevenement met een mooi saldo afgesloten kan worden!
Ook met de sponsorcommissie is een nuttig overleg geweest. Het mooie saldo is
natuurlijk voor een groot deel aan hen te danken! De kartrekkers Jaap Gunnink en











Sieto van der Scheer (chapeau heren!!!) krijgen in de vorm van bestuurslid Herman
Severein een meedenker en aanspreekpunt.
Zo’n aanspreekpunt willen we in elke commissie vorm geven. Tzt vind je de verdeling
op de website. Zo blijven we als bestuur rechtstreeks betrokken bij het reilen en
zeilen van die commissies en kunnen er door korte lijntjes zo nodig sneller
beslissingen worden genomen.
Het bestuur is bezig met het voorbereiden van de extra ledenvergadering.
Uitnodiging volgt na de vakanties.
In ieder geval krijgt de sponsorcommissie tijd toebedeeld om ons uit te leggen hoe de
commissie te werk gaat en hoe wij daaraan heel eenvoudig mee kunnen werken.
Bestuurslid Caroline Janssen is zo veel mogelijk wel aanwezig bij onze vergaderingen
en overleggen, maar de uitvoerende zaken laat ze voorlopig op doktersadvies graag
over aan Bianca Jansen, die al een aantal zaken aan het oppakken is.
Achter de schermen wordt gewerkt aan een memorabel jubileum! Info volgt!
Ook de Boni actie wordt voorbereid. Bianca is daar kartrekker.
Zin om mee te doen in een groep? Even een mailtje en we overleggen samen wat het
best bij je past! Mail naar j.m.meijerink@live.nl

VOLGENDE!
De volgende nieuwsbrief wordt rond 15 augustus verzonden. Copy (tekst, wedstrijdresultaat,
foto’s) daarvoor kun je mailen naar j.m.meijerink@live.nl

