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NIEUWSBRIEF  NOVEMBER  2016 

 
VOORZITTER GERRIT SPAAN CLUBHELD HIPPISCH HATTEM 
 
En zowaar!  Onze voorzitter, Gerrit Spaan heeft de Hattemer verkiezing voor 
Clubheld gewonnen! Van harte gefeliciteerd, voor Gerrit, maar natuurlijk ook voor 
heel Hippisch Hattem. 
 
Uit alle gemeentewinnaars worden 15 regiowinnaars verkozen door de redacties van de 
betreffende dagbladen. De redacties zijn volledig vrij in hun keuze bij het bepalen van de 
regiowinnaars (het aantal stemmen is niet per se doorslaggevend). Op 21 november 2016 
worden de regiowinnaars bekend gemaakt. 
Op 30 november is de feestelijke Award Uitreiking. Op deze avond komen alle 15 
regiowinnaars bij elkaar en zullen zij een deskundige jury overtuigen waarom hij of zij de titel 
Clubheld van de Amateursport 2016 verdient. De winnaar wint de hoofdprijs van €10.000,- 
voor de club. De regiowinnaars die op plek 2 t/m 15 eindigen ontvangen een Bol.com 
waardecheque t.w.v. €400,-. De regiowinnaars worden na 21 november verder 
geinformeerd over de locatie en tijdstip van de Award Uitreiking.  

Alle stemmers heel erg bedankt voor jullie massale waardering voor onze voorzitter!  

 

 
 

https://stentor.clubheld2016.nl/regiotitels


RUITER OPLEIDING FNRS PROEVEN 

 

Van KNHS tot Stentor: er is al veel aandacht geweest voor de opleiding die Hippisch Hattem 

gaat bieden aan leden die geen KNHS wedstrijden (kunnen) rijden. 

We hebben er al veel enthousiaste reacties op gehoord, leuk! 

 

 

De ouders van de pony-leden die (nog) geen KNHS startkaart hebben, zijn van harte 

uitgenodigd om op woensdag 30 november of op dinsdag 6 december om 20,00 uur in de 

kantine van Hippisch Hattem te komen voor de informatie-avond. 

 

 

 

Ellen Fikse geeft dan een presentatie over de veranderingen en er is dan ruimschoots 

gelegenheid om vragen te stellen. 

En natuurlijk gaat het ook daadwerkelijk gebeuren: Op 13 en 14 november worden de (niet 

KNHS)  ruiters ingeschaald. Een jury komt dan beoordelen op welk niveau ze kunnen 

instappen in het diploma programma. Spannend dus!  

Op 1 februari staat de eerste FNRS proef gepland.  

Heel belangrijk dus, dat de ouders dan goed op de hoogte zijn van alle ins en outs. 

 

 

 

Leden, die niet tot de doelgroep behoren, maar dit een interessante ontwikkeling vinden of 

overwegen of ze mee willen helpen bij de organisatie, zijn op de genoemde avonden ook van 

harte welkom! 
 

 
 

 
 



 

En wij maar denken, dat we het wiel uitgevonden hebben…. 

Van Femmy Warning – Boer kregen we dit diploma uit 1970!  

Rechts bovenaan zie je het bronzen speldje. Ook bij de nieuwe ruiteropleiding is het bronzen 
speldje de afsluiting van de eerste ruiteropleiding. 

 

 

SAVE THE DATE…… VOOR ONZE CLUB-ACTIE! 

 
De voorbereidingen voor de club-actie zijn alweer in volle gang. Annelies Oosten heeft zelfs 
het tijdsschema al klaar. 
Goed voor iedereen om te weten: 
 
Week 6 t/m 8  
6 t/m 23 feb 

Leden verkopen het actieproduct met intekenlijsten.  
 

Week 9 
27/2 – 5/3 

Lijsten kunnen tijdens de clublessen  ingeleverd worden.  
  

Clubkampioenschappen 
1 april 2016 

De verkoop-producten kunnen door de leden afgehaald worden en 
naar de kopers gebracht. 

 
Tip:  Noteer het vast in je agenda! 

 



VAN HARTE! 

 

 

 

 
Saskia, Steven en Luuk:  van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon TIM! 

Een fijne tijd samen toegewenst namens leden en bestuur van Hippisch Hattem 

 

 

 

 

 
 



. 

 
 
GELD VERDIENEN VOOR HIPPISCH HATTEM VIA FACEBOOK EN E-MAIL 
 
Hippisch Hattem is aangemeld bij de actie Stichting Specsavers Steunt, vestiging Zwolle. 

Via Facebook en e-mail  kan elke dag tot en met 12 december gestemd worden.  

 

Per verkocht montuur of hoortoestel doneert elke Specsavers-winkel automatisch een vast 

bedrag aan Stichting Specsavers Steunt. Klanten doneren in principe niet, maar geven 

symbolisch met een muntje in een spaarbox aan welk doel ze willen ondersteunen. Zo wordt 

in een jaar tijd een mooi bedrag bijeen gespaard voor de begunstigde goede doelen. 

Als ons doel wint, komt onze spaarbox in de vestiging Zwolle te staan! 

 

 

STEMMEN: ELKE DAG!!!! 

 

TOT EN MET 12 DECEMBER 

 

HOE ? 

Facebook: zie de link op de pagina van Hippisch Hattem   

Onze website www.hippisch-hattem.nl 

en de link hieronder. 

 

 

 

 

http://stichtingspecsaverssteunt.specsavers.nl/zwolle/lesstructuur-voor-

ponyruiters-zonder-eigen-pony_40733/ 



 
 

 

 

 

Reminder: Om vast in de agenda te noteren: 

 

Datum Activiteit 

24 dec tm 8 jan Geen les, Kerstvakantie. 

Za 7 januari Traditionele nieuwjaarsborrel, ’s avonds 

Wo 22 maart Leden jaarvergadering in de kantine 

Za 1 april Clubkampioenschappen 
 

 De voorbereidingen om de spiegels te plaatsen zijn in volle gang! Binnenkort kunnen 
de ruiters zichzelf aan alle kanten bekijken en dus beter hun houding verbeteren. 

 Het bestuur is mogelijkheden aan het onderzoeken om ervoor te zorgen dat we na de 
ledenvergadering de voorzittersfunctie ingevuld hebben. Ondertussen is er een licht-
puntje dat uitgewerkt wordt! 

 De concept-kalender voor volgend jaar is klaar. De diverse betrokkenen 
(kantinecommissie, de vrijwilligers-commissie en de activiteitencommissie kunnen er 
op reageren, daarna wordt de kalender 2017 op de website geplaatst. 

 Zodra de Ruiteropleiding met de FNRS proeven daadwerkelijk in gang gezet zijn, 
wordt nader ingezoemd op de wensen van KNHS-leden. Door beide doelgroepen 
beter te bedienen hopen we ruiters meer aan Hippisch Hattem te binden, maar ook 
de kwaliteit van rijden een boost te geven! En na de pony’s komen de paarden aan 
de beurt.  Meedenken of ideeën? Meld het bij Ellen Fikse! 

 In 2017 staat er ook een feest op het programma. Dat feest is bedoeld om alle leden 
en niet-leden, die zich als vrijwilliger voor Hippisch Hattem hebben ingezet, te 
bedanken. Dat geldt dus voor alle leden, omdat iedereen tijdens de SGW en 



Hippinster meewerkt! Wil je meehelpen met de organisatie?  Mail naar 
secretaris@hippisch-hattem.nl! 
 

 

WWW.HIPPISCH_HATTEM.NL 

Onze website wordt zo actueel mogelijk gehouden door Saskia Meulenberg.  Dus altijd 

handig om daar regelmatig even een kijkje te nemen! Momenteel heeft ze natuurlijk 

zwangerschapsverlof, maar samen proberen we actueel te blijven. 

Heb je een leuke foto, een (p)aardig nieuwtje of een spannende wedstrijd gereden? Mail het 

naar j.m.meijerink@live.nl en we plaatsen het in de volgende Nieuwsbrief. 

 

DEZE NIEUWSBRIEF WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONZE SPONSOR: 

 

mailto:secretaris@hippisch-hattem.nl
http://www.hippisch_hattem.nl/
mailto:j.m.meijerink@live.nl


 

 


