NIEUWSBRIEF 25 MAART 2020

Beste leden,
Na de persconferentie over de Corona maatregelen is het weer tijd voor een korte Hippisch Hattem
Nieuwsbrief! Zo proberen we steeds weer in te spelen om de mogelijkheden die er zijn om onze
mooie sport te beoefenen.

ZOOOO JAMMER………
Tja, vooral de leden, die niet de beschikking hebben over een eigen pony of paard, maar bijvoorbeeld
bij Sonja rijden, hebben enorme pech. Wekenlang niet kunnen rijden! Zoooo jammer…..
Helaas kan Hippisch Hattem daar niets aan doen. Hippisch Hattem en De Ponyvrienden staan
helemaal los van elkaar, al rijden heel veel kinderen met een pony van Sonja bij Hippisch Hattem.

VERENIGING
Hippisch Hattem is een vereniging. Dat betekent: van de leden, voor de leden. Dus: de vereniging ben
jij! Heb je een idee, wil je iets organiseren (tja, binnen de Corona regels voorlopig…), mis je iets
binnen de club? Laat het weten en help om het op te zetten!

HET BESTUUR
Ook wij houden ons aan de regels. We vergaderen on-line, via Zoom
.
En via app en mail proberen we “gewoon” door te gaan. Ook Melanie en Margreet denken met ons
mee.

FINANCIËN
In de eerste twee weken van mei kunnen jullie de factuur voor het lidmaatschapsgeld in de mailbox
ontvangen. Best een beetje zuur natuurlijk: geen les, en toch betalen.

Zoals jullie in de media al genoeg gehoord en gelezen hebben: verenigingen hebben het moeilijk.
Geen inkomsten en wel kosten die doorgaan. Onze vereniging is financieel gezond. We kunnen dit
stootje (nou ja, zeg maar STOOT nu er geen Hippinksterconcours georganiseerd kan worden) hebben.
Maar alleen, als de leden solidair blijven en lidmaatschapsgeld betalen.
Gelukkig kan iedereen gebruik maken van de buitenaccommodatie.
Lessende leden betalen meer, maar dat is maar een habbekrats per les…. Twintig euro per jaar
betekent per drie maanden les maar 5 euro extra.
Helaas zullen sommige leden door de Corona crisis in financiële problemen raken. Overleg dan even
met de penningmeester! Samen komen we vast tot een oplossing.

HET JUBILEUMFEEST.
Het Jubileumfeest wordt uitgesteld naar volgend jaar.

CLUBDAG
Als de Corona-mogelijkheden er zijn, houden we op 29 augustus de clubdag als dit op een
samenbindende manier haalbaar is…..

CORONA GROET

Even bellen te paard als groet naar ons erelid Elly Meijerink in De Bongerd.
Zoals alle bewoners van verzorgingshuizen
kan er ook bij mevrouw Meijerink al
wekenlang geen bezoek komen.
We wensen Elly en alle andere leden die
persoonlijk getroffen worden door de
maatregelen en / of consequenties van het
Corona virus veel sterkte en moed toe!
Op naar betere tijden!

HOERA! JEUGDLESSEN!
En ja hoor, we mogen weer een kleine start maken! Vanaf 29 april gaan we weer lessen. Daarvoor
moet nog heel wat geregeld worden. Overleg met Sonja, met instructie en peilen welke leden weer
willen lessen. Ook de leden tot en met 18 jaar, die bij de paarden rijden, mogen weer lessen.
We nemen de winterindeling als uitgangspunt. Vandaar uit kijken we, wat aangepast moet worden.
Tussen de lessen wordt een pauze ingelast, om te voorkomen dat er teveel mensen op het terrein
komen. We houden de RIVM en KNHS maatregelen aan. Zie onder aan deze nieuwsbrief!
Bestuur en lescommissie zijn druk aan de slag om een en ander te regelen.
Onze jeugdleden tot en met 18 jaar krijgen hier bericht over.

De kantine en toiletten kunnen we helaas nog niet open doen.
En begeleiders, supporters, familie langs de kant is verboden.
Maar… het begin is er! We gaan weer beginnen!

DRESSUURRING.
We hadden het plan om de dressuurring weg te halen en een springparcours uit te zetten. Maar het
blijkt dat de evenementen waarop je kunt inschrijven om je dressuurproef te up-loaden, super snel
vol zitten. Nog lang niet elke belanghebbende zal in de gelegenheid zijn geweest om zich in te
schrijven en een proef op te sturen. Daarom laten we de dressuurring nog een paar weken staan.
Natuurlijk mogen FNRS leden daar ook hun proefje in oefenen!

SPRINGEN
Niet getreurd, springliefhebbers, over een week of 4 zullen we voor jullie een leuk parcours
opbouwen in de buitenbak!

NETJES
Het valt vast op: de heg is weer gefatsoeneerd. Ook aan de binnenkant is hij flink bijgeknipt.
Bedankt, Sieto!

PINKSTERPRIJS
Geen Hippinksterconcours, maar wel de mogelijkheid om een Pinksterprijs te winnen!
•
•
•
•
•
•

Houd je aan de Corona maatregelen.
Zet zelf een dressuurring uit. Bedenk zelf hoe. We beoordelen de crativiteit!
Regel of maak een stokpaardje. Ook hier beoordelen we hoe mooi of origineel hij is.
Rijd, zo mooi, gek, vrolijk, serieus of grappig mogelijk je eigen FNRS of KNHS proef met je
stokpaardje in je eigen ring.
Laat iemand je proef opnemen.
Mail je proef uiterlijk donderdag 14 mei naar hippischhattem@gmail.com

REGELS VOOR DE JEUGDLESSEN IN DE BUITENBAAN
Jeugdleden tot en met 18 jaar mogen op de volgende voorwaarden meedoen aan de lessen:
•
•
•
•
•
•
•
•

We houden 1,5 meter afstand van elkaar en van de instructie.
Hoesten, verkouden, koorts? Blijf thuis! (ook bij hooikoorts!)
Koorts of corona in het gezin? Blijf thuis!
Kom op de afgesproken lestijd, wisselen van les alleen na toestemming bestuur.
Begeleiders gaan naar huis of blijven in de auto. Niemand staat langs de bakrand.
Kom op je lestijd aan, niet te vroeg, zodat de vorige les tijd heeft om het terrein te verlaten.
Na de les meteen naar huis stappen, of uitstappen langs de weg.
Kantine en toiletten blijven gesloten.

Zo kunnen we samen weer verantwoord lessen. Leerzame en plezierige lessen toegewenst!

IN DE BIJLAGE VINDEN JULLIE DE ALTERNATIEVE LESINDELING!
De leden tot en met 18 jaar zijn voorlopig ingedeeld in de lessen. Kijk naar je tijd en houd je daar
goed aan! Natuurlijk zullen er hier en daar knelpuntjes ontstaan, maar die proberen we in de loop
der tijd op te lossen. Eerst maar weer starten en roeien met de riemen die we hebben. Veel plezier in
de lessen!
Hopelijk mogen we binnenkort ook de volwassen leden weer lessen aanbieden……

NIEUWSBRIEF
Heb je een leuke foto, een (p)aardig nieuwtje? Mail het naar j.m.meijerink@live.nl en we
plaatsen het in de volgende Nieuwsbrief.

WWW.HIPPISCH-HATTEM.NL

