
Hippinkster

LEDENVERGADERING

Normaal gesproken vindt half maart onze ledenvergadering plaats. In verband met de 
coronamaatregelen stellen we de vergadering uit tot het najaar. 

Wel vinden jullie alvast in de bijlage het jaarverslag van de secretaris. Vragen of 
opmerkingen mogen via de mail, dan beantwoorden we die in de ledenvergadering!

Op dit moment zit Nederland in een lockdown en is 
er geen ruimte voor een evenement. Natuurlijk hoopt 
iedereen op versoepelingen in dit voorjaar, maar 
zekerheden zijn er niet.
We hebben als organisatieteam besloten dat we, 
mits de regels dit toestaan, graag in ieder geval een 
paardensportwedstrijd willen organiseren. En dat we 
steeds beoordelen welke randrubrieken 
en -activiteiten mogelijk en uitvoerbaar zijn. 
Dit vraagt natuurlijk flexibiliteit van iedereen die 
betrokken is bij een succesvolle editie van het 
Hippinksterweekend. 
In de week rond Pinksteren zijn geen lessen. Want in 
ieder geval gaan we voor onze eigen leden een 
activiteit organiseren! We rekenen dan op jullie hulp 
bij de opbouw. Ook na de wedstrijd is hulp nodig voor 
het opruimen. 
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In normale omstandigheden hadden we deze week onze ALV gehad. Die gaan we voor 
later dit jaar uitschrijven.
Alvast een klein voorproefje op het financieel resultaat: we hebben het jaar 2020 af 
moeten sluiten met een verlies van ongeveer 8000 Euro. Daarin zit wel een forse re-
servering voor groot onderhoud van de binnenmanege, want dit doen we al een flink 
aantal jaren. 
Het is dus duidelijk zichtbaar dat we de evenementen niet kunnen missen voor een 
financieel gezonde vereniging. Maar we hebben ook altijd afgesproken met elkaar dat 
we, als de evenementen in een jaar niet door kunnen gaan, onze forse reserves 
moeten kunnen aanspreken. En dat geeft eerlijk gezegd een rustig gevoel. Wat in 2020 
is gebeurd is puur overmacht. Gelukkig hebben we jarenlang goed gespaard! We zijn 
en blijven daarom een gezonde vereniging. En we hopen dat we de draad qua 
evenementen weer snel op kunnen pakken. 

EEN JAAR ZONDER EVENEMENTEN

Hippinkster valt op 22 en 24 mei: het 
is nog niet bekend of er dan ruimte is 
voor een sportwedstrijd. In ieder ge-
val hebben we geen illusie dat we een 
evenement kunnen organiseren. Wat 
dat betreft richten we onze pijlen op dit 
najaar. Op naar de  Molecaten Ruiterdag 
2021. Wat hebben we er zin in om met 
z’n allen weer wat moois neer te zetten. 
Helpen jullie mee?

Wichert Fikse, voorzitter.
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Kantine
Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan het 
realiseren van de make-over van de kantine.  We 
zijn nu druk bezig om de juiste meubels te zoeken. 
Nu de avondklok om 10 uur in gaat, wordt het 
klussen in de kantine weer opgepakt. Chapeau 
voor de vrijwilligers die hier hun vrije uren elke keer 
weer insteken.

Aanspreekpunt / coördinator FNRS
Voor alle zaken rondom de activiteiten die speciaal 
voor de FNRS ruiters georganiseerd worden, kun 
je contact opnemen met Ewald van der Wout. Hij is 
het officiële aanspreekpunt voor het FNRS deel van 
onze verening.clubdag met festiviteiten uit kunnen 
breiden.

EVEN WAT PRAKTISCHE ZAKEN

KNHS Loterij
Met de KNHS loterij hebben we 
€ 216,-  verdiend. Er zijn 135 loten 
gekocht, waarvan 80 % voor de 
vereniging is. Tenminste één van onze 
leden is in de prijzen gevallen! 

Toch weer een extraatje dat we goed 
kunnen gebruiken voor de facelift van 
onze kantine.
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Al enige tijd stond op het verlanglijstje van Hippisch Hattem een verengingspakket waarin 
de administratie van leden en financiën eenvoudig beheerd kan worden.
Na het opvragen van informatie over verschillende pakketten en voorlichtingen via Teams is 
de keus gevallen op het verenigingspakket van All United. 

All United is een pakket met een leden(relatie) administratie met daaraan gekoppeld een 
financiële administratie, geïntegreerde website en nieuwsbriefmodule. Ook biedt het 
bijvoorbeeld de mogelijkheid om lessen te plannen en vrijwilligers in te roosteren bij 
evenementen. Neem een kijkje op de website van All Unted https://www.allunited.nl. 
Let hierbij wel op dat Hippisch Hattem niet alle oplossing heeft afgenomen. Alleen de 
hiervoor genoemde.

De komende weken zal de eerste fase van de ingebruikname starten, dan worden alle 
bestaande gegevens van de leden en financiële administratie in All United ingevoerd. Om 
die reden kan het ook zijn dat de facturering van de contributie dit jaar iets later is dan jullie 
gewend zijn. 

Via de nieuwsbrief houden we jullie verder op de hoogte hoe de overgang naar All United 
verloopt.

NIEWE WEBSITE

https://www.allunited.nl
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Het jongerenwerk van Stichting Welzijn Hattem heeft een maatjesproject, Mattie4U, voor en 
door jongeren. Graag zouden wij deze onder de aandacht brengen bij alle jeugd in Hattem. 
En de sportverenigingen hebben een groot bereik.

De flyer van Stichting Welzijn Hattem bijgevoegd in de bijlage van deze mail. 

Met vriendelijke groet,
 
Susanne Berends
Jongeren opbouwwerker en coördinator Steunouder Hattem

MATTIE4U

ONDERLINGE MEETMOMENTEN

Yes! We mogen meetmomenten organiseren voor leden onder de 27 jaar. Op de volgende 
pagina is een flyer bijgevoegd hierop kan je zien wanneer deze onderlinge meetmomenten 
plaatsvinden bij  Hippisch Hattem. 
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ONDERLINGE MEETMOMENTEN

 Op 17 april wordt de inhaalwedstrijd van 13 maart georganiseerd!


