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!! OPROEP !! NIEUWE COMMISSIE LEDEN !!
Als activiteitencommissie vinden wij het super leuk om leuke dingen te organiseren
voor de leden van Hippisch Hattem . Bijvoorbeeld onderlinge activiteiten of een workshopdag. Maar ook een clubdag en cross lessen organiseren wij. Als je het leuk vindt
om iets te doen voor de club met een stel enthousiastelingen komen we graag met je
in contact! Wat wordt er van je verwacht?
•
•
•

Af en toe (online) meeting met leuke dames, er gaat ook veel via WhatsApp 😁
Meedenken met (nieuwe) activiteiten
Meehelpen op de dag zelf (afstemmen met elkaar, gedeeltes van de activiteiten
bijvoorbeeld)

Valt mee hè? Krijg je er helemaal zin in? Stuur een berichtje, mailtje of schiet iemand
aan tijdens een activiteit! activiteiten@hippisch-hattem.nl
Groetjes namens:
Lorette, Cil, Melanie, Mijke en Elke

EN NOG MEER OPROEPEN!

Pinksteren

Op Pinkstermaandag vervallen
de lessen. De rest van de week
is er wel gewoon les.

Ben jij iemand die het heerlijk vindt om met andere
mensen te kletsen en kun jij ze snel warm krijgen
voor een klusje tijdens ons Hippinksterconcours of de
Molecatenruiterdag? Dan is de Vrijwilligerscommissie echt iets voor jou!

Vind jij, dat het bestuur best een boost kan gebruiken of zich nog beter op de leden kan richten?
Er is een plekje vrij! Kom meedenken en mee regelen in onze gezellige bestuursgroep. Veel kan
tegenwoordig online en via de app. Vergaderen maar 1 x per maand!
Is de horeca echt jouw dingetje? Ben jij wel in voor een feestje? Dan zitten we op jouw te wachten
voor de koek en zopie tijdens de evenementen. Twee keer per jaar shinen!
Zin gekregen om ook van de partij te zijn?
Beantwoord gewoon even de mail van de nieuwsbrief!

ONDERLINGE MEETMOMENTEN
Wat zijn we actief geweest in de afgelopen weken.
Nadat bekend werd dat voor leden van een vereniging op de eigen accommodatie onderlinge
meetmomenten mochten worden georganiseerd hebben we maar liefst 5 momenten voor
dressuur en 5 momenten voor springen georganiseerd. Zo komt iedereen goed in het
wedstrijdritme. Aankomend pinksterweekend zien we elkaar weer op onze eigen accommodatie.
Gelukkig! Want een pinksterweekend zonder paardensport is maar moeilijk voor te stellen.

Nieuwsbrief
Mei 2021

VERENIGINGSACTIVITEITEN IN PINKSTERWEEKEND
Het zal geen verrassing zijn, maar ook in 2021 vindt er geen Hippinksterconcours plaats in
Hattem. We hadden ons als organisatie erg verheugd en we zien dan ook uit naar de editie in
2022, op 4 en 6 juni.
In het weekend van Pinksteren organiseren we wel een sportieve activiteit voor ons leden!
Selectie
Dit betekent ook dat de selectiewedstrijd voor de outdoor regiokampioenschappen in 2021 niet
door kan gaan. Over de gewijzigde procedure voor afvaardiging naar het regiokampioenschap
volgt binnenkort meer informatie via Kring NVF: http://www.kringnvf.nl/
Activiteit voor eigen leden
Voor de leden van Hippisch Hattem wordt in het weekend van Pinksteren, op het eigen
clubterrein aan het Vijzelpad, wel een verenigingsactiviteit georganiseerd. Op zaterdag 22 mei
kunnen alle leden van Hippisch Hattem, zowel FNRS als KNHS, twee dressuurproeven rijden. Voor
onze Z-ruiters is het mogelijk om proeven te oefenen. Op maandag 24 mei wordt een
springparcours uitgezet voor een onderling meetmoment.
Zaterdag 22 mei
Ochtend: FNRS-dressuur
Middag: KNHS-dressuur klasse B t/m M2, paarden en pony’s, twee proeven mogelijk.
Z-combinaties kunnen bovendien oefendressuur rijden (niet voor punten).
Maandag 24 mei
Ochtend: FNRS-springen
Middag: KNHS-springen klasse BB t/m ZZ, paarden en pony’s, twee parcoursen mogelijk
Contact FNRS: Sonja Steinz en Ewald van der Hout
Contact KNHS: Opgave is binnenkort mogelijk via Mijn KNHS. Voor opgave buiten Mijn KNHS
(voor BB-spring- en Z-dressuurruiters) kun je een mail sturen naar mira@hippinkster.nl. Eventuele
animo voor Bixie kan worden doorgegeven aan Ellen Fikse.
Zo proberen we echt voor alle rijdende leden van Hippisch Hattem toch een mooie en sportief
Pinksterweekend te organiseren.

Nieuwsbrief
Mei 2021

CLUBSPONSORS
We zijn van plan om steeds meer activiteiten te organiseren op onze eigen accommodatie.
Meer bezoekers dus en meer ‘reuring’. Dan kan het interessant zijn voor een bedrijf om zich te
laten zien. We hebben daarom een nieuwe vorm van sponsoring ontwikkeld: als clubsponsor ben
je prominent aanwezig tijdens de activiteiten op onze accommodatie en op onze website. Dat
kost dan €600 per jaar. Wil je alleen aanwezig zijn met een logo of met een bord, dan kost dat
minder. Help je mee om zulke sponsors te vinden? Laat het me even weten, want dan maken we
de beste afspraak om dit voor elkaar te krijgen.

VERBETERING EIGEN ACCOMMODATIE
De komende tijd staat in het teken van verbeteringen op onze accommodatie. Dat is nodig voor
ledenwerving en ledenbehoud. De kantine wordt al prachtig. We kunnen bijna niet wachten om
elkaar, als dat weer mogelijk is, daar te ontmoeten! We zijn ook van plan om de bodem van zowel de binnen- als buitenbaan de verbeteren. De basis, met leemhoudend zand, is goed en nog
steeds bruikbaar. Maar we willen graag een bodem die stabieler en veerkrachtiger is en ook constant bij wisselende weersomstandigheden. Er zal
daarom gemengd worden met Geo-Vlok en buiten zal gedraineerd worden. En, last but not least,
we willen buiten de helft van de buitenbaan gaan verlengen, zodat ook een officiële dressuurbaan van 20*60 kan worden uitgelegd.

EVEN ONDER DE AANDACHT

Heg kopje kleiner
Op het verzoek van veel
rijdende leden gaat de heg een
kopje kleiner gemaakt worden.
Veel pony’s en paarden vinden
het maar eng dat ze niet kunnen
zien wat er achter de heg
gebeurt. Is jouw dochter ook blij
met een stevig teruggesnoeide heg, kom dan even helpen.
Aanmelden graag even bij Rog:
06-22424420

Hier is vast goed geoefend voor het Pinkster meetmoment. Heel veel succes toegewenst!
….. uhhhh….. volgende keer graag wel even de hindernissen weer opruimen……. Dank je wel!
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VRIJWILLIGERS IN HET ZONNETJE
Het bestuur wil een paar keer per jaar aandacht besteden aan onze vrijwilligers. De eerste
vrijwilliger die we in het zonnetje gezet hebben, is Dick Mulder. Hoewel hij een fysiek lastig
jaar achter de rug heeft, is hij gelukkig weer volop in de running. Dick houdt de
bodemgesteldheid van de rijbaan nauwgezet in de gaten en sleept zo vaak dat nodig is.
Vooral met al die meetmomenten zijn we daar erg blij mee! Omdat zijn vrouw Zwaantje ook
regelmatig de helpende hand toe steekt bij meetmomenten en schoonmaak activiteiten,
hebben we Dick en Zwaantje samen bedankt met een lekkere vleesschotel.

KANTINE
Nu de avondklok verleden tijd is, wordt er weer volop geklust in de kantine. Gelukkig hebben
Rob en Sieto wat hulp gekregen. Vooral Gerard den Besten is vaak van de partij. Daarom hebben
we ook Gerard in het zonnetje gezet! We zijn blij met je twee rechter handen Gerard, en met je
meedenken in de facelift van onze kantine. Dank je wel!

HULP GEZOCHT
Met de hulp van een paar extra schilders kunnen we binnenkort de kantine in gebruik nemen.
Het goede nieuws is, dat je niet meer hoeft te schuren en te plamuren, dat is allemaal al
gedaan. Gewoon even een uurtje schilderen dus, op de tijd dat het jou uitkomt.
Bel even met Rob: 06-22424420
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