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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

Grote Clubactie 2016 van start! 
 
De Killesteynruiters doet ook dit jaar weer mee aan de grote 
clubactie. Als het goed is hebben alle leden 3 loten thuis 
ontvangen die voor 7 december verkocht moeten worden. 
Op 8 december zal de trekking plaats vinden. Ook dit jaar is 
het doel om zoveel mogelijk geld voor de vereniging op te 
halen. Elk lot kost 3 euro. Van de opbrengst gaat 80% 
procent (oftewel 2,40 euro per lot) direct naar onze 
clubkas! Hoe snel verdiend is dat?!  
 
Naast de loten en de brief hebben jullie ook een email van 
de grote clubactie ontvangen. Wij willen jullie vragen om 
deze email te lezen en op de link te klikken. Hierna kom je 
op onze online verkooppagina. Nodig al je vrienden, familie 
en kennisen uit om op deze pagina een lot of meerdere loten 
te kopen voor onze club. Het lotnummer wordt op het 
bankafschrift vermeld. Deze verkoop is om zoveel mogelijk 
extra loten te verkopen! 
 
De 3 loten die je hebt ontvangen, moet je sowieso verkopen! 
 
Voor volgend jaar hebben we een commisie opgezet die zich 
bezig gaat houden met onder andere het promoten van de 
grote club actie en verdere sponsor- en geldwerving.  
Wij willen Miranda van Zessen en Brenda Klever hartelijk 
bedanken voor hun bereidheid. Er zijn al leuke ideeën 
bedacht om de grote clubactie nog aantrekkelijker te maken 
volgend jaar. Mochten jullie ideeën hebben dan mag je ze 
altijd mailen naar welkom@killesteynruiters.nl  
 
Heel veel succes met jullie lotenverkoop. Wij zijn benieuwd 
met welk bedrag we dit jaar weer eindigen.  

 

Activiteiten overzicht 
 
18 oktober: 
IBOP Fjorden  
Geororganiseerd op terrein 
Killesteynruiters 

 
12 november: 
Jaarlijkse GROTE klusdag met 
warm verzorgde lunch 

Oktober 
 

1.  

 
Nieuwe leden 
-  Anja Scheer  (ruiter) 

 
   
 
 

 
 
 

 

DEZE MAAND IN DE 
SCHIJNWERPERS 

Ineke de Jong 

 

Benieuwd naar Ineke haar verhaal? 

Lees het op de site: 

www.killesteynruiters.nl  en 

ontdek wie er volgende maand in 

de schijnwerpers mag staan. 
Onderaan de homepagina vind je de link. 

mailto:welkom@killesteynruiters.nl
http://www.killesteynruiters.nl/
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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

 Sponsoren en beursvloer bedankt! 

 

Begin van het jaar zijn Rebecca en Hanneke 

naar de beursvloer geweest in Ameide. Hier 

komen ondernemers en verenigingen vanuit 

Zederik samen om elkaar een handje te 

helpen. Voor ondernemers een mooie 

gelegenheid om naamsbekendheid te 

krijgen. Wij willen alle sponsoren van de 

beursvloer bedanken die iets voor onze 

vereniging hebben betekent. 

     

Steenplaza: bestrating tussen de bak en 

hindernishok!

Juffertjes:  beplanting in de bloembakken 

 

Dorpshuis: Korting op BBQ 

 

Nieuwe en vernieuwde rijbak! 

We hebben een nieuwe tweede rijbak erbij 

en onze bestaande bak is voorzien van een 

nieuwe bodem. We zijn nu bezig met de 

verlichting. Dit is prioriteit 1 voor de nieuwe 

bak, zodat deze ook daadwerkelijk gebruikt 

kan worden tijdens de avonduren. Er staat 

een stukje proef omheining langs de nieuwe 

bak om te kijken wat we hiervan vinden. We 

zijn van mening dat er langs de slootkant 

z.s.m. een afrasting moet komen, omdat de 

bak vrij dicht op de sloot ligt. Wanneer en of 

er om de gehele bak een afrasting komt is 

nog niet duidelijk. Zodra er meer nieuws is 

horen jullie van ons. Daarnaast moeten de 

bodems nog goed gaat ‘zitten’ d.m.v. 

bewatering en slepen, ook hier zijn wij mee 

bezig. We hopen dat jullie er allen veel 

rijplezier in mogen hebben. 

 

 

 


