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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

Activiteiten overzicht 
 
APRIL 
- 21 april 
Klusdag 
 
- 28 april 
KNHS menwedstrijd 
 
MEI 
-10,11 en 12 mei 
Instructiedagen mennen 
 
- 19 mei  
Klusdag 
Let op: week eerder dan stond op de 
jaarkalender vanwege verplaatsen ALV 

 
- 25 mei 
ALV in de kantine 
 
-26 mei 
Onderlinge wedstrijd ‘Pimpen’  
(alleen ruiters) 
 
JUNI 
- 3 juni 
Paard en wagen Zederikdagen 
Let op: dit jaar zal er ook een 
route voor onder het zadel zijn!! 

April 2018 
 

1.  

 

Geslaagde 1e onderlinge wedstrijd 2018  
 
Zaterdag 7 april hebben wij onze eerste onderlinge 
wedstrijd van dit jaar verreden. Het was stralend weer en 
we hadden een leuke hoeveelheid deelnemers, zowel ruiters 
als menners. Na ons inzien was het een super geslaagde 
dag! Wij willen naast alle deelnemers ook alle vrijwilligers 
bedanken, want zonder jullie kunnen wij het wegtraject niet 
organiseren. De prijzen van deze dag zijn mede mogelijk 
gemaakt door:  
De Ruiterwinkel; alle eerste prijzen van het wegtraject 
kregen een kadobon t.w.v. 7,50 euro. 
Diervoerder v. Zandwijk; heeft voor alle deelnemers van 
het wegtraject een zak wortels verzorgd. 
 
De volgende onderlinge wedstrijd wordt verreden op 
zaterdag 26 mei. Deze wedstrijd is alleen voor ruiters en er 
worden 2 dressuurproeven verreden, net als op een echte 
wedstrijd. Wederom weer met het thema ‘pimp je 
paard/pony’. Pimpen is niet verplicht, maar wel leuk! 
Echter zijn er geen ideeën voor een thema binnen 
gekomen, dus ieder is vrij om zijn creativiteit erop los 
te laten! Heel veel succes met de voorbereidingen!!  
Opgeven voor de 2e OLW kan nog t/m 16 mei via de mail. 

Nieuwe bestuursleden 
 
Lijkt het jou leuk om mee te denken over beleid, het terrein, financiën, veranderingen, evenementen, 
onze toekomst als vereniging? Dan is deze oproep mogelijk iets voor jou! 
 
Als bestuur zijn wij namelijk op zoek naar nieuwe bestuursleden voor de vereniging. Mocht je 
interesse hebben of vragen? Laat het ons dan via de mail weten voor 4 mei dan kan er op 25 mei 
gestemd worden tijdens de ALV.  
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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

DEZE MAAND IN DE 
SCHIJNWERPERS 

Brenda Klever 

B

enieuwd naar Brenda 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. 

 

Klusdag 21 april 
 
Aankomende zaterdagochtend staan de 
volgende mensen op het klusrooster: 
- Sanne de Leeuw 
- Arie Bassa 
- Marcella Heijcoop 
- Adrie de Leeuw 
- Leon Esman 
 
Er wordt geklust van 9.00 tot ongeveer 
11.30 uur. Wij hopen jullie allen te zien. 
Succes en veel klusplezier! 

Vrijwilligers en privacyrecht 
 
Ons eerste evenementen zitten erop, maar we 
gaan er dit jaar nog veel meer organiseren. Bij 
elke evenement komt veel voorbereidingwerk 
kijken, omdat je wilt dat alles op de dag goed 
naar ieders tevredenheid verloopt. Zoals jullie 
mogelijk al wel gemerkt hebben zijn wij bij ieder 
evenement altijd opzoek naar vrijwilligers. Wij 
hebben jullie als vrijwilliger hard nodig, want 
zonder vrijwilligers kunnen wij niks 
organiseren. Gelukkig merken wij dat er binnen 
de vereniging steeds meer mensen bereid zijn 
om hun steentje bij te dragen, dank hiervoor!!  
 
In de media gaat het steeds meer over privacy 
recht van mensen. Voor ons is de meest 
efficiënte manier om vrijwilligers te bereiken via 
een aangemaakte groepsapp per evenement. 
Wij beseffen ons dat er d.m.v. een groepsapp 
aanmaken gegevens van andere zichtbaar 
worden. Mocht het nou zo zijn dat je hier 
bezwaar tegen hebt laat het ons dan even weten 
via de mail, dan kunnen we jou benaderen via de 
mail. Alvast bedankt!  

Instructiedagen 2018 afgelast 
 
Helaas hebben wij, tot onze grote spijt, de knoop 
door moeten hakken en het besluit genomen om 
de instructiedagen dit jaar NIET door te laten 
gaan. Er zijn teveel menevenementen tijdens het 
weekend van Hemelvaart waardoor wij het 
programma niet rond konden krijgen, zoals wij 
deze graag aan hadden willen bieden. We vinden 
dit enorm jammer en willen diegene die hun 
interesse hebben getoond om deel te nemen, 
ontzettend bedanken. Wij rekenen hierbij op 
jullie begrip.  

http://www.killesteynruiters.nl/
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