NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS

Juni 2018
Nieuwe bestuursleden en voorstelrondje nieuwe voorzitter

1.

Ik ben Freek Prozee, de nieuwe voorzitter van de vereniging, en heb 54
jaar levenservaring. Ik beoefen de samengestelde mensport met veel
plezier en ben in eerste instantie lid geworden om gebruik te kunnen
maken van het geweldig mooie grasveld achter om hier de proeven te
kunnen oefenen.
Voorafgaand aan de voorjaarsvergadering van 25 Juni hebben een
aantal bestuursleden aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn. Het
bestuur heeft zoals bekend is gemaakt, gevraagd naar kandidaten om de
vrijkomende functies in te vullen waaronder het voorzitterschap en drie
algemeen bestuursleden. Vanuit de vereniging zijn er slechts twee
aanmeldingen gekomen van Johan de Hoop en Marion Uittenbogaard. Ik
ben door het bestuur benaderd met de vraag of ik het voorzitterschap
op mij wil nemen. Uiteraard moest ik hier wel even over nadenken ik
weet namelijk dat dit veel druk maar ook veel plezier op kan leveren. Ik
heb ja gezegd omdat ik ervan overtuigd ben dat er een gezonde basis is
gelegd door het voormalige bestuur waar we dan ook dankbaar voor
moeten zijn.
Het bestuur is in onze optiek een afspiegeling van de leden en moet ook
draagvlak hebben vanuit de leden. Onze vereniging is breed opgetuigd
en bestaat uit recreatieruiters en menners. Wedstrijd ruiters en
menners, recreanten jeugd en last but not least donateurs. Om een
gezond draagvlak te krijgen willen we commissies oprichten die de
belangen van de leden behartigen. En dit aan het bestuur door kunnen
geven. We zijn dan ook op zoek naar vertegenwoordigers vanuit de
wedstrijdruiters en ponyruiters die in het bestuur plaats willen nemen.
We hopen dat iemand zich beschikbaar wil stellen zodat we ook en
vertegenwoordiger uit deze groepen in het bestuur hebben.
De doelstelling van het bestuur is dat we met zijn allen dezelfde
sport/hobby met plezier beoefenen dit uitgedragen moet worden
binnen en buiten de vereniging.
We zijn dankbaar dat Jan de Leeuw en Suzan Bonouvrie aangegeven
hebben het deels nieuwe bestuur te helpen tot het najaar indien nodig.
We willen Tanja Baars bedanken voor al haar inzet binnen het bestuur!!

Activiteiten overzicht
JUNI
- 22 juni
Klusavond
- 23 juni
KNHS dressuurwedstrijd
- 30 juni
KNHS menwedstrijd
JULI
-7 juli
3e OLW ruiters en menners
Ruiters: dressuur/ springen
Menners: dressuur/vaardigheid
- 14 juli
Klusochtend
- 19,20 en 21 juli
Ponykamp
ZOMERSTOP lessen
30 juli t/m 17 augustus

Er zullen geen lessen gegeven worden

AUGUSTUS
- 18 Augustus
Finale Killesteyncup
Nieuwe leden
- Tessa Janszen
(recreant)
- Marion Uittenbogaard(donateur)
- Karlijn v. Muyden (ponyruiter)

Heb jij ook leuke nieuwtjes voor de nieuwsbrief? Stuur ze dan naar Suzan via: welkom@killesteynruiters.nl

NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS
1e editie Killesteyncup groot succes

Klusavond 22 juni

Klusdag 14 juli

Met 57 deelnemers aan de start was het weer
een drukke dag. Er werd fel gestreden om de

Klushoofd Freek
18.30- 21.00 uur
Klussers:
- Betty vd Bosch
- Bea Breijer
- Marjan Zwijnenburg
- Eef Golverdingen
- Christel van Mill
- Roosmarijn Alderden

Klushoofd: Suzan
9.00- 11.30 uur
Klussers:
- Lynn Veenendaal
- Femke van Rees
- Annemieke Tromp
- Marit de Hoop
- Jan Boom

potlooien bokaal, die door v. Wiggen is gemaakt voor
dit evenement. De snelste combinatie over 2
wedstrijden wint de bokaal. Helaas zijn er geen

menners van de Killesteynruiters in de prijzen
gevallen. Er was ook een jeugdrubriek met wel
5 rijders, het was leuk om te zien hoe de jeugd
door de hindernissen stuurden. De wedstrijd
bestond uit 3 onderleden; vaardigheid,marathon
en renners kwartier. Op naar de FINALE 18 aug!!
Geslaagde 2e OLW; pimp je paard/pony
Zaterdag 26 mei hebben we onze tweede OLW
van dit seizoen verreden. Het was een super
geslaagde dag met heerlijk weer en prachtige
combinaties!! Zeker de moeite waard om eens
een kijkje te nemen op onze fb pagina en
website voor de mooie foto’s van deze
combinaties! Bij de pony’s won Jonne Liefhebber
de pimp prijs; verkleed als Heks en bij de
paarden Suzan Bonouvrie verkleed als cowgirl.

Wij hopen jullie allen op de klusdag te zien!

DEZE MAAND IN DE
SCHIJNWERPERS

Djura Schuilenburg

Zaterdag 7 juli staat onze 3e OLW op de
kalender. Ruiters en menners. De wedstrijd is
opengesteld. Opgeven kan nog t/m 27 juni.
Sluiting opgave ponykamp 19 juni
Tot nu toe zijn er pas vier inschrijfformulieren
voor ponykamp binnen (Jonne, Nienke van de
vereniging en Fleur, Frederique van buitenaf).
Het ponykamp gaat door bij minimaal acht
inschrijvingen. Dus wil je mee maar heb jij je nog
niet opgegeven, dan kan dit nog tot a.s dinsdag!!!

Benieuwd naar Djura 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.
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