NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS

Augustus/September 2019
Bestuurlijke zaken
De meeste mensen hebben de vakantie achter de rug en hebben
1. de draad alweer opgepakt. Dit geldt ook voor de meeste van het
bestuur. De eerste vergadering is weer achter de rug. De zaken
die we besproken hebben zijn o.a. de activiteiten van de
terreincommissie.
Het hek om de bak is nu afgemaakt en de waterleiding weer
ingegraven.
Verder is er veel aandacht uitgegaan naar de organisatie van het
Ponykamp wat een groot succes is geweest maar veel aandacht
en tijd van Miriam heeft gekost. Jammer genoeg heeft Miriam
aangegeven het bestuur weer te verlaten omdat ze de tijd niet
kan combineren met haar drukke baan, de hobby van Maxime
(iets met paarden?) en het gezin.
We hebben dus weer plek vrij voor een bestuurslid, voor een
goede balans graag een ruiter.
Verder is het lastig om de weide te onderhouden. Het kost veel
tijd om een trekker en maaier te lenen, op te halen en weer terug
te brengen. Johan en Kees de Hoop hebben dit tot op heden goed
opgepakt. We overwegen om zelf een trekker aan te schaffen
voor het slepen van de bakken en het maaien van de weide. Als er
iemand een goede suggestie heeft houden wij ons van harte
aanbevolen.

Activiteiten overzicht
September:
14 september
Club kampioenschappen met
aansluitend een BBQ
14 september - Start verkoop
loten Grote Clubactie
Oktober:
12 oktober Fjordendag
Wedstrijdnieuws….
Op de Hippiade (NK) in Ermelo
waren onze ruiters goed
vertegenwoordigd. Jonne
Liefhebber werd met Jack 14e in
de L2 en met Dissie 13e in het
M dressuur.
Het 4-tal Shine-4-Ever met
Nienke en Jonne schopte het
tot de 9e plek.

Groet
Freek Prozee

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

NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS
Nieuws en andere weetjes…..

Potlooiencup

Zowel in juli als in augustus is er een klusdag geweest waarbij
de kantine weer lekker is schoongemaakt en vooral de kleine
bak grondig is aangepakt.

Zaterdag 17 augustus is het tweede deel
van de Potlooiencup verreden.

Familie van Muyden heeft het pad voorzien van
houtsnippers.

Suzanne Roman ging er, op deze
onstuimige dag, met de cup vandoor!

Op dinsdag is weer gewoon 1 les van 19.00 – 20.00 uur.
Op woensdag is er een derde uur bijgekomen waardoor de
laatste les van 20.00 – 21.00 uur is.

Ponykamp 2019
De laatste twee dagen van de zomervakantie was het
Killesteynkamp. Er waren veel leuke activiteiten mét en
zonder pony. Vooral het modderbad was een succes .

Iedereen bedankt voor de deelname,
sponsoren enorm bedankt en vooral de
vrijwilligers…zonder jullie zijn we nergens!

Loten grote clubactie
Vanaf 14 september start de verkoop van de
loten voor de grote clubactie. Ieder lid ontvangt
3 loten om te verkopen.
Meer mag natuurlijk ook!
80% van de opbrengst is voor onze club .

Volgende klusdag
Sponsor KN Beusichem heeft voor de mooie shirts gezorgd.
Iedereen enorm bedankt voor zijn inzet. De kids hebben
genoten.

Zaterdag 21 september a.s. is de volgende
klusdag. Klushoofd is Freek Prozee (06
46046060). Check even op je op het rooster
staa.t Bij verhindering graag onderling
ruilen of melden aan het klushoofd.
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