
 

 

NIEUWSBRIEF 
Beste Leden, 

Na de algemene ledenvergadering is het een-en-ander veranderd 
binnen het bestuur van onze club. Enkele oude bestuursleden en 
onze voorzitter zijn eruit gestapt en deze plekken zijn opgevuld door 
nieuwe bestuursleden en onze nieuwe voorzitster.  Bijgevoegd 
vinden jullie het document met de voorstel stukken van het nieuwe 
bestuur. Graag lichten wij hun motivatie nog even toe: 

Siobhan  Spruijt ( Voorzitster): 

Ik heb gekozen voor het voorzitterschap, omdat ik me graag volledig 
wil inzetten voor de belangen van onze vereniging.  
Onze vereniging is een gezellige club met paardenliefhebbers van alle 
niveaus, waar plezier in de sport voorop staat. Deze missie wil ik 
voortzetten. We hebben wat tegenslagen gehad, maar ik geloof dat 
we daar gezamenlijk bovenop kunnen komen.  Om dit te bereiken wil 
ik mijn 'tikkeltje' perfectionisme, objectiviteit en spontaniteit in-
zetten.   
Mijn toekomstvisie is om de vereniging weer op de kaart te zetten en 
het zo financieel gezond te houden. Tot slot wil ik vooral de gezellig-
heid en de ongedwongen sfeer binnen onze club behouden.  Ik zie 
deze uitdaging met veel plezier tegemoet! 
 
Chantal van Bekkum (Penningmeester): 
Graag wil ik mij als bestuurslid inzetten voor de Eemruiters in de 
functie van penningmeester. Hiermee wil ik de financiën netjes op 
orde houden zoals ik deze heb overgenomen van Ton Stam. Daar-
naast wil ik waar nodig helpen bij het organiseren en uitvoeren van 
evenementen/activiteiten. Met het nieuwe bestuur hoop ik dat wij 
een mooi clubjaar gaan neerzetten waarin wij met alle leden genie-
ten van de paardensport en onze vereniging!  
 
 

LRV De Eemruiters April 2018 

AGENDA: 

 22 April Clubkampioenschappen 

dressuur.  

 27 April Koningsdag op de club  

 16  Juni KNHS wedstrijd bij ons 

op de vereniging 

 18 Augustus KNHS wedstrijd bij 

ons op de vereniging 

 

 Mest wegbreng schema: 

 Week 16 Simone Krol 

 Week 21 Laurine Regtuit  

 Week 26 Frank van de Tweel 

 Week 31 Thea van den Heuvel 

Wij bevinden ons momenteel in 

week 15  

Vragen hier over? mail naar                    

info@eemruiters.nl 
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Leden in de spotlight: 

Naast het bestuur hebben de leden de afgelo-
pen tijd ook niet stil gezeten.  Hierbij enkele 
resultaten die voorbij kwamen: 

 Tara Wiemers wist met haar pony Energy 
in het springen op de Gouden Adelaar 
zowel in de klasse M als Z de eerste prijs te 
winnen. Op 7 april wist ze ook in de B dres-
suur met twee eerste prijzen naar huis te 
gaan 

 Vera van de Kooij  
ging er met beide po-
ny’s op 7 April met de 
eertse prijzen vandoor . 
Met haar jonge pony 
Minea behaalde ze in 
de klasse L1 204 & 
205.5 punten en met 
haar pony Sammy 197 
& 190.5 punten . 

 

 Laura Telleman wist 
tijdens haar Z1 debuut 
op zondag 8 April  met 
haar paard Excel 224.5 
& 228 punten te be-
halen.  Hiermee  won ze 
ook 2x een eerste prijs! 

 

Heb je ook een leuke nieu-
wtje of een goede prestatie die wij in de spotlight mo-
gen zetten? Mail naar:       website@eemruiters.nl  

Paula Hettema ( KNHS wedstrijden) : 

Ik heb gekozen voor een plek binnen het bestuur om onze vereniging 
meer op de kaart te krijgen. Ook zou ik samen met de nieuwe bestuursle-
den mij willen inzetten om De Eemruiters (weer) een actieve vereniging 
te maken! 
 
Lisa de Goeij ( KNHS wedstrijden en lessen): 
  
Mijn motivatie om in het bestuur te stappen is om iets te betekenen voor 
onze vereniging. Ik ga mij bezig houden met de KNHS wedstrijden en het 
doel is voor mij de clubleden er bij betrekken en een goed en gezellig 
gevuld dressuur programma te creëren. Zodra de eerste wedstrijd achter 
de rug is zal ik ook het stokje van de lesindeling van Dagmar overnemen.  
 
Joselyn Faber ( evenementen en communicatie/ website): 
 
Na jaren lang lid te zijn geweest vond ik dat het tijd werd om mij ook in 
te zetten voor het bestuur. Ik heb er voor gekozen om de evenementen 
binnen de club te organiseren . Ik hoop hiermee mensen weer enthou-
siast te maken en meer samenhorigheid te creëren. Hiernaast zal ik mij 
bezig houden met de website en de nieuwsbrief. Dit heb ik tot mij geno-
men om de afstand tussen het bestuur en de leden te verkleinen en ho-
pelijk meer inzicht te geven  in waar we ons als bestuur mee bezig hou-
den.  
 

Clubkampioenschappen dressuur: 

 

 

 

 

Doen jullie mee op 22 april met de clubkampioenschappen dres-

suur of komen jullie gezellig kijken? Opgeven kan via evenemen-

ten@eemruiters.nl! Het kampioenschap gaat over twee proeven. 

Het losrijden en de eerste proef zullen plaatsvinden op het gras en 

de tweede proef in de rijbaan. Na de laatste start zullen we met 

z’n allen even helpen om de ringen op te ruimen en dan zal de pa-

rade van start gaan.  De voorlopige startlijst komt op donderdag  

19 april in de avond online te staan ( website en FB pagina). 
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Afgelopen zaterdag 

heeft onze 1e officiële 

KNHS-wedstrijd plaats 

gevonden. Dit is goed 

verlopen. We hadden 

het weer mee en we 

hebben een paar hele 

mooie proeven gezien 

van onze eigen leden. 

We hopen op nog meer 

deelname op 16 juni. 

Nogmaals willen we via 

deze weg onze vrijwil-

ligers bedanken. Zonder 

jullie was het niet zo 

goed verlopen! Foto: sponsoring van Eemland diervoeders tijdens onze eerste KNHS wedstrijd dit jaar 

Privacywet 

Met ingang van 25 mei 2018 geldt voor organisa-
ties, bedrijven, maar ook sportclubs een (nieuwe) 
privacywetgeving. Wat betekent dat voor ons? Als 
vereniging moeten we passende maatregelen 
treffen voor de beveiliging van de persoonsgege-
vens van onze leden. Maar dit geldt ook voor het 
plaatsen van foto's. Inzichtelijk maken wie wel of 
niet bij de gegevens kunnen en mogen. Momenteel 
is het bestuur bezig om zich verder in de wet te ver-
diepen, het opstellen van privacyreglement en te 
bekijken we welke extra maatregelingen we moeten 
treffen.  

Besproken in bestuursvergadering: 

Woensdag 28 maart 2018 hebben wij voor het 
eerst met het nieuwe bestuur vergaderd. Naast 
een aantal praktische zaken m.b.t.de organisatie 
van onze eerste wedstrijd d.d. 7 april, hebben we 
de ALV geëvalueerd.  N.a.v. onze ALV tref je aan 
aantal bijlagen aan in deze mail en kun je hieron-
der een korte samenvatting lezen. 

Zoals jullie wellicht gemerkt hebben tijdens de les-
sen, hangen er bij tijd en wijle jongeren om de bak 
die soms luidruchtig zijn. Gelieve jullie op- en aan-
merkingen te melden aan Siobhan. 

Zouden jullie mee willen denken over eventuele 
sponsoren voor onze wedstrijden? Meldt dit graag 
bij Dagmar. 

Graag zien wij meer parcoursen voor bij de spring-
lessen. Dit wordt opgenomen met Peter. Er zal ook 
een app aangemaakt worden voor de springrui-
ters, zodat je je kunt afmelden wanneer je niet 
komt en er eventueel lessen kunnen worden sa-
mengevoegd. Dit bespaart de club behoorlijk wat 
geld. 

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op 
16 mei. Mocht je iets in willen brengen, stuur ons 
gerust een mail of spreek 1 van ons aan. 

Wist-je-dat: 

 Leo  van de Kooij kettingen bij de bakrand heeft opgehan-
gen? 

 Wij voor onze KNHS wedstrijden altijd vrijwilligers kunnen 
gebruiken? 

 Kimberly Truin tijdens het Clubkampioenschap dressuur 
foto’s komt maken? 

 Als je een leuke clinic of evenement in gedachten hebt je 
altijd kan mailen naar evenementen@eemruiters.nl  

 De nieuwe website online is ? 

 Als je tankt in Hoogland je punten kan doneren aan de 
club? 

LRV  De Eemruiters,  Engweg 115, 3828 CJ Hoogland.   info@eemruiters.nl  


