Stad en Lande Ruiters nieuwsbrief maart 2016
Op ons programma...
De BELcup bestaat dit jaar 10 jaar! 19 maart is de grote dag. Tussen 11:00 uur en 13:00 uur kan er worden gestart. De
deelname is 12,50 euro per aanspanning. Er wordt gestart vanaf het Stad en Lande Ruiters terrein aan de Meentzoom te
Blaricum.
Schrijf je snel in of kom gezellig kijken! Via mennen@stadenlanderuiters.nl kun je inschrijven of meer informatie krijgen.
De evenementenkalender 2016 is voor iedereen
op een glossy A5 formaat beschikbaar.
In de Haverkorrel van april is deze ook te lezen.
Plan de evenementen waaraan je wilt meedoen
alvast en geef je deelname tijdig door via de
speciale emailadressen.
We weten dat de officiële dressuurwedstrijden erg
geliefd zijn, maar hiervoor geldt wel vol = vol, ook
voor leden!!
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Openingsrit
Oefenspringen
Belcup
Oefenspringen
Onderlinge menwedstrijd
Onderlinge wedstrijd (dressuur, springen)
Oefenspringen
Oefendressuur voor de menners
Officiële dressuurwedstrijd
Officiële springwedstrijd
Officiële dressuurwedstrijd
Samengestelde menwedstrijd 't Harde
(districtskampioenschap west)
Bixie wedstrijd en speldag
Onderlinge wedstrijd (dressuur, springen)
Oefenspringen
Officiële dressuurwedstrijd
Oefenspringen
Oefen ringsteken
Lol met je knol
Oefenspringen
Officiële dressuurwedstrijd op 't Harde
Officiële springwedstrijd
Oefenspringen
Onderlinge menwedstrijd
Onderlinge wedstrijd (dressuur, springen)
Oefenspringen
Snertrit
Oefen mini marathon

Afgelopen evenementen
Traditiegetrouw wordt het evenementenseizoen gestart met de openingsrit.
Een leuke puzzelrit, met een spelletje in het bos en vragen op het verenigingsterrein.
Het geplande spel op de plaat kon niet doorgaan vanwege de grote hoeveelheid regen
de dagen ervoor.
In de Haverkorrel van april staan de winnaars en enkele foto’s van de deelnemers.
Dit is vast een voorproefje.
Jammer genoeg kon het oefenspringen op 6 maart niet doorgaan.
De dagen voor het weekend van 5 en 6 maart viel er veel regen.
De nachten vroor het enkele graden. Deze combinatie zorgde voor een gevaarlijke
situatie.
De organisatie heeft vanwege de veiligheid deze beslissing moeten nemen.
3 april gaan we weer oefenspringen, opgeven kan nu al,
mail naar springen@stadenlanderuiters.nl

Jantje Beton
Dit jaar zal Stad en Lande Ruiters helaas niet mee kunnen doen met de collecte. Hopelijk
mogen wij volgend jaar op jullie rekenen.

Kijk voor meer informatie op www.stadenlanderuiters.nl
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Haverkorrel
In april verschijnt er weer een Haverkorrel. Ook dit keer kunnen leden van Stad en Lande Ruiters een bijdrage leveren.
Heb je meegedaan met de openingsrit, ben je op wedstrijd geweest, heb je lekker buiten gereden (of juist niet)... Heb
je een jonge pony, een oud paard, een oude pony of een jong paard waar je wat over wilt vertellen... Of heb je iets
anders te vertellen over je paard/pony.... Maak een verhaal(tje) en stuurde tekst, mèt foto, naar de redactie van de
Haverkorrel: irenevanzon@gmail.com.

Weetjes
Om in te schrijven voor deelname aan activiteiten op het gebied van dressuur, springen en mennen zijn er 3 nieuwe
emailadressen.
dressuur@stadenlanderuiters.nl
springen@stadenlanderuiters.nl
mennen@stadenlanderuiters.nl
We merken dat ook jonge mensen plezier hebben in het mennen. Er wordt gesproken over een
groepsles mennen voor de jeugd op zaterdagmiddag.
Heb je hier belangstelling voor, laat dit weten aan Peter Post, peter@stadenlanderuiters.nl
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Petra Verkerk
Emma Lanphen
Michelle Snel

Corry Tetteroo

Hoe kan
ik U

Denk aan onze sponsors, zij denken ook aan ons!

Helpen?

www.hoekanikuhelpen.nl

Kijk voor meer informatie op www.stadenlanderuiters.nl

Algemene Ledenvergadering
Agenda Algemene Ledenvergadering vrijdag 1 april 2016, aanvang
20.00 uur, in de Blaercom, Schoolstraat 3, Blaricum
Let op! Aanvangstijd gewijzigd i.v.m. presentatie jurist na afloop van de vergadering.
1. Opening
2. Mededelingen/ingekomen stukken
3. Notulen najaarsvergadering 20 november 2015 en de notulen van de
bijzondere ledenvergadering 18 december 2015
4. Jaarverslag secretaris/jaarverslag EC
5. Penningmeester: jaarrekening 2015
6. Verslag kascommissie, benoeming kascommissie
7. Haverkorrel/nieuwsbrief/website
8. Feestcommissie i.v.m. 60-jarig bestaan 2017
9. De rijhal
10. Rondvraag
11. Sluiting

Aansluitend hebben wij jurist Femke de Reus advocaat bij Reus advocatuur in Assen die een presentatie
van een uur zal houden aangaande de aspecten bij de aankoop van een paard/pony.
Er is ook een mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Verslag algemene ledenvergadering
Het verslag van de algemene ledenvergadering van november 2015 is terug te vinden in de
Haverkorrel van december 2015 via onze website.

Verslag buitengewone ledenvergadering
Verslag buitengewone ledenvergadering Stad en Lande Ruiters 18 december 2015.
20 Leden aanwezig, 3 afmeldingen.
1. Opening:
Harrie opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De kapotte verlichting van de kokosbak wordt binnen 2 weken gerepareerd, excuses voor het
ongemak. Maar we zijn in afwachting van het bedrijf die dit moet repareren.
De zandplaat is aangepakt ivm het vele water.
2. Voorstel bestuursverkiezing:
Rene Kortlever heeft besloten er vooralsnog vanaf te zien of hij wordt toegevoegd als nieuw
bestuurslid. Hij wil zich eerst oriënteren door wat vaker naar wedstrijden te komen.
De leden wordt gevraagd toestemming te verlenen aan Peter Post voor toetreding in het
bestuur. Peter wordt ontvangen met applaus.
Marianne Fokker vraagt naar de functieverdeling in het bestuur. Harrie blijft voor een jaar nu
voorzitter, Peter is voor de mencommissie.
Arnoud van Daatselaar is toegevoegd als adviseur. Marianne Fokker ik ken meneer niet. Harrie
legt uit dat hij een ondernemer is die diverse zaken kan organiseren en met heel veel kennis in de
sport. Marianne Fokker vraagt of hij een stukje kan schrijven voor de Haverkorrel ter
kennismaking.
3. Voorstel aanpassing tarief terrein en rijhal 3 maanden na realisatie
Het terreingebruik is € 1.53 per week en wordt na realisatie hal € 3.10. Marja Hoogendoorn:
mensen mogen na 3 maanden hun lidmaatschap opzeggen, eigenlijk zouden er diverse soorten
lidmaatschappen moeten komen met verschillende tarieven. Harrie: Hier is over nagedacht maar
het financiële plaatje plus vast inkomen is opgenomen in het financiële plan. Vooralsnog is
hiervoor
gekozen om dit dekkend te krijgen. Marja vraag of er nogmaals naar gekeken kan worden.
Gert-Jan van Muijlwijk: exploitatieplan moet nog komen en de leden moeten dit in kunnen zien.
Rebecca: het hele financiële plan ligt er al. Harrie: alleen al om te kunnen opstarten moeten we dit
kunnen aantonen.
Er wordt gevraagd of er leden tegen dit voorstel zijn: niemand.
Stand van zaken bouwvergunning: tekeningen zijn aangepast, er wordt een afspraak gemaakt met
een boomchirurg voor de te kappen bomen en welke soorten dit zijn. Voor het eind van het jaar zal
de bouwvergunning worden ingeleverd bij de gemeente, planning is dat eind januari begin februari
de vergunning door de gemeente zal worden afgegeven. De gemeente koopt een stuk grond voor
de nieuwe toegangsweg.
Stef Bon: hoe zit het met bezwaren? Harrie: bestemmingsplan is goedgekeurd en de scouting en
BVV zijn akkoord. Henk de Bruin: er bestaat toch al een stichting. Harrie: wij willen onze eigen
stichting en niet meer doorgaan op de oude. De stichting is nodig voor de belasting ivm het
BTW verhaal.
Marianne Fokker: de hamvraag wanneer is het geld daar. Harrie: zodra de bouwvergunning is
afgeven kunnen we overgaan tot de financiering. Rebecca: wij zijn allang bij de bank geweest zie
het als een aanvraag voor een hypotheek. Harrie: de stichting valt en staat met het BTW verhaal.
In ALV in het voorjaar worden alle leden bijgepraat over de voortgang. Hij dankt alle aanwezigen
en biedt nog een drankje aan.

