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Najaars ALV & 50 jarig bestaan
De najaars ALV staat gepland voor 19
november 2018. De Stroomruiters
bestaat volgend jaar 50 jaar. In de ALV
zullen er leden gevraagd worden om
zitting te nemen in een tijdelijke
commissie voor het 50 jarig bestaan.
Meer informatie hierover dus tijdens de
ALV.

Super prestatie voor Sammy Hatzman!!

Rabobank Clubkascampagne
De Rabobank clubkascampagne heeft
732,24 euro opgebracht. Iedereen heel
erg bedankt voor het stemmen!! Met de
opbrengst is inmiddels een nieuwe
warmtebron aangeschaft voor de
vrijwilligerskantine.

Het Stroomruiterlid Sammy Hatzmann uit
Hoogersmilde heeft zaterdag uitstekend
gepresteerd tijdens een internationale wedstrijd
endurance CEI *90 km. De 14-jarige Sammy is
sinds drie jaar actief in deze sport en reed het
paard Saffia, eigendom van Famke Bos.
Na de keuring van het paard op vrijdag mochten
Sammy en Saffia zaterdag om 8.00 uur aan hun
uitdaging beginnen.
In deze rit reed deze combinatie drie lussen, in
elke lus kunnen ruiters op verschillende punten
hun paard laten eten, drinken of koelen. Na iedere
lus controleert een dierenarts vervolgens het
paard. Indien het paard goedgekeurd is door de
dierenarts, dan mag na 40 minuten de combinatie
de volgende lus rijden.

Vrienden van PSV De Stroomruiters
In juni 2018 is voor de eerste keer de bijdrage
voor de vrienden van de Stroomruiters geïnd.
Wij zijn blij met de meer dan 20 gezinnen die
inmiddels Vriend zijn geworden.
Solarfence heeft het bord gesponsord en
inmiddels hangt het bord in de manege.
Aan de vrienden is gevraagd of zij na willen
denken over de invulling van het geld, wij zijn
benieuwd.
Wij hopen natuurlijk de komende jaren nog meer
vrienden te werven.
Mocht u belangstelling hebben om Vriend te
worden neem dan contact op met Wybe
Wiekema of Anja Lomulder of via het mailadres
vriendenvandestroomruiters@gmail.com

Om 16.00 uur kwam Sammy door de finish in
Dwingeloo, na 90 km te hebben gereden met
Saffia.

