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Lessencyclus
Op 30 maart, 13 & 26 april en 11 mei komt
Corrie Rave weer gastlessen geven bij onze
vereniging. Op dit moment zitten de gastlessen
vol en kun je je alleen nog opgeven voor de
reserve lijst. Voor meer informatie, zie de
website.

Proefgerichte clinic

NL Doet

10 maart 2018 is het weer tijd voor NL Doet. Ook
dit jaar hebben we als vereniging 400 euro
gekregen om mee aan de slag te gaan.
Vele handen maken licht werk!! Er is genoeg
te doen dus kom ook gezellig helpen! De dag
start om 08:30 uur in de kantine.

Op 13 en 14 april 2018 wordt er in
samenwerking met Frans van den Heuvel een
proefgerichte clinic georganiseerd. Voor meer
informatie zie de flyer op de website.

Algemene Voorjaars
Ledenvergadering

De algemene voorjaars ledenvergadering zal
plaatsvinden op donderdagavond 17 mei 2018
om 20:00 uur in de kantine. De stukken
volgen ten zijner tijd per mail.

Vrijwilligersavond

Dit jaar zal de vrijwilligersavond
plaatsvinden op zaterdagavond 14
april 2018 vanaf 19:30 uur. Wat we
gaan doen is nog een verrassing.
Opgave kan door een mail te sturen
naar stroomruiters@hotmail.com.

Springclinic

Binnenkort organiseert de RTC
weer een springclinic, de
voorbereidingen zijn in volle
gang dus houdt de mail in de
gaten voor meer informatie!!

Drentse Kampioenschappen
Op dit moment zijn de Drentse Kampioenschappen in
volle gang. We wensen iedereen die nog moet starten
veel succes. In de volgende nieuwsbrief zal er terug
geblikt worden op de kampioenschappen.

Ponymeten
Donderdagavond 15 maart 2018 is het weer tijd vanaf
18:30 uur weer tijd voor het jaarlijkse ponymeten. De
kosten zijn 10 euro per pony, aanmelden is niet nodig.
Mochten er vragen zijn dan kun je je melden bij het
bestuur.

De bouw

Verandering
jeugdbestuur

Vanaf heden zal het
jeugdbestuur verder gaan
als activiteiten commissie.
Dit heeft als gevolg dat
het e-mail adres
veranderd is in
activiteiten@stroomruiters
.nl.

Zoals een ieder waarschijnlijk al heeft opgemerkt zijn we
inmiddels in de afrondende fase beland van de asbestsanering
en de nieuwbouw. De opdrachtnemer AB-Oost is nog met de
onderaannemer en de leverancier van de dak en wandplaten in
overleg over hoe de oplevering nu is. Daarnaast zijn er nog een
aantal door ons zelf opgemerkte onvolkomenheden die hersteld
gaan worden. Verder zullen de komende weken de goten
geplaatst gaan worden en zodra het dak is vrijgegeven gaan
daar ook zoals gepland de zonnepanelen op. De
werkzaamheden zullen overdag plaats vinden. De lessen en het
vrij rijden worden dus niet gehinderd door de afwerking. Indien
er weer iets te melden is omtrent de afronding komen we daar
in de volgende nieuwsbrief op terug.

