Stroomruiters Nieuwsbrief
Oktober 2017
Afmeldingen, wijzigingen etc
Het afmelden van lidmaatschappen of het
doorgeven van wijzigingen ten allen tijde door
geven bij het secretariaat
(secretariaat@stroomruiters.nl ).

Vrijwilligers gezocht
Zoals eerder besproken staan er de komende weekenden
weer veel activiteiten op de planning door het verhuren
van de accommodatie. Regelmatig worden er vrijwilligers
gevraagd. Dit jaar zal het voor een groot deel ook via de
persoonlijke weg gebeuren. Ben je niet gevraagd maar
wil je toch helpen? Dan kun je je natuurlijk ook vrijwillig
aanmelden bij 1 van de bestuursleden. De activiteiten die
de komende tijd gepland staan:
- 13 – 15 oktober 2017 Oktober Spring concours
- 21 & 22 oktober 2017 Selectie Indoor Veendam
- 23 – 28 oktober 2017 Kleindierenshow
- 29 oktober 2017 Selectie Indoor Veendam
- 4 november 2017 Dressuurwedstrijd Hooghalen
- 10 – 12 november Dressuurwedstrijd DCNN

Geen Onder Onsje
Springen

In verband met de sanering en
de voorbereidingen hiervan zal
er dit jaar geen Onder Onsje
meer georganiseerd worden.

Lestijden Hooghalen
Vanaf 1 november 2017 komt Hooghalen
weer bij ons binnen lessen. Dit zal
gebeuren op de volgende momenten:
Woensdag 17:30 – 18:30 Stroomruiterhal
Donderdag 21:00-22:00 uur
Stroomruiterhal (In combi met onze eigen
les)
Donderdag 19:00 – 21:00 uur in de
Willem van Es hal.

Rabobank Clubkascampagne
Vanaf 2 oktober t/m 18 oktboer 2017 kan er gestemd worden
voor de Rabobank Clubkas Campagne. Let dus de komende
week (indien je lid bent van de Rabobank Assen - Noord
Drenthe) op je brievenbus, je ontvangt hierin een stemcode
waarmee je 3 stemmen kan uitbrengen. Bijv. 2 op de
Stroomruiters en 1 op een andere vereniging of stichting.
Vragen? Neem dan contact op met Lisette.

Brons voor Yvonne Tol op het NK
Yvonne Tol heeft tijden het Nederlands Kampioenschap
outdoor goed gepresteerd in Ermelo. Yvonne haalde in
de M2 dressuur cat D/E een bronzen medaille met een
percentage van 68,11 %. Inmiddels heeft Yvonne de
overstap naar het Z1 dressuur gemaakt wat zeer
succesvol was.
Yvonne, gefeliciteerd.

Snertrit

De eerste zondag van de herfstvakantie, zondag
22 oktober aanstaande, willen wij als
Jeugdbestuur graag met jullie te paard het bos
in! We organiseren een zogeheten snertrit op
het Dwingelerveld, voor ruiters en amazones
vanaf 16 jaar. We verzamelen zondagochtend
om 11:00 uur bij de paardenparkeerplaats bij
het Dwingelerveld en vertrekken vanaf daar het
bos in. Rond 12:00 uur houden we pauze voor
een lunch, waarna we weer terug richting de
parkeerplaats rijden.

Algemene Ledenvergadering
20 november 2017 staat de Najaars ALV
gepland. De agenda volgt zo spoedig mogelijk.
Tijdens deze vergadering zullen de kampioenen
van de zomer gehuldigd worden. Deze personen
worden persoonlijk uitgenodigd.

We vragen een kleine onkostenvergoeding van
€2,- per deelname, wat bij aanvang van de rit
betaald mag worden. Meld jezelf wel even aan
als je mee wilt rijden, zodat we hier rekening
mee kunnen houden bij de boodschappen. Dit
kan via Facebook of door een mailtje te sturen
naar jeugdbestuur@stroomruiters.nl
Laten we hopen op mooi weer. We gaan er een
gezellige rit van maken!

Ponykamp

Verhuur Willem van Es hal aan de KNHS

Opgeven kan tot 15 oktober 2017 door te
mailen naar rtc@stroomruiters.nl. Meer
informatie is ook te vinden op de website.

Het is inmiddels al gemaild maar we vermelden
het nog even een keer. Iedere dinsdagavond
vanaf 19:30 uur wordt de Willem van Es hal
verhuurd aan de KNHS voor de
instructeursopleiding. Mocht deze avond
onverhoopt niet doorgaan waardoor er wel vrij
gereden kan worden dan wordt dit zo snel
mogelijk bekend gemaakt. Weet het bestuur het
ver van te voren dan komt het op de website en
anders wordt het via facebook bekend gemaakt.

Op 28 en 29 oktober 2017 wordt het ponykamp
weer georganiseerd vanaf camping de
Reeenwissel in Hoogersmilde.

