Nieuwsbrief PSV de Maartenruiters september 2017

Acties

Manegebodem
In de zomer zijn er polyvlokken aan het zand toegevoegd. Mogelijk is de
bodem nog niet altijd perfect. We zijn er mee bezig
om te kijken hoe we het
beste de bak kunnen
slepen. We streven naar
een vlakke zachte bodem.

We doen dit jaar weer mee met de grote clubactie. Deze week worden de lotenboekjes
uitgedeeld tijdens de lessen. In de brief bij de loten staat de werkwijze. Voor degene die
de meeste lootjes verkoopt is een leuke prijs beschikbaar.
Ook doen we mee aan de actie Goed Foarelkoar van Kabelnoord. Door te stemmen via
de link kun je de vereniging helpen. Je kunt 5 keer stemmen per adres (met verschillende mailadressen) De actie loopt tot 21 september. Nog twee dagen, stemmen dus.
https://www.sponsoractievankabelnoord.nl/projecten/welzijn-manegeponys-demaartenruiters

Kampioenen
Vrijrijden
Helaas merken we dat er
wel eens gebruik wordt
gemaakt van de bak door
personen die hiervoor niet
betalen. Wanneer je gebruik wilt maken van de
bak buiten je lessen om is
het de bedoeling dat je je
hiervoor aanmeld bij de
penningmeester. De kosten
hiervoor bedragen 80,- per
jaar of 30,- per kwartaal.
Dit zit dus niet automatisch
bij je lidmaatschap inbegrepen.

Harmina Holwerda is Fries
kampioen geworden in de
klasse M2 met het paard Mario van Bokkum en heeft de
Pavo Fryso bokaal
gewonnen met Ruscherd van Bokkum. Ytje de Vries is kring
kampioen in de klasse ZZ licht
met haar paard Wanida. Gefeliciteerd met dit mooie resultaat.

Vrijwilligers
Op onze oproep voor nieuwe vrijwilligers zijn helaas geen reacties binnen gekomen.
Het wordt voor ons als bestuur steeds lastiger om alles draaiende te houden. We
hopen dat er mensen ziijn die zich toch willen aanmelden als vrijwilliger voor bijvoorbeeld de kantine. Komende periode gaan we nadenken over hoe we het vrijwilligersbeleid anders vorm kunnen geven.

Popeye
We zoeken voor Popeye een nieuw plekje. Afgelopen jaar is Popeye hersteld van een
peesblessure. We denken dat de dagelijkse lessen mogelijk te intensief voor hem zijn
en zouden het fijn vinden als hij ergens als recreatiepony terecht zou kunnen. Wanneer je belangstelling hebt kun je dit laten weten aan Marijke Broekema.

We hopen er met zijn allen weer een mooi paardensport seizoen van te maken!
Het bestuur

