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Nieuwsbrief
Nieuws:

Wij wensen al onze leden een
Sportief en Gezond 2017

Onze voorzitter Janine van Twist heeft begin December
met succes de FEI opleiding voor dressuurjuryleden op
driesterrenniveau afgerond. Met ingang van 1 januari
2017 is Janine door de wereldpaardensportbond
bevoegd om CDI driesterren wedstrijden te jureren.
Tijdens het internationale concours begin December in
Salzburg slaagde Janine van Twist met mooie cijfers voor
de opleiding tot FEI 3* Dressage Judge. Van Twist
(Werkendam) is al jaren een ervaren nationaal jurylid en
vervult binnen de KNHS de rol van voorzitter van
het Dressuurforum.

Agenda:

_______________________________________________________________________________________________

Sponsorkliks:

4-2

sponsor de vereniging zonder dat het u extra kost!!
Vanaf nu is het voor iedereen PSV De Biesboschruiters
een warm hart toedraagt mogelijk om ons sponsordoel
GRATIS te sponsoren.
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Ga de volgende keer dat u iets online wilt kopen eerst naar:
www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=6642
Op de website staat een banner van SponsorKliks. Door op
deze banner te klikken verschijnt een overzicht van
tientallen webwinkels, waaronder
Bol.com, Coolblue, Zalando, thuisbezorgd.nl etc..
Elke aankoop bij een van deze bedrijven levert jouw
sponsordoel een commissie op terwijl u zelf dezelfde prijs
betaalt, het kost U dus niets extra.
Doe hetzelfde als u uit eten gaat of een pizza wilt laten
bezorgen. Via jouw sponsordoel kunt u terecht bij 4.500
restaurants waarbij elke bestelling of reservering geld
oplevert.
Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog
lekker ook!
Alvast bedankt namens PSV De Biesboschruiters
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Indoorwedstrijd incl.
Bixie
Winter knutselmiddag
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Aangezien we een groot aantal activiteiten op de agenda voor 2017 hebben staan,
noteer de data en laat even weten als je ons kunt helpen… Hoe meer zieltjes hoe meer vreugd…

Heb je interessante informatie voor onze nieuwsbrief en/of website stuur deze dan naar: 50@biesboschruiters.nl
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Nieuwsbrief
50-jarig Jubileum
PSV De Biesboschruiters
In november 1966 werd PSV De Biesboschruiters opgericht
door …….
Inmiddels 50 jaar verder hopen we het jubileum te vieren
met onze leden en oud-leden, nadere informatie volgt..

Sponsorwerving:
Gelijktijdig met de grote clubactie is ook gestart met
een sponsorwervingsactie, er zijn sponsorcontracten
opgesteld waarin diversen mogelijkheden
omschreven worden. Voel je jezelf geroepen ons te
steunen in de sponsorwerving, graag!!
Voor meer informatie over de sponsorwerving, stuur
een e-mail naar: 50@biesboschruiters.nl

We zijn op zoek naar foto’s uit de ‘oude’ doos, zodat hier
een mooie presentatie van gemaakt kan worden die we
voor verschillende doeleinden kunnen gebruiken.

Nieuwe leden
Eind 2016/2017:
Sarah van Oosterbosch
Britney Slagboom
Benjamin Maljaars
Madelon Magermans-Eekhof

We hebben al we een aantal foto’s maar vooral uit de
eerste jaren hopen we nog wat plaatjes te ontvangen.
Mogen we op jullie medewerking rekenen?
Mail naar: 50@biesboschruiters.nl

Clubterrein:
In het voorjaar is het zand van onze verenigingsbak vervangen, dit geeft direct een andere uitstraling.
Om het ook netjes te houden is het belang dat een ieder na het gebruik van de bak, de mest eruit schept.
De Toplaag hopen we dit jaar te verbeteren.
Ook na de clublessen!!
Het clubgebouw is nodig aan vervanging toe, hopelijk neemt iedereen de sponsorwerving serieus,
zodat deze in 2017 aangepakt kan worden.
Dank voor jullie medewerking..

Heb je interessante informatie voor onze nieuwsbrief en/of website stuur deze dan naar: 50@biesboschruiters.nl
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Sponsoren BEDANKT !

We zijn nog altijd op zoek naar sponsoren, wilt u onze vereniging een warm hart toe dragen?
50@biesboschruiters.nl

Heb je interessante informatie voor onze nieuwsbrief en/of website stuur deze dan naar: 50@biesboschruiters.nl
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