PSV De Biesboschruiters
Werkendam - sinds 1966

10-2016

Nieuwsbrief
Grote Club Actie 2016:
Om de kosten voor onze leden zo laag mogelijk te
houden, maar de financiële conditie van de vereniging te
waarborgen, hebben we de GROTE CLUB ACTIE in het
leven geroepen. Een landelijk initiatief om je vereniging
te steunen in de periode 1-10 t/m 5-11-2016 probeer in
deze periode zoveel mogelijk loten te verkopen
en steun onze vereniging.
Per lot á € 3,- gaat er € 2,40 naar de vereniging, lukt het
ieder lid om minimaal 20 loten te verkopen?

Agenda:
1-10-2016
10-2016

Start Grote Clubactie
Start sponsorwerving 2017

6-10-2016
13-10-2016
20-10-2016
27-10-2016

Dressuurles pony’s op het clubterrein
Dressuurles pony’s op het clubterrein
Spelletjesles pony’s op het clubterrein
Springles pony’s op het clubterrein

5-11-2016

Indoor wedstrijd Seleviahoeve Werkendam

5-11-2016

Inleveren sponsorboekjes Grote Clubactie

11-2016

FEEST IVM ONS 50 JARIG JUBILEUM

Zou fantastisch zijn   
Annelieke en Maud zijn
erg enthousiast van
start gegaan….

03-12-2016 Indoor wedstrijd Stal Brons Werkendam
Hou vol dames 
30/31-12-’16 Indoor wedstrijd ….

Nieuwe leden 2016:
Fenne v/d Velden met Roosje
Merel de Keijzer met Hezel
Faye Groeneveld met Pippin
Lis de Vries met Sunshine
Maud de Visser met Anna
Corina Mijdam met Texas

Een van de jeugd leden heeft al 117 loten verkocht, in
de eerst week …

Dinsdagavond paarden lessen door Marjoleine van
Helden-Verhagen
Donderdagavond ponylessen op clubterrein door:
Dressuur: Eline Groeneveld of Angela van Krooswijk.
Springen: Janine van Twist.
Spelletjes: Marloes Hofstede.

Regio kampioenschappen en Hippiade:
Regio kampioenschappen:
Ilse de Wilde met … Kampioen B cat. C
Kim Noordijk met Ico 3e plaats Z2 cat. DE
Mara de Vries met Farzana Reservekampioen in het Z2.
Hippiade Ermelo:
Mara de Vries is met Farzana Nederlandskampioen Z2 geworden met een prachtig resultaat van: 75,33 %
Nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie prachtige resultaten!
Heb je interessante informatie voor onze nieuwsbrief en/of website stuur deze dan naar: 50@biesboschruiters.nl
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PSV De Biesboschruiters
Werkendam - sinds 1966

10-2016

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 eind dit jaar, 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

Veel Sterkte:

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.

Tijdens het ponykamp 2016 hebben de jeugdleden
Dressuurstal De Ruiter in Sprang-Capelle bezocht,
dochter Esra bekend van
PAARDENPRAAT TV ontmoet,
wat een geweldige dag.
Helaas heeft Esra in September
tijdens een val van haar paard
eronder gekomen en heeft een
aantal weken in het ziekenhuis
door moeten brengen.
Gezamenlijk met PSV De Nieuwe Roef hebben de
meiden een kaartje gestuurd.

Maud heeft samen met haar ouders veel te snel
afscheid moeten nemen van hun allerliefste pony Anna.
Helaas bleek genezen
onmogelijk.
Veel sterkte…
We hebben al 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.
Ook na de clublessen!!
Het clubgebouw is nodig aan vervanging toe, hopelijk neemt iedereen de grote clubactie en 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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