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In deze Nieuwsbrief : nieuwjaarsborrel – missie – terugblik 2016 - vooruitkijken

Uitnodiging nieuwjaarsborrel
Ook ‘komend’ jaar organiseert de vereniging weer een nieuwjaarsborrel.
Deze zal uiteraard 1 januari 2017 plaatsvinden,
van 10.00 tot 13.00 uur in de kantine van de manege.
Iedereen is van harte welkom, voor koffie/thee of chocomel met iets
lekkers wordt gezorgd.
Rest ons niets meer dan jullie allemaal alvast fijne feestdagen te wensen
en een geweldig uiteinde.
Bestuur HSV de Paardenvriend

Nieuws van bestuur

..

De missie van H.S.V. de Paardenvriend
‘Gezamenlijk de paardensport beoefenen en promoten met ruimte voor
prestaties op ieders niveau en waarbij gezelligheid, samenwerking en het elkaar
motiveren een belangrijke rol spelen’.
Terugblik 2016
Beste leden,
Wij mogen terugblikken op een fantastisch, maar ook zwaar jaar. Het was een
jaar van heel hard werken, flinke tegenslagen en soms ook bloed, zweet en
tranen. Maar na regen komt zonneschijn en zo ook op ons terrein.

We hebben samen in een aantal maanden een geweldige accommodatie weten
te bouwen. Velen van ons hebben daar letterlijk hun steentje aan bijgedragen.
Niet minder hard, maar misschien minder zichtbaar, waren veel leden ook bezig
met de organisatie van de Regio Kampioenschappen 2016. En wat scheen de
zon. Twee dagen lang prachtig weer, mooie sport en geweldige complimenten.
Daar hebben wij samen heel hard voor gewerkt en daar mogen wij samen trots
op zijn.
Waarbij de groene kleur de laatste jaren wat verdwenen leek te zijn, was deze
tijdens de Regio Kampioenschappen weer helemaal in. Met onze groene Tshirts waren wij zeer herkenbaar voor deelnemers en toeschouwers, maar
leverde het vooral aan het einde van het weekend mooie plaatjes op.
En na zo veel uren van hard werken en genieten van de mooie momenten werd
het tijd om het weekend feestelijk af te sluiten. En dit feestje werd afgelopen
oktober nog eens voortgezet onder het genot van een drankje en heerlijke
zelfgemaakte
hapjes.
Leden,
bedankt voor
jullie inzet!

Vooruitblik 2017
Na het outdoor seizoen was het maar kort rustig, het indoorseizoen stond
alweer voor de deur. Wij organiseren ieder indoorseizoen een groot aantal
(oefen)wedstrijden, aan de ene kant om de breedtesport te bedienen, aan de
andere kant moeten er inkomsten gegenereerd worden voor de club. Net als
tijdens het outdoor seizoen zullen wij de uren samen moeten vullen. Daarom
willen wij ook in het komende jaar de gebruikers van onze accommodatie
motiveren meer te helpen tijdens onze wedstrijden. Wij hebben allemaal een
drukke agenda, maar de lasten moeten eerlijk verdeeld worden en niet rusten
op steeds dezelfde leden. Als lid van deze vereniging en gebruiker van een
prachtige accommodatie zal iedereen ook naar evenredigheid zijn inzet moeten
tonen.
Samen zullen wij dus nog een aantal indoor (oefen)wedstrijden en
kampioenschappen tot een succes moeten brengen. Als alle leden 2 tot 4
dagdelen zouden helpen, zouden de organisatoren van de wedstrijden al zeer
geholpen zijn.
Dus nog even aanpakken deze winter en vanaf april hebben wij even een pauze
die we dan ook dik verdiend hebben!
Namens het bestuur
Nadine Latiers

De Pen…

.

Het was erg kort dag om ‘de Pen’ nog in deze nieuwsbrief te plaatsen dus bij
deze willen wij Anneloes Verfürth, aangewezen door Bram Hulsbosch, vragen
om alvast een stuk te schrijven voor in de volgende nieuwsbrief.

De volgende nieuwsbrief

.

Ook de volgende nieuwsbrief willen we graag weer interessant voor jullie
maken, HELP ONS DAARBIJ! Mail je teksten en/of (grappige) foto’s naar
Marielle
Hendriks
(marielle@bofp.org)
of
naar
Ria
Jetten
(jetten.ria@gmail.com).

Heb je deze nieuwsbrief niet persoonlijk ontvangen maar stel je prijs op
toezending: geef je actuele e-mail adres dan door aan het secretariaat.
Meer en actueel nieuws vind je op onze website (www.hsvdepaardenvriend.nl)
of

Ook zonder eigen account kun je onze Facebook-pagina bezoeken. Ga naar
www.facebook.com/hsvdepaardenvriend of klik op het logo op onze website!

