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Beste Ruiters ouders en verzorger(s)

Bodem
Op 3 januari zijn de lessen weer begonnen en u zult ongetwijfeld verrast hebben opgekeken
dat de nieuwe bodem in de rijbak gereed was. Voor de paarden is het nog wel de eerste
weken hard werken geweest want de bodem moet natuurlijk eerst een beetje vast worden
gereden. Ook degene die de vloeren in de kantine en hal bijhouden hebben de afgelopen
maand heel wat zand extra moeten opvegen.
Om de bodem in goede conditie te houden is het belangrijk dat we ons houden aan de
volgende regels:
-Voor het rijden de hoeven van de paarden uitkrabben zodat geen mest via de hoeven in de
rijbak komt.
-Niet met hooi en stro door de binnenbak oversteken
-Mest en stro direct opnemen in de rijbak met de mestschepjes en kruiwagen.
Deze regels gelden zowel voor de instructrices, de ruiters als ook de helpsters.

Er wordt hard gewerkt in de kerstvakantie om de bodem op tijd klaar te hebben.
Rijden door valide ruiters
In de nieuwsbrief van december hebben we de voorwaarden aangegeven die we stellen aan
valide ruiters die bij ons gaan rijden. Dit heeft tot enige verwarring geleid bij de huidige
valide ruiters. De regels die in de nieuwsbrief van december staan gelden alléén voor nieuwe
valide ruiters die bij ons gaan rijden en niet voor de valide ruiters die al bij ons rijden.
Natuurlijk vinden we het fijn dat valide ruiters die nu al bij ons rijden ook vrijwilligerswerk
verrichten. Voor de voorwaarden verwijzen we naar onze nieuwsbrief van december (deze
staat ook op onze website).
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Website
Onze website is recentelijk geheel vernieuwd. Hier treft u allerlei informatie aan over onze
manege. Er zijn nog een paar zaken die we moeten toevoegen, dit zal de komende weken
gebeuren. Ook onze nieuwsbrieven kunt u hier vinden. We raden u aan om regelmatig de
website www.leijerweerd.nl te bezoeken zodat u op de hoogte blijft van de laatste
ontwikkelingen in onze manege
Instructrices
Ina Haandrikman zal de komende 3 maanden geen les kunnen geven in verband met privé
omstandigheden kan zij thuis niet gemist worden op de boerderij.
Marieke Pijffers heeft te kennen gegeven dat zij wil stoppen met lesgeven. De laagste dag
dat zij les geeft is woensdag 12 februari 2014. Marieke heeft een nieuwe baan in de zorg
voor gehandicapten gekregen. Zij heeft een flexibel rooster en dat betekent dat zij ook
diensten kan hebben op de zaterdag en woensdag. We willen haar graag feliciteren met de
nieuwe baan maar vinden het jammer dat zij ons gaat verlaten. Marieke is begonnen als
helpster bij ‘n Mölnbelt en hier later in dienst gekomen als instructrice. Bijzondere dank gaat
ook uit aan haar positieve instelling met betrekking tot de fusie, ook als dit voor haar
persoonlijke gevolgen had. We wensen haar veel succes toe in haar nieuwe baan en hopen
dat ze af en toe nog eens bij ons komt kijken.
IBAN betalingsverkeer
Er is al veel over gezegd en recentelijk is ook bekend gemaakt dat de IBAN incasso een half
jaar is uitgesteld. Dat zou dus voor ons betekenen dat de incasso van oktober met IBAN
moet worden uitgevoerd. Ons streven is echter om in april of anders uiterlijk in juli de IBAN
incasso te implementeren. Aan de volgend kenmerken herkent u een IBAN incasso.
Bij de afschrijving vindt u op uw bankafschrift het lidnummer waaronder de betreffende
ruiter bij onze manege staat geregistreerd. Het lidnummer is een uniek nummer en is altijd
hetzelfde op uw bankafschrift. Onder omschrijving staat het kwartaal vermeld dat wordt
afgeschreven. Op het afschrift staat ook het incassanten ID, dit is een registratienummer van
onze Stichting bij de bank. Dit nummer garandeert dat wij ook inderdaad de afschrijving
doen en mogen doen. Wij zullen u per email informeren op welke data wij de incasso’s doen.
Lampen
Wij zijn erg geschrokken van de hoge stroomrekening. We moesten ruim 2000 euro
bijbetalen. We zullen proberen zuiniger met stroom om te gaan. Eén van de besparingen kan
zijn dat we de lampen in de manege alleen moeten laten branden als het nodig is. We zien
regelmatig dat de verlichting in de rijbak volop brandt terwijl dit niet nodig is. Ook branden
de lampen in de stallen regelmatig terwijl er niemand aan het werk is. Als we de lampen uit
doen op die momenten kan dit een aanzienlijke besparing opleveren. Wij vragen iedereen
hierop te letten.
Paarden
Op dit moment hebben we een paard op proef. Als deze goed zou bevallen konden we haar
in bruikleen krijgen. Helaas hebben we na een proefperiode in overleg met de instructrices
besloten dat dit paard weer terug gaat naar de eigenaar.
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Rijkleding
We hebben steeds een voorraad rijkleding, deze kunt u bestellen bij onze instructrices de
prijzen en verdere gegevens staan op het publicatie bord in de manege.
Bestuur
Nu Trix van der Linden afscheid heeft genomen van ons bestuur heeft Gerard Vossebeld de
taak op zich genomen de vergaderingen van het bestuur te notuleren.
Landdag
Dit jaar zal er weer een landdag worden georganiseerd en wel op 14 juni. De organisatie is in
handen van SPG ’t Hoefijzer uit Zwolle. De landdag wordt gehouden op onze manege. De
inrichting van de terreinen zal door ons worden verzorgd. Het Thema is ”De Boerderij”. De
verdere organisatie is in handen van de Stichting Landdag en SPG ’t Hoefijzer.
Vrijwilligers
Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers. Op 1 april gaat Louis Stegeman met pensioen.
Hij heeft lang geleden al eens als vrijwilliger gewerkt en wil dit weer gaan doen nu hij met
pensioen gaat. Misschien kent u ook iemand die met pensioen gaat en wel wat om handen
wil hebben, wijs hem dan op de mogelijkheden bij ons.
Reacties
Mocht u vragen of ander inlichtingen wensen n.a.v. deze nieuwsbrief dan kunt deze per mail
sturen aan info@leijerweerd.nl of contact op te nemen met een bestuurslid of instructrice
zie onze website voor de contactgegevens.
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