Nieuwsbrief SPG ’t Leijerweerd 02 februari 2016
Ik hoop dat jullie allemaal het nieuwe jaar goed zijn begonnen en dat we met zijn allen weer
veel plezier mogen beleven op onze manege. De tijd gaat wel snel, de maand januari is
alweer voorbij, maar er staan dit jaar weer leuke dingen te gebeuren. Met deze nieuwsbrief
willen we jullie op de hoogte houden van het reilen en zeilen op onze manege.
Dick Brand
Ons bestuurslid Dick Brand is al geruime tijd nierpatiënt. Begin vorig jaar was zijn nierfunctie
zover afgenomen dat hij moest worden gedialyseerd. Na vele onderzoeken werd hij in
december in het academisch ziekenhuis in Groningen opgenomen voor een
niertransplantatie. Zijn vrouw Aly was donor. Wij zijn ontzettend blij dat beiden deze
operatie goed hebben doorstaan. Net voor kerst zijn ze weer thuis gekomen en tot nu toe
loopt alles heel voorspoedig. Dick en Aly we wensen jullie een heel voorspoedig herstel toe.
Paasfair
Er wordt door een commissie al een tijdje heel hard gewerkt aan onze eerste paasfair. Deze
wordt, zoals we al eerder gemeld hebben, op 19 maart gehouden We beginnen om 12.00
uur en het duurt tot 18.00 uur. Inmiddels hebben zo’n 40 kraamhouders zich ingeschreven.
Bij deze kramen kan van alles worden gekocht. Natuurlijk is er ook genoeg te eten en te
drinken. De paasfair zal worden gehouden in onze manege, dat betekent dat er die ochtend
geen paardrijlessen zijn. We hopen wel dat het mooi weer is zodat we de deuren kunnen
open zetten. We rekenen erop dat jullie allemaal komen met familie, vrienden en kennissen,
zodat het een gezellige drukte wordt.
Energieverbruik en opwekking
Vorig jaar zijn de zonnepanelen geïnstalleerd. Dit werd mogelijk gemaakt omdat we een
lening tegen zeer gunstige voorwaarden van de Provincie Overijssel kregen. Het resultaat is
dat we nu bijna 90% van alle stroom zelf opwekken en in totaal geld besparen. We zijn heel
blij dat ons nu ook nog een subsidie is toegezegd om de verlichting in onze manege te
vervangen door LED verlichting. Dit betekent dat ons stroomverbruik aanzienlijk minder
wordt en dat zonder extra investeringen wij in de toekomst meer stroom opwekken dan
verbruiken. Onze manege is dan CO2 neutraal en we krijgen zelfs geld voor de stroom die we
opwekken maar niet zelf verbruiken.

Stichting Bevordering Gehandicapten Sport Wierden
Dit is een voortzetting van de Stichting Beheer en Behoud ’n Mölnbelt. Na de verkoop van de
manege is een aanzienlijk bedrag overgebleven in deze Stichting. Het bestuur heeft daarna
de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Bevordering Gehandicapte Sport Wierden. Zij
geven nu vouchers, ook wel waarde cheques genoemd, uit aan gehandicapte sporters uit de
gemeente wierden. Inmiddels zijn een aantal ruiters van ons benaderd door deze stichting
en hebben een voucher ter waarde van 100 euro ontvangen Zij die niet zijn benaderd
kunnen contact opnemen met deze stichting en verzoeken om ook in aanmerking te komen
voor een voucher. Let wel dit geldt helaas alléén voor ruiters uit de gemeente Wierden en
dus niet voor alle ruiters die bij ons rijden, hetgeen wij betreuren. Dit hebben wij ook aan
deze Stichting geschreven. Op de toekenning van een voucher hebben wij geen enkele
invloed. Wij zijn hierbij niet betrokken. Ook weten wij niet of er nog andere criteria voor
toekenning van een voucher worden gehanteerd.
Als u een voucher ontvangt kunt u deze inleveren bij de instructrice of bij het bestuur. Wij
zullen deze dan opsturen naar de Stichting Bevordering Gehandicapten Sport. Nadat wij het
geld hebben ontvangen van deze stichting zal met ingang van de eerst volgende incasso de
contributie voor de rest van dit kalenderjaar evenredig worden verlaagd. Ter verduidelijking
dit voorbeeld: Je krijgt een voucher van 100 euro, wij sturen die op naar deze stichting . Het
geld wordt op 20 februari op onze rekening gestort. Je betaalt dan van af maart tot en met
december (dat is 10 maanden) 10 euro minder contributie. Als het geld op 25 april wordt
gestort op onze rekening betaal je vanaf mei tot en met december (8 maanden) 12.50 euro
minder. Met ingang van 2017 betaal je weer het normale tarief van 28 Euro per maand. Het
adres van de Stichting Bevordering Gehandicapten sport Wierden is, Postbus 110, 7640 AC
Wierden, telefoon 0546 573519.
Paarden
Nadat we vooral in de tweede helft van vorig jaar veel zorgen en pech hebben gehad met
onze paarden is het gelukkig momenteel weer rustig. Er hebben zich geen ernstige situaties
voorgedaan. Zoals we ook al in onze vorige nieuwsbrief schreven bevalt paard Bo goed.
Inmiddels hebben we dit paard aangekocht. Daarmee is ons paardenbestand weer op peil.
Veiligheidscertificaat
Op 10 december kregen we een niet aangekondigd bezoek van een auditor van de Stichting
Veilige Paardensport. Er werd een controle uitgevoerd of alle veiligheidsmaatregelen die
voor het certificaat Veilige Paardensport vereist zijn nog wel aanwezig waren en worden
nageleefd. Alles werd in orde bevonden. Inmiddels is de verlenging van het certificaat
ontvangen. We zijn blij met deze verlenging.
Het betekent dat wij op een verantwoorde wijze de veiligheid in onze manege hebben
geborgd.

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Onze instructrices zijn begin januari naar een herhalingscursus Bedrijfshulpverlener (BHV))
geweest. Al onze instructrice zijn weer in het bezit van een geldig certificaat. Hiermee
voldoen wij ook aan de wettelijke verplichting dat er altijd een BHV-er in de manege moet
zijn als er mensen aanwezig zijn. Er is opnieuw geoefend hoe te handelen in geval van brand
en andere calamiteiten en het bedienen van de defibrillator.
We zullen binnenkort een ontruimingsoefening houden. Hoe we dit gaan organiseren en
wanneer wordt op dit moment met de brandweer overlegd. Doel is dat nadat het
brandalarm is afgegaan binnen een vooraf bepaalde tijd alle aanwezigen in de manege naar
de verzamelplaats gaan. Misschien weten jullie niet waar dit is. De verzamelplaats is in het
weitje voor de buitenrijbaan waar ook de trampoline staat. In de hal en bij de toegang van
paarden naar de binnenrijbaan hangen ontruimingsplannen. Het is belangrijk dat iedereen
dit eens bekijkt, zodat je weet wat je moet doen bij brand of een andere calamiteit .
Uw bijdrage aan de nieuwsbrief
In de vorige nieuwsbief schreef ik dat het leuk zou zijn als we van ruiters of ouders
ingezonden artikelen ontvangen voor onze nieuwsbrief. Als u iets interessants heeft waarvan
u denkt dat zou ik graag met anderen willen delen stuur dit dan naar het volgende emailadres fam.wijnen97@gmail.com. Naar aanleiding van deze oproep ontving ik
onderstaande bief van de familie ter Avest. Karien komt wekelijks voor dagbesteding naar
onze manege.
In de nieuwsbrief wordt geschreven over
dagbesteding. Als ouders van een
autistische dochter die bij ’n Mölnbelt reed
zijn we heel blij met deze mogelijkheid.
Karien, zoals onze dochter heet, gaat 3
dagen naar een zorgboerderij, waar ze als
een dochter opgevangen wordt. Zij heeft
een band met de dieren en de leiding. Bij ’t
Leijerweerd kon ze twee dagen werken, met
andere woorden gezegd dat ze genoeg
afwisseling kreeg. Naar beide dag-opvangen
gaat ze met plezier. Toen we bij ’t
Leijerweerd waren voor een gesprek kregen
we van Karien een rondleiding. Zij praatte
over de paarden alsof het haar kinderen
waren. Als ouder doet je dat goed en we
hebben veel respect voor de leiding.

Paardrijden doet ze graag en ze vraagt ons regelmatig naar een eigen paard. Gelukkig krijgt
ze hier de kans en hoeven wij de verzorging niet op ons te nemen. Thuis heeft ze parkieten
en daar heeft ze de handen vol aan. We hopen dat Karien nog vele gelukkige jaren bij jullie
mag doorbrengen. Hele tevreden ouders, Harry en Dies Ter Avest.
Club van 100
Het gaat langzaam maar er komen toch af en toe weer nieuwe sponsors bij. Daarom
nogmaals de oproep probeer mensen in uw omgeving enthousiast te maken voor onze
manege door erop te wijzen hoe belangrijk dit is voor onze ruiters. Tip, vraag ook eens bij uw
werkgever om sponsor te worden van onze manege.
Informatie brochure “manege ’t Leijerweerd”
In de loop van deze maand komt er een opvolger van de brochure “maak kennis met
manege ’t Leijerweerd”. De tekst is volledig vernieuwd en ook staat er veel meer informatie
in over van alles dat van belang is om te weten. Wij zullen de brochures in de kantine leggen.
Het is de bedoeling dat iedereen er eentje mee naar huis kan nemen. Wij zullen deze
brochures ook gebruiken voor onze relaties en naar potentiële nieuwe sponsors sturen. (u
kunt deze natuurlijk ook aan uw werkgever ter informatie geven).
Incasso van lesgelden.
Helaas krijgen we na iedere incasso weer terug stortingen of melding dat niet kan worden
geïncasseerd. Het bestuur bestaat louter uit vrijwilligers en zij besteden heel veel vrije tijd
aan de manege om deze goed te laten functioneren. Het kost ons veel tijd om opnieuw te
incasseren, tijd die we liever aan iets anders besteden. Daarom de volgende oproep. Wij
incasseren op de eerste maandag van de maand. Zorg dat er op dat moment voldoende
saldo is om te betalen. Als u een nieuw bankrek.nr krijgt laat het ons omgaand weten. Als de
naam van ruiter niet hetzelfde is als de naam van de bankrekening laat het even weten om
te vermijden dat de opdracht tot betaling wordt geweigerd.
De handen uit de mouw Steken.
Het voorjaar is weer in aantocht, dat betekent werk aan de winkel! Het terrein en de tuin
moeten weer worden schoon gemaakt en de wilgen moeten weer geknot. Dit gaan we doen
op zaterdag 20 februari. Wie meldt zich aan om hierbij te melden. Op de informatieavond
werd op dit verzoek positief gereageerd we zijn benieuwd wie zich allemaal aanmeldt. De
deelnemerslijst hangt op publicatiebord in de manege of meldt u aan per email
info@leijerweerd.nl. Bedenk wel vele handen maken licht werk.

Paardenmest
Op onze manege hebben we natuurlijk heel veel paardenmest. Paardenmest is onder
anderen heel goed voor bemesting van de moestuin. Iedereen die dat wil kan bij ons gratis
paardenmest halen.
Onderhoud van de stallen
Het is al vaker in deze nieuwsbrief aan de orde geweest, maar een van de grootste
problemen die wij hebben is dat er onvoldoende vrijwilligers zijn voor het onderhoud van de
paardenstallen. Als als u dit zou willen doen of iemand kent die dit wil doen neem dan
contact met ons op.
Tot slot
De carnaval staat weer voor de deur, misschien ga je wel carnaval vieren dan wensen wij
jullie veel plezier en leut. En oh ja denken jullie ook nog even aan onze kledinginzameling er
wordt al veel meer aangeboden sinds de laatste oproepen dus het werkt om het onder de
aandacht van zoveel mogelijk mensen te brengen.

