Nieuwsbrief SPG ’t Leijerweerd oktober 2016
We verwachten en hopen dat u, jij en jullie gedacht hebben dat het lang duurde voordat
de volgende nieuwsbrief van onze manege in de digitale brievenbus landde. Dat is ook
zo, maar de vaste opsteller van onze nieuwsbrieven geniet van een welverdiende
vakantie. De laatste nieuwsbrief verscheen in maart.
Nu alle scholen weer begonnen zijn en wij als manege ook, willen we een aantal zaken
doorgeven.
De landdag in Hardenberg op 11 juni was een groot succes. We hadden goed weer en de
locatie, manege de Hogeweg, leende zich goed voor dit festijn. Onze ruiters hebben
allemaal uitstekend gereden. Dat is nooit mogelijk zonder de inzet van de instructrices
en de vele vrijwilligers die hierbij assisteerden Jullie allemaal buitenbgewoon hartelijk
dank voor jullie enthousiaste begeleiding.

Prachtige opbrengst veiling

De openluchtveiling bij het klompenmuseum door de museumbuurt onder leiding van
onnavolgbare veilingmeester Rob van der Spek, heeft maandagavond het mooie bedrag
van € 2080,- opgeleverd voor de Stichting Paardrijden Gehandicapten ’t Leijerweerd.
Herman ter Harmsel van Dental Comb Tandtechnisch Laboratorium BV, heeft het bedrag
aangevuld tot € 2500,-

Sponsoring.
Het bestuur is druk doende om nieuwe sponsors voor onze manege te vinden. Binnen de
gemeente Wierden, Rijssen en Hellendoorn zijn de eerste brieven verzonden. Hierbij
denken we aan het idee dat een bedrijf een paard kan sponsoren voor een bepaald
bedrag en voor één of meerdere jaren. Paarden die gesponsord worden krijgen op de
staldeur de naam van het bedrijf vermeld. Verder zullen we op onze site aandacht
besteden aan de sponsor. Op de laatste pagina van deze Nieuwsbrief treft u de brief die
we samen met ons vernieuwde Infoboekje naar de kandidaat sponsoren hebben
gestuurd. Denkt u als trouwe lezer en warm pleitbezorger van onze manege dat u ook
nog wel iemand weet die ons financieel wil ondersteunen dan vragen wij u om deze brief
af te drukken en samen met het infoboekje onder de aandacht van een mogelijke
sponsor te brengen. Samen zullen we ons toch inzetten om het paardrijden voor onze
ruiters met een beperking mogelijk te blijven houden.

De koetsenrit.
Op 9 juli werd weer de jaarlijkse koetsenrit georganiseerd. Ruim vijftig ruiters hadden
het voorrecht zittend in de koets of op de bok een prachtige route door de omgeving van
Enter te rijden. Onze voorzitter Herman ter Harmsel had een heel mooie route
uitgestippeld, o.a. door een stukje van de Doorbraak. Of we daar mochten komen met de
koetsen is maar de vraag omdat enkel fietsers en m.n. zij die ondersteunend fietsen
grote ogen opzetten. De tocht bestond uit twee delen met een pauze op de wei bij de
voorzitter. Daar werden de deelnemers, de vrijwilligers, de koetsiers en ook de
begeleiders getrakteerd op een drankje en een hapje. Het was een geweldige middag
met dank aan alle personen die zich vrijwillig hebben ingezet om onze ruiters een
onvergetelijke middag te bezorgen.

Audit Dagbesteding.
Binnen niet al te lange tijd, we verwachten na midden november, zal de audit van onze
manege plaatsvinden. Na het opstellen van het handboek met daarin alle protocollen en
beschrijvingen zal de manege daadwerkelijk daaraan getoetst worden. De secretaris , de
heer Jan Wijnen heeft daar het leeuwendeel van klaargemaakt daarbij gesteund door de
instructrices. Het bestuur heeft ingestemd met de procedures.
Verder hebben we gesprekken gevoerd met meerdere gemeenten en hebben we ons
aangemeld voor de aanbesteding bij de S14, dat zijn de samenwerkende 14 Twentse
gemeenten.
Inmiddels heeft dit geresulteerd in een positieve beschikking. Letterlijk staat in het
bericht :
Op basis van de beoordeling oordeelt de aanbestedende dienst dat uw organisatie
voldoet aan alle gestelde eisen. Daarom zijn wij voornemens de opdracht voor het
uitvoeren van maatwerkvoorzieningen 2017 alle leeftijden aan uw organisatie te
gunnen.
Daar hebben we met z’n allen, instructrices en bestuur, keihard voor gewerkt om deze
beoordeling te krijgen. Eén persoon mag in dit kader wel even afzonderlijk genoemd
worden, en wel onze secretaris de heer Jan Wijnen. Jan via de nieuwsbrief willen we jou
van harte feliciteren met het behaalde resultaat.

Collecte NSGK kan interessant voor ons zijn!!

In de week van 14 tot 19 november wordt er in Enter gecollecteerd voor de Nederlandse
Stichting voor het Gehandicapte Kind. Voor het eerst zal Enter een zelfstandige
collectelocatie zijn. Mevrouw Marleen ten Brinck-ten Velde zal e.e.a. coördineren. Zij
heeft tot nog toe slechts 3 collectanten. Wij roepen u op om de collecte als collectant te
ondersteunen want 50 % van de opbrengst van onze collectanten mogen we als
Leijerweerd zelf houden. U kunt u opgeven als collectante op het mededelingenbord in
de kantine.
Dit moet u dan wel doen voor 1 november. Door uw inzet ondersteunt u het
gehandicapte kind landelijk maar dankzij de 50 % regeling ook onze manege. Bovendien
krijgt elke collectant die € 60,00 of meer in de collectebus ophaalt een bonus van
€15,00. DOEN dus

Nieuwe bestuursleden.
Hoe wel op dit moment er geen vacatures binnen het bestuur zijn gaan op zoek naar
aspirant bestuursleden. Het huidige bestuur blijft voorlopig nog wel aan maar wanneer
we de toekomst zeker willen stellen zou het geweldig zijn dat we ons bestuur kunnen

uitbreiden met nieuw aspirant bestuursleden die op termijn de taken van een aantal
bestuurders kunnen overnemen.
Wij zijn op zoek naar (jonge) dynamische mensen waarbij wij ook graag uitzien naar
vrouwelijk kandidaten. Misschien denkt u dat het niets voor u is, maar onderschat uw
eigen capaciteiten niet. Maar u mag ook best iemand anders benaderen wanneer u denkt
dat die de geschikte persoon is om ons bestuur te versterken en al als aspirant
bestuurslid mee kan draaien. Geef die naam dan door aan één van de huidige
bestuursleden.

Paarden.
Tenslotte nog een bericht over één van onze paarden. Want daar draait heel veel om bij
ons op manege ’t Leijerweerd.
Zoals jullie weten is Pam al lange tijd kreupel. Hierdoor is ze helaas niet meer inzetbaar
bij ons in de lessen. We hebben moeten besluiten dat ze met pensioen gaat.

Tot slot:
Hierna volgt de sponsorbrief waarover eerder in deze nieuwsbrief werd geschreven. Als
u verder scrolt treft u deze op de volgende bladzijde van de Nieuwsbrief.
We hopen dat het u aanzet om met deze brief sponsors te zoeken voor onze prachtige
manege.

Naam bedrijf: ……………….
t.a.v. dhr./mevr
………………
Adres:
………………
Plaats:
……………….
Enter, 20-06-2016.

Waar gaat uw voorkeur naar uit……..
Een schimmel een bruin- of misschien wel een zwart paard ?
Geachte heer/mevrouw ,
U bent ongetwijfeld bekend met de stichting Paardrijden voor Gehandicapten ’t Leijerweerd in
Enter.
Onze stichting biedt momenteel direct of indirect zo’n 250 mensen met een lichamelijke en/of
verstandelijke beperking, doormiddel van het contact met paarden, een verantwoord stukje
ontspanning in hun leven waarin deze mensen zich toch al zo veel moeten ontzeggen.
(zie bijgevoegde brochure of kijk op www.leijerweerd.nl)

Terwijl we momenteel in toenemende mate worden geconfronteerd met oplopende kosten
tengevolge van de verplichtingen die ons worden opgelegd door de overheid, zet diezelfde
overheid elke vorm van financiele steun momenteel op de tocht.
Vrijwel alle subsidiebronnen zijn intussen opgedroogd! Een nijpende situatie !
Wij zien het als onze plicht al het nodige te doen om onze stichting in stand- en onze
gehandicapte leden in het zadel te houden. Wij stellen het enorm op prijs wanneer u deze inzet
met ons wilt delen.

Ons idee , het adoptiepaard………
Om onze inkomsten aan te vullen bieden wij u de mogelijkheid een van onze paarden te
adopteren voor een bepaalde tijd zodat het behoud en onderhoud van dit trouwe dier
gegarandeerd is.

Wat gaat uw keuze worden ……?
……. jaar uw adoptiepaard voor een bedrag van € …… per jaar ( € 100,-, € 250,-, € 500,-, € 750,-, € 1000,-)
Om uw financiele steun ook een zakelijk tintje te geven zullen wij uw bedrijfsnaam niet alleen op
de staldeur van uw “adoptiepaard” vermelden, maar zal ook uw bedrijfsnaam worden vermeld
in onze brochure en op de site van ’t Leijerweerd duidelijk zichtbaar zijn, met een link naar uw
bedrijf.
Interessant is ook dat de stichting bij de Belastingdienst is erkend als ANBI stichting (algemeen Nut
Beogende Instelling) wat u de mogelijkheid biedt uw donatie als kosten op te voeren in uw aangifte.
Mogen wij op u rekenen , dank alvast.
Bestuur en ruiters van SPG ’t Leijerweerd
Naam bedrijf
;
Adres
;
Contactpersoon ;

( graag uw toezegging mailen of opsturen naar een van de onderstaande contactadressen)

Handtekening;

