Nieuwsbrief SPG ’t Leijerweerd 5 april 2017
Beste ruiters en ouders, het is al weer een hele tijd geleden dat er een nieuwsbrief is verschenen. Dit
was geen onwil of gebrek aan informatie die we graag met jullie willen delen maar er zijn de
afgelopen periode zoveel extra zaken geweest die onze aandacht vroegen. Ook tijdens mijn 3
maanden afwezigheid wegens vakantie in Australië zijn veel zaken blijven liggen. En zoals het dan
gaat worden eerst de verplichte zaken afgehandeld en blijft helaas zo’n nieuwsbrief liggen.
In de afgelopen periode is natuurlijk veel gebeurd en ik zal in niet chronologische volgorde over een
aantal berichten in deze nieuwsbrief.
Paasfair
Op zaterdag 8 april wordt er in onze manege een Paasfair georganiseerd. De paasfair commissie
onder leiding van Gerard Vossebeld, Annika Folbert en Claudia Blekkenhors is al eind vorig jaar met
het organiseren begonnen en zij hebben voor de paasfair weer een groot aantal kramen kunnen
verhuren aan de ambulante handel. De opzet is hetzelfde als vorig jaar, dus ook met rad van fortuin,
grabbelton en koek en zopie. We hopen op een grote belangstelling van onze ruiters en familieleden
en ook andere geïnteresseerden te mogen begroeten. Op diverse plaatsen bij supermarkten en
andere winkels zijn onze posters opgehangen. In de bijlage treft u een kopie van de poster aan.
Instructrices
Het dienstverband met Annemijn Kootstra is op eigen verzoek per 1 maart beëindigd. Op de laatste
lesdag van haar hebben bestuur en een aantal ruiters op gepaste wijze afscheid genomen. Naast de
lessen die zij bij ons gaf was zij ook op contractbasis instructeur bij manege ’t Biobos in Arnhem.
Daar kreeg zij een vaste fulltime baan aangeboden. Voor haar is dit natuurlijk fijn en dat gunnen we
haar graag. Wij wensen haar veel succes toe bij ’t Biobos. Wij hebben de vervanging als volgt
opgelost; de eerste les op woensdag middag wordt door Kim of Cathalie overgenomen en één les is
opgeheven, deze ruiters zijn nu in andere lessen ingedeeld. De donderdagavond wordt nu door
Cathalie verzorgd.
Kim heeft tijdens de wintersportvakantie een kruisband in de knie gescheurd en wacht op een
oproep om te worden geopereerd. Voorlopig is de operatie gepland op 13 april a.s.. Zij zal 3 tot 6
weken afwezig zijn als er zich geen complicaties voordoen. We zijn nu druk bezig om de open
gevallen lessen en dagbesteding tijdens haar afwezigheid in te vullen. Zo gauw dit rond is zullen we
dit aan de ruiters en de cliënten van de dagbesteding bekend maken.
Onze instructrices zijn in januari op herhalingscursus geweest voor het BHV certificaat zodat we ook
hiermee aan de wettelijke eisen voldoen.
Paarden
In het afgelopen halfjaar hebben we problemen gehad met de volgende paarden.
Paard Moes had hoefkanker en we hadden de moeilijke keus óf hem laten inslapen óf op basis van
no cure no pay te laten behandelen. Moes is als jong paard bij ons gekomen en door ons zelf
zadelmak gemaakt, ook is het nog een jong paard. Uiteindelijk is gekozen voor de behandeling. Na
ruim 3 maand in therapie was Moes begin februari weer terug op de manege en zoals het zich laat
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aanzien herstellen de hoeven goed. Het is zeker de verwachting dat hij straks weer volop mee kan
rijden in de manege.
Catleen is in januari aan het gebit geopereerd zij had een aantal ontstoken voortanden die in de
kliniek zijn verwijderd en nu kan ze weer goed eten en gewoon meerijden in de lessen
Kwaliteitswaarborg zorgboerderijen
Na 2 jaar voorbereiding waarvan 1 jaar het schrijven van procedures en opstellen van het
Kwaliteitshandboek Zorgboerderijen en 1 jaar om alle vastgelegde procedures te implementeren was
het dan op 29 november van het vorige jaar zover dat ons kwaliteitssysteem door een auditor van de
Federatie Landbouw en Zorg (FLZ) werd beoordeeld. Deze test hebben we glansrijk doorstaan en
aansluitend is ons het predicaat “Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen” verleend.
Eind november hebben wij een raamcontract afgesloten met OZJT / Samen14, dit is het
samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten die gezamenlijk de zorg WMO en Jeugdwet
inkopen bij de Zorgboeren. Daar we nu bij de gemeenten geregistreerd staan als Zorgaanbieder gaan
we ervan uit dat we goede mogelijkheden hebben meer cliënten te werven, zodat onze capaciteit
optimaal benut wordt. Uitgangspunt blijft dat we een kleinschalige opvang nastreven.
Ook zijn inmiddels alle administratieve zaken geregeld om met de zorgkantoren via elektronische
weg te communiceren.
Jaarlijks moeten we een jaarverslag maken aan de hand van specifieke eisen van de FLZ. Dit hebben
we in januari ingeleverd en na een kleine correctie is dit begin februari goedgekeurd. Dit jaarverslag
zal in juni op de website van de FLZ worden gepubliceerd.
Op 16 maart organiseerde OZJT/Samen14 een zorgplein markt in het Theaterhotel in Almelo. Er
waren 175 statafels in de grote zaal en hal van het hotel en alle zorgverleners konden hier een
tafeltje gratis reserveren. Ook wij hebben hieraan deelgenomen. De Zorgboeren stonden zoveel
mogelijk bij elkaar. De bedoeling was dat zorgverleners en zorgregisseurs met elkaar in contact
komen. Zelf hebben wij een aantal medewerkers van de zorgloketten van de ons omringende
gemeenten gesproken. Een nuttige bijeenkomst, hoewel je nooit weet wat het brengt.
Concours voor eigen ruiters / koetsenrit
Op vrijdag en zaterdag 28/29 april zullen in onze manege weer de jaarlijkse wedstrijden dressuur en
springen plaatsvinden. De ruiters die hieraan meedoen hebben zich inmiddels opgegeven en de
organisatie van deze dag is in volle gang. We hopen op een leuke wedstrijd. Iedereen is natuurlijk van
harte welkom om de ruiters aan te moedigen.
Op zaterdag 8 juli wordt weer de jaarlijkse koetsenrit georganiseerd. Wij zullen u t.z.t. informeren
over deelname.
Bestuur
Op 1 januari is toegetreden tot ons bestuur mevrouw Anna- Carina Ekelenkamp. Anna-Carina is
orthopedagoog en heeft een eigen praktijk in Almelo. Een van haar taken in het bestuur zal zijn onze
instructrices te adviseren met betrekking tot zorgplannen voor de cliënten van de dagbesteding.
Hiermee voldoen wij ook aan een nieuwe eis van de Federatie Landbouw en Zorg dat we een
samenwerking moeten hebben met een orthopedagogische praktijk.
Conform onze statuten worden bestuursleden voor een periode van 3 jaar benoemd waarna zij weer
herbenoembaar zijn. Dit jaar waren aftredend Petra van Dijk en Jan Schuitemaker. Petra is
herbenoemd voor een periode van 3 jaar. Jan heeft te kennen gegeven dat hij wil uittreden maar wel
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voor klussen rondom onze manege beschikbaar blijft. Langs deze weg willen wij hem bedanken voor
alles wat hij voor onze manege heeft gedaan. We streven ernaar deze vacature op te vullen . Mocht u
zelf of iemand kennen die geïnteresseerd is laat het ons dan weten. De taak van de toekomstige
functionaris zal o.a. het onderhouden van alle contacten met de zorgkantoren zijn.
Ons bestuurslid Gerard Vossebeld is nadat hij in het voorjaar 2016 een knieprothese links kreeg in
december ook aan de rechter knie geopereerd met zijn 2 protheses kan hij inmiddels goed overweg.
Hij fietst en loopt weer als de beste.

Jaarverslag van de manege
Het jaarverslag en de jaarrekening van onze manege zijn bijna afgerond. Zo gauw dit definitief is
zullen wij dit op onze website publiceren. Wat betreft de financiën ziet het er dit jaar beter uit dan
vorig jaar maar ondanks al onze inspanningen en de contributieverhoging van oktober 2015 zijn we
er niet geslaagd het jaar met een positief resultaat af te sluiten. Ondanks het kleine verlies willen we
dit jaar geen nieuwe contributie verhoging doorvoeren. We hopen dat door enkele andere te
verwachten meevallers dit jaar wel positief wordt afgesloten. Mocht dit niet zo zijn dan ontkomen
we in 2018 niet aan een verhoging van de contributie.
Stichting Bevordering Gehandicaptensport Wierden
Ruiters die woonachtig zijn in de gemeente Wierden kunnen bij deze Stichting een bijdrage
aanvragen voor de te maken onkosten. Algemeen geldt een bedrag van 125 Euro per jaar. De
vouchers die dan worden ontvangen kunnen bij ons worden ingewisseld. Daar de verwerking ervan
voor ons toch ook de nodige kosten met zich meebrengt is besloten dat we vanaf 1 januari 2018
hiervoor 10 Euro administratiekosten in rekening gaan brengen. Mocht u voor deze bijdrage in
aanmerking komen dan kunt u ook nu nog deze bijdrage aanvragen voor het jaar 2017. Wij willen u
hiermee zo nodig graag helpen. Ook is er natuurlijk een mogelijkheid om dit aan onze manege te
doneren, dit kunt u aangeven op het begeleidend schrijven dat u bij de voucher ontvangt.
Glasvezel
Ook onze manege is nu optimaal bereikbaar Sinds oktober 2016 zijn wij aangesloten op het glasvezel
netwerk van Cogas. We hebben voor Fiber gekozen als provider. Ondanks de extra
abonnementskosten vanwege het buitengebied zijn we toch nog een tientje per maand goedkoper
uit. Het mobiel bellen binnen onze manege is niet altijd ideaal maar dit heeft te maken met ons
metalen gebouw en niet met WIFI.
Materiële zaken
Er was al een lange tijd de wens voor een veegmachine. Wij hebben in overleg met onze leverancier
van de shovel gekozen voor een veegrol aan onze shovel. Deze is inmiddels geïnstalleerd en voldoet
uitstekend. We konden dit aanschaffen dankzij de opbrengst van een schilderijveiling en de
opbrengst van de paasmarkt in maart 2016.
Ook hebben we weer een nieuwe shovel gekregen. U vraagt zich natuurlijk af hoe kan dat gezien de
financiële situatie? Wel, met onze leverancier de firma Ezendam hebben wij een huurcontact
afgesloten. De shovel is dus niet ons eigendom. In de huurprijs is het onderhoud van de shovel
inbegrepen. De bijzondere voorwaarde is dat als de firma Ezendam de shovel, die wij op dat moment
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in gebruik hebben kan verkopen, deze kan ophalen en er dan een nieuwe voor ter beschikking stelt.
Voor ons is het grote voordeel dat we precies weten wat de kosten zijn en we altijd een nieuwe
shovel hebben zonder dat we moeten investeren
De Bentheimer put die voorheen op het Marktplein in Enter stond was hier overcompleet en is aan
ons geschonken, deze staat inmiddels bij ons.
Kleding inzamelen
U hebt het waarschijnlijk wel gezien, bij onze manege staat nu ook een kledingcontainer. Hiermee is
het voor u nog gemakkelijker gemaakt om gebruikte kleding bij onze manege af te leveren. Let wel,
kleding die wij bij onszelf inzamelen levert 40% meer op dan kleding die door de VPGO bij u aan huis,
tijdens de landelijke inzameling, wordt opgehaald. TIP vraag uw buren of zij de kleding aan u willen
geven en neem deze dan mee naar de manege.

Zoönose certificaat
Dit is een hygiëne certificaat dat onze manege de hygiëne goed naleeft en dat het risico voor
besmettingen dus erg klein is. Dit certificaat wordt jaarlijks opnieuw verleend als aan de
voorwaarden wordt voldaan.
Stal onderhoud
Via deze nieuwsbrief is al diverse keren een oproep gedaan voor vrijwilligers om ons te helpen bij het
uitmesten van de stallen. Tot op heden heeft nog nooit iemand zich aangemeld. Het is echt niet de
bedoeling dat je dan iedere dag moet uitmesten. Er wordt een rooster gemaakt en eens in de zoveel
tijd ben je aan de beurt. Kun je niet dan kun je ruilen met een collega. Ook kun je aangeven wat jouw
voorkeur is wanneer te helpen. Hoe meer mensen zich aanmelden des minder vaak ben je aan de
beurt. Let wel stallen uitmesten hoort bij het paardrijden.
Geen paardrijlessen
Er zijn op de volgende dagen geen paardrijlessen en dagbesteding.
Maandag 17 april 2e Paasdag
Donderdag 27 april Koningsdag
Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag
Maandag 5 juni 2e Pinksterdag
NAW gegevens
Wij willen u er nogmaals op attent maken als u verhuist, een nieuw telefoonnummer of email adres
krijgt geef dit dan bij voorkeur per email aan ons door. Dit geldt ook voor de ouder(s) en/of
wettelijke vertegenwoordiger. Het is belangrijk dat wij u in geval van een calamiteit snel kunnen
bereiken.
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