Nieuwsbrief maart 2015
Op het moment dat ik deze nieuwsbrief schrijf is het eerste kwartaal 2015 alweer bijna voorbij. We
hebben niet veel winter gehad en helaas ook nog niet veel mooi voorjaarsweer. Maar wie weet
wordt het binnenkort wel die mooie zomer die we allemaal zo graag willen. Ja de tijd gaat snel want
eind april is het 4 jaar geleden dat we zijn verhuisd naar onze nieuwe manege “ontmoetingscentrum
West Twente” aan de Wierdenseweg. Het mag gezegd worden, onze manege is een van de mooiste
maneges voor paardrijden gehandicapten in Nederland. We mogen trots zijn dat we dit met inzet van
zoveel vrijwilligers en donaties van particulieren en bedrijven hebben kunnen realiseren. Als we
volgend jaar ons eerste lustrum vieren is het misschien een goede gelegenheid om dit gepaard te
laten gaan met de nodige festiviteiten. We zullen hier te zijner tijd op terugkomen.
Dick Prenger
Op 12 februari is ons oud-bestuurslid Dick Prenger overleden. Hij werd slechts 71 jaar. Dick was van
01 maart 1998 tot 15 januari 2013 bestuurslid van SPG ‘n Mölnbelt. Toen de fusiebesprekingen met ’t
Zoekerveld begonnen heeft hij te kennen gegeven dat indien de fusie tot stand zou komen hij geen
zitting wilde nemen in het bestuur van de fusiestichting . In die tijd liet zijn gezondheid reeds te
wensen over. We zullen Dick altijd blijven herinneren als een loyaal bestuurder die veel voor onze
manege heeft betekend. Het bestuur heeft tijdens een condoleance afscheid van hem genomen.
Bestuurswijzigingen
Bij herindeling van de activiteiten heeft Hans zijn bestuursfunctie neergelegd om zich als beheerder
volop te kunnen richten op de het reilen en zeilen rond de manege. Wij willen Hans van harte
bedanken voor de vele werkzaamheden die hij in het bestuur van onze manege heeft verricht.
Gerard Vossebeld heeft de functie van 2e secretaris op zich genomen. Deze functie was vacant sinds
het vertrek van Trix van der Linden.
informatieavond
In de vorige nieuwsbrief werd een informatieavond op 17 maart 2015 aangekondigd. Bij onze
manege rijden wekelijks ruim 200 ruiters. Toen op 12 maart werd vastgesteld dat slechts 5 mensen,
die 4 ruiters vertegenwoordigen dus nog geen 2% van de ouders/ruiters, zich hadden aangemeld
heeft het bestuur besloten deze avond te annuleren. Want de verhouding zou wel erg scheef liggen
om een informatieavond te houden met 7 bestuursleden en 4 instructrices voor vertegenwoordigers
van 4 ruiters. Wij begrijpen best dat op uw schouders al een zware taak rust en dat de verzorging
van een gehandicapt kind veel van uw tijd vergt. Toch vinden we het jammer dat deze avond geen
doorgang vond. Het is een gemiste kans om samen te brainstormen over de toekomst van onze
manege. Het bestuur besteedt heel veel tijd om de manege goed te laten functioneren, zij vindt het
dan ook belangrijk hoe u over onze manege denkt . De manege zijn wij en U. En vooral U zal
misschien in de komende tijd meer inbreng moeten hebben om onze manege in stand te kunnen
houden. Wij zijn afhankelijk van de inbreng van vrijwilligers en ook voor u als ouder is het wenselijk
dat indien u daartoe in staat bent u uw bijdrage levert. Eén van de zaken die we weer willen gaan
instellen is een kantinedienstrooster voor het schoonhouden van de kantine, hal , toiletten en de
bovenverdieping. Dit moet wekelijks gebeuren en als we allemaal ons steentje bijdragen dan is dit
voor iedereen maar een paar keer per jaar. Binnenkort komen we hierop terug.

Certificering als Zorgboer
Zoals in onze vorige nieuwsbrief al uitgebreid verteld is inmiddels de aanvraag ingediend bij de
Vereniging van Zorgboeren Overijssel om te worden gecertificeerd. Binnenkort verwachten we de
eerste reactie op ons handboek. Frustrerend is wel dat we direct na de indiening al een eerste reactie
kregen dat het normaal is dat er nogal veel puntjes moeten worden aangepast. Nou ja we wachten
wel af. Het is voor onze manege erg belangrijk dat we worden gecertificeerd omdat de dagbesteding
naast een deel van de activiteiten op de manege ook een belangrijke bron van inkomsten voor onze
manege is. Certificering betekent voor onze manege dat we een aantal zaken structureel anders
moeten inrichten. We zullen in ieder geval binnenkort met de invoering hiervan beginnen.

Kledinginzameling
Zoals u allen bekend is, is de opbrengst van de kledinginzameling een belangrijke bron van inkomsten
voor ons. Helaas vrezen we dat dit in de komende jaren wel eens aanzienlijk minder kan worden.
Daarvoor zijn meerdere redenen. De gemeenten geven minder vergunningen af om in te zamelen. Zij
sluiten contracten af met grote inzamelaars zoals het Leger des Heils. Ook zijn er al gemeenten die
voor eigen rekening inzamelen. Door de lange duur van de economische crisis dragen mensen de
kleding langer. Winkels in tweedehands kleding kopen kleding op of men brengt dit naar deze
winkels. Winkels bieden een inruilpremie voor oude kleding bij aankoop van nieuwe. Vorig jaar was
de opbrengst van de kledinginzameling 6000 euro minder dan in 2013. En we kregen nu al een
waarschuwing van de VPGO dat het de verwachting is dat we dit jaar ca. 10% minder krijgen t.o.v.
2014. De eigen inzameling is nog steeds financieel het gunstigst. We willen deze opbrengst dan ook
verder verhogen. Daar kunt u ons bij helpen. Laat uw familie, vrienden, buren en bekenden weten
dat u de kleding graag wilt hebben en lever deze bij voorkeur in bij de inzamelcontainer aan de
Vonderweg in Enter of indien dit niet mogelijk is bij onze manege.
Club van 100
Wij willen een club van 100 oprichten. Dit zijn donateurs die jaarlijks 100 Euro doneren aan onze
manege. Zij krijgen van ons jaarlijks een factuur voor deze donatie. De gift is aftrekbaar van de
inkomstenbelasting. Als u lid wilt worden van de club van 100 kunt u zich per mail aanmelden. Wij
sturen u dan binnenkort de factuur voor 2015. Natuurlijk vinden we het ook fijn als u de club van 100
bij familie, vrienden en kennissen onder de aandacht wilt brengen en vergeet niet ook uw werkgever
te benaderen.
Verhoging lesgelden
Als het resultaat van bovenstaande acties m.b.t. kleding inzamelen en deelname aan de club van 100
onvoldoende oplevert dan zullen we er niet aan ontkomen om de lesgelden te verhogen. Want met
de huidige inkomsten zijn we niet meer in staat onze begroting sluitend te houden. We hodat
genoemde acties succes zullen hebben. Natuurlijk zullen we ook proberen andere potentiële
sponsoren voor onze manege te interesseren.
Boodschappen doen bij EMTÉ
Bij supermarkt EMTÉ in Enter krijgt u voor iedere 10 euro boodschappen een muntje. Deze kunt u
naar keuze in een van de buizen doen. Wij willen natuurlijk graag dat u deze in de buis van “t
Leijerweerd doet. Als we de meeste muntjes hebben kunnen we de hoofdprijs van 2000 euro
tegemoet zien. Zo’n steuntje kunnen we best gebruiken. De actie loopt tot en met 18 april.

Klussendag
Op 28 februari hebben we de knotwilgen rondom de weilanden gesnoeid. Het was koud en de wei
was erg nat. Helaas hadden zich maar een paar mensen aangemeld om te helpen. Wij willen hen dan

ook hartelijk danken voor de geboden hulp. Hopelijk is er bij een volgende klussendag meer
belangtelling om te helpen, want het is niet de bedoeling dat dit soort werkzaamheden in
meerderheid door het bestuur worden gedaan.

Bedrijfshulpverlener
Wettelijk moet er altijd een bedrijfshulpverlener (BHV) aanwezig zijn in onze manege. Om hieraan te
voldoen zijn onze instructrices allemaal opgeleid als BHV-er. Jaarlijks moeten zij een herhalingscursus
volgen. In januari zijn Cathalie en Kim naar de herhalingscursus geweest en in februari Shirley en
Annemijn.
Paarden
In de vorige nieuwsbrief hebben we al verteld dat we een goed huis zochten voor Gaber. Dat hebben
we inmiddels gevonden. Gaber gaat op 31 maart met pensioen. Ook zullen we binnen niet al te lange
tijd afscheid nemen van Isidor. Isisdor is 24 jaar en hard aan pensioen toe. We hopen ook voor hem
een goed pensioenadres te kunnen vinden. Paard Uni die tijdelijk door de eigenaar bij ons was
gestald en waarvan wij ook in de lessen gebruik konden maken is weer terug naar de eigenaar. De
twee Friezen die de heer Nijhof aan ons schonk voldoen goed.
Jaarverslag en jaarrekening
Het jaarverslag en de jaarrekening 2014 zijn gereed en zal zo is de verwachting in de
bestuursvergadering van 8 april worden goedgekeurd. Daarna zal deze z.s.m. op onze website
worden gepubliceerd.
Activiteiten
Op 8 en 9 mei worden de clubwedstrijden door de instructrices georganiseerd nadere informatie
over deelname ontvangen de deelnemers van de instructrices.
Wijziging e-mail adres
Al uw e-mailadres wijzigt vergeet dan niet dit per mail aan ons door te geven. Dit geldt uiteraard ook
voor als u gaat verhuizen of een nieuw telefoon nummer heeft. Het is belangrijk dat wij u kunnen
bereiken.
Incasso lesgelden
Op 7 april zullen wij de lesgelden voor het nieuwe kwartaal gaan innen. Wij verzoeken u dringend te
controleren of er voldoende saldo op uw rekening staat. Als we geen tweede incasso hoeven te doen
bespaart dit ons namelijk veel extra werk.

Het bestuur wenst u allen een hele fijne Pasen toe en als het even kan ook met mooi weer.

