Nieuwsbrief SPG ‘t Leijerweerd november 2015
Iedere keer als ik ervoor ga zitten om een nieuwsbrief te schrijven denk ik,wat gaat de tijd
toch snel, maar gelukkig heb ik nooit een probleem met wat ik allemaal wil vertellen over het
reilen en zeilen bij onze manege, want er gebeurt genoeg. Het is fijn te horen dat in de
laatste informatieavond ook door de aanwezigen wordt gezegd, dat zij de nieuwsbrief op prijs
stellen. Voor mij nog meer motivatie om er mee door te gaan. Het is mijn streven om 5 keer
per jaar een nieuwsbrief te maken. Tot op heden is dat al een paar jaar gelukt. Een paar
dagen nadat u de nieuwsbief heeft ontvangen staat deze ook op onze website.
Wij versturen de nieuwsbrief naar alle e-mail adressen van onze ruiters. Maar als de ruiters
uitwonend zijn ontvangen de ouders of wettelijke vertegenwoordigers de nieuwsbrief
misschien niet, omdat de ruiter deze niet doorstuurt. Wilt u, of andere familie of bekenden
van u, deze brief ook ontvangen stuur dan een mailtje naar info@leijerweerd.nl met verzoek
om de nieuwsbrief te ontvangen.
Hebt u iets dat interessant is om op te nemen in de nieuwsbrief, laat het ons dan weten of
stuur de informatie per e-mail naar fam.wijnen97@gmail.com. Uw bijdrage stellen we zeer
op prijs.
Informatieavond.
Op 27 oktober organiseerde het bestuur van de SPG ’t Leijerweerd een informatieavond voor
ruiters, dagbesteders en hun ouders c.q. wettelijke vertegenwoordigers. Met een prettig
“verstoorde” inloop vanaf 19.30 uur waarin
iedereen koffie kreeg begon de avond
wat verlaat. Het bestuur van LV De
Eschruiters kwam vooraf op bezoek om ons
te verrassen met een cheque van 2500
euro. De LV de Eschruiters, voormalige
buur van ’n Mölnbelt, viert dit jaar haar 70
jarig bestaan en i.p.v. dit te vieren had men
besloten ons dit bedrag te schenken. Dat
de informatie- avond 20 minuten later
begon namen we graag op de koop toe en
wat ons betreft mag voor dit bedrag ook
een volgende informatieavond 20 minuten
later beginnen.
De heer Stegenman, voorzitter van LV de Eschruiters
overhandigt de cheque aan Herman ter Harmsel van SPG ‘t
Leijerweerd

Met een dertigtal aanwezigen heeft het
bestuur gesproken over allerlei zaken zoals
financiën, vrijwilligerswerk op de manege,
communicatie. Het bestuur stelt het contact met u zeer op prijs. Het was voor ons
buitengewoon plezierig te horen dat aanwezige ouders zeer te spreken zijn over de,

dagbesteding, dat mogen de mensen die de dagbesteding geven ook best eens horen via
deze nieuwsbrief. Het blijkt dat men bewust kiest voor onze manege en niet voor een
zorgboerderij. Verder hebben we natuurlijk ook gesproken over het kwaliteitshandboek waar
onze mensen erg druk mee zijn geweest. We zullen hopelijk na de audit volgend jaar oktober
het Keurmerk “kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen”. krijgen.
De communicatie via de nieuwsbrief wordt door de aanwezigen erg op prijs gesteld, maar er
zijn nog steeds mensen die de Nieuwsbrief niet ontvangen.
Gelukkig hebben een aantal mensen zich opgegeven voor vrijwilligerswerk. We denken
daarbij aan schoonmaak in de manege, buitenwerkzaamheden etc.
Inmiddels hebben zich naast de kledingcontainer aan de Vonderweg in Enter en bij
mevrouw Janine Nijhuis in Wierden nog een tweetal families aangemeld waar kleding
gebracht kan worden. Verderop in de Nieuwsbrief vindt u de adressen. Geef in ieder geval
dit ook door aan vrienden en familie, want de terugloop van de inkomsten uit de VPGO
kledingacties is groot. Wanneer wij het als manege direct leveren brengt dat veel meer op.
Verder zal het bestuur de opmerking over de toiletten, met name het herentoilet, bekijken om
tot een goede oplossing te komen.
De avond werd afgesloten met een drankje
RABO bank projectenfonds
Tijdens de jaarlijkse Kieskringvergadering van Rabobank Rijssen-Enter is maandagavond 26
oktober € 36.350,- verdeeld onder 7 genomineerden voor het Rabobank Projectenfonds. Met
het geld uit dit fonds ondersteunt de bank lokale, culturele en maatschappelijke projecten.
Onze voorzitter Herman ter Harmsel vertelde aan de hand van een power point presentatie
over ons werk als gehandicapten manege. Na de presentaties van alle genomineerden
konden de leden van de RABO bank stemmen op hun favoriete goede doel. Wij mochten
een cheque van € 5000,- ontvangen voor de aanschaf van vervangende hulpmiddelen die
het paardrijden veiliger maken en als aanvulling in de exploitatie. Wij willen de Rabo bank en
leden van de RABO bank die op ons hebben gestemd hartelijk bedanken.
Club van 100
Eerder schreven wij dat we een club van 100 hebben opgericht en dat de belangstelling
hiervoor erg tegenviel. De club van 100 zijn donateurs die zich jaarlijks verplichten een
bedrag van € 100,- te doneren. Daar wij een ANBI stichting zijn is dit van de belasting
aftrekbaar. Ondanks de tegenvallende start hebben we inmiddels al een 20 tal donateurs en
natuurlijk gaan we door om nieuwe donateurs te werven. Ook aan u allen de oproep om
onze club van 100 in uw familie en kennissenkring nog eens onder de aandacht te brengen.

Kledinginzameling.
In de najaarsvergadering van de VPGO werd ons medegedeeld dat de landelijk ingezamelde
kleding dit jaar helaas weer flink tegenvalt. Bovendien valt de kiloprijs aanzienlijk lager uit,.
We moeten er dan ook rekening mee houden dat de uitkering van de kledinginzameling
volgend jaar weer minder is dan vorig jaar en dat is dan de derde lagere opbrengst in
successie. De eigen inzameling levert nog steeds een aantrekkelijk bedrag op het is dus van
belang dat we met zijn allen dit blijven vertellen aan familie, vrienden en kennissen. Er staat
een kleding container op het papierinzamelpunt aan de Vonderweg in Enter. Daarnaast kunt
u de kleding afgeven bij de manege en nu ook bij onderstaande adressen.
In Rijssen:

In Wierden:

Grotentraast

J. Sanderman

J. Nijhuis

Zuiderstraat 134

Jalinkstraat 42

Twijnspil 34

7462 CR Rijssen

7642 BC Wierden

Wierden

Keurmerk Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen
Na een jaar van hard werken ontvingen wij op 10 november de officiële bevestiging van het
kwaliteitsbureau van de Federatie Landbouw en Zorg dat ons kwaliteitshandboek is
goedgekeurd. Bij aanvang had men ons al gewaarschuwd dat dit traject wel eens een jaar
kon duren en helaas zij hebben gelijk gekregen. Het is een voldaan gevoel dat het nu gereed
is, maar dit is slechts de eerste fase. In de loop van het komende jaar zullen we moeten
zorgen dat hetgeen in ons kwaliteitshandboek staat beschreven ook zo wordt gedaan in
onze manege. De eerste stap zal zijn dat we alle procedures die voor iedereen van belang
zijn zullen verzamelen in een map die in de kantine voor iedereen is in te zien. Het is
belangrijk dat u deze eens doorbladert zodat u op de hoogte bent van diverse, ook voor u,
belangrijke zaken zoals het privacy reglement, klachten procedure en procedure agressie en
ongewenste intimiteiten..
Zonne-energie
U hebt het ongetwijfeld al gezien. Het dak van de manege, dat op het zuiden ligt, is voorzien
van 110 zonnepanelen Dit moet voldoende zijn om ca. 90% van alle kilowatturen die wij per
jaar gebruiken zelf op te wekken. Hoewel dit niet het beste jaargetijde is om te starten gaan
we ervan uit dat we maandelijks geld besparen met deze investering die we volledig konden
financieren via de provincie Overijssel. We zullen eind volgend jaar een overzicht van de
besparing geven.

Landdag
In 2016 zal er weer een landdag worden georganiseerd onder auspiciën van de VPGO. De
organisatie is in handen van SPG Hardenberg uit de gemeente Hardenberg. Het thema van
deze landdag is “Het Wilde Westen”. De landdag zal worden gehouden op zaterdag 11 juni
noteer deze datum alvast in uw agenda. We hopen natuurlijk dat heel veel ruiters aan de
landdag gaan deelnemen.
Federatie Paardrijden Gehandicapten.(FPG)
Het is alweer een tijd geleden dat wij u informeerden over de bestuurscrisis bij de FPG.
Welnu, recentelijk is op een drietal plaatsen in Nederland een ledenbijeenkomst geweest.
Het interim bestuur geeft aan dat 1 jaar te kort is om tot een goede afronding te komen om
de bestuurlijke crisis op te lossen. Zij zijn wederom in gesprek met de KNHS voor aansluiting
maar zonder dat onze ruiters verplicht zijn lid te worden en dus geen contributie hoeven te
betalen als zij niet aan de wedstrijdsport deelnemen. Voor eind dit jaar hoopt men meer
details bekend te kunnen maken. Wel is de opleiding Instructeur Paardrijden Gehandicapten
(IPG) inmiddels overgenomen de KNHS. Op zich is dat een goede zaak omdat de kosten
maar vooral ook de kwaliteit van het lesprogramma op een veel bredere basis wordt
bewaakt.
Paarden
Er zijn gelukkig de laatste paar maanden weinig problemen geweest met onze paarden. De
fries Ymke (een merrie) die op proef was blijft bij ons, zij voldoet uitstekend. Verder is op dit
moment de vos Bo (ook een merrie) bij ons op proef, ook deze bevalt erg goed en we
verwachte dat ook zij blijft. Inmiddels is Toya met pensioen naar Annika gegaan. Op dit
moment hebben we 21 paarden en dat is voldoende. Oh ja we hebben ook een paar cavia’s
in een stal of zij blijven is nog niet zeker.
Tot slot
Op 19 november is Kim Homan naar een symposium geweest van de FPG het thema was
“Bio Beweegt” er werd ingegaan op hoe emoties, gedachten, en gedrag alle elkaar
beïnvloeden.
Het jaar is al bijna weer voorbij het komend weekend staat in het teken van Sinterklaas en
over twee weken begint de kerstvakantie. Onze manege is dan gesloten vanaf 21 december
tot en met 2 januari. Op maandag 3 januari beginnende lessen weer. Het bestuur wenst u
allen fijne feestdagen toe en de allerbeste wensen voor 2016.

