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Beste Ruiters, ouders en/ of verzorgers
Het is al weer een hele tijd geleden dat er een nieuwsbrief is verschenen. Als bestuur zullen
we trachten vanaf nu iedere 2 maanden een nieuwsbrief te publiceren met de nodige
informatie van onze Manege.
Ouderavond
Op 6 november a.s. zullen we een ouderavond organiseren. Deze zal gehouden worden in de
kantine van onze manege. We beginnen om 20.00 uur. Een programma zullen we binnenkort
aan u mailen en in de kantine op het publicatiebord ophangen. Als u komt wilt u dan
intekenen op de lijst die in de kantine hangt, dan weten wij op hoeveel personen wij moeten
rekenen.
Grote Club Aktie
Momenteel loopt de Grote Club Actie. We hebben onze ruiters en amazones gevraagd om
hiervoor loten te verkopen bij familie vrienden en kennissen. De verkoop is voor ons een
jaarlijks terugkerende belangrijke bron van inkomsten. Van ieder lot, dat wordt verkocht door
ons, ontvangt de manege een bijdrage van Euro 2.40. Hiermee ondersteund u ons werk.
Bovendien maakt u, als u loten koopt, kans op hele mooie prijzen. Dus als u nog geen lot
heeft gekocht doe dat dan alsnog.
Rijkleding
In de manege wordt mooie kleding aangeboden Het zou natuurlijk fantastisch zijn als onze
ruiters in de lessen deze kleding dragen. Het draagt ook bij tot het Leijerweerd gevoel. Op het
publicatiebord in de manege vindt u de diverse mogelijkheden en de tarieven.
Afscheid van Trix van der Linden
Helaas heeft ons bestuurslid Trix van der Linden wegens drukke werkzaamheden besloten
haar bestuursfunctie neer te leggen. Bij deze willen we Trix van harte bedanken voor alles wat
zij voor onze manege heeft gedaan. Gelukkig heeft zij aangegeven dat ze wel bij onze manege
betrokken wil blijven en beschikbaar is voor activiteiten Wij zullen dus op zoek gaan naar
een 2e secretaris. Als u geïnteresseerd bent in bestuurswerk voor de manege en o.a. het
notuleren wilt verzorgen neem dan contact op met een van de bestuursleden.
Automatische incasso
Met ingang van volgend jaar worden de regels met betrekking tot de automatische incasso
gewijzigd. Naast het feit dat er een langer rekening nr. van toepassing is (hetgeen door uw
bank automatisch word aangepast) zullen we u vooraf moeten informeren wanneer de
automatische incasso plaats vindt. Wij zullen u per email de incasso datum mededelen.
Bovendien zullen we dit in de manege op het publicatiebord bekend maken Het is dus van
groot belang dat uw email adres bij de manege bekend is. Is dit nog niet het geval laat het ons
dan omgaand weten. Verandert u van provider en krijgt u een nieuw email adres, vergeet dan
niet dit ook aan ons door te geven.

Nieuw bankstel
In het begin van dit jaar is er onder de ruiters en helpers veel commotie geweest m.b.t. het
oude bankstel van ’n Mölnbelt. Het heeft even geduurd maar we zijn erg blij met het nieuwe
bankstel. We hopen hier weer vele jaren plezier van te hebben.
Patiënten
Het is al weer ruim 5 weken geleden dat ons bestuurslid Hans Busger op vollenbroek aan zijn
knie is geopereerd. Hoewel de operatie goed is verlopen ondervindt hij nog steeds veel hinder,
we hopen dan ook dat dit snel beter wordt. Hans Sterkte en beterschap gewenst.
Gerard Vossebeld is 3 weken geleden geopereerd in verband met een vernauwing in zijn
halsslagader. Gelukkig is ook deze operatie voorspoedig verlopen Hij was na een paar dagen
alweer thuis en moet nu van de ingreep herstellen. Gerard heeft aangegeven gedurende deze
periode zijn werkzaamheden voor ’t Leijerweerd op te schorten. Ook voor jou Gerard
beterschap gewenst.
De Paarden
Als er paarden op rust gaan wil dit nogal eens voor onrust zorgen. De ruiters zijn erg aan
onze paarden gehecht. Maar als een paard of pony te oud of te blessuregevoelig wordt dan
moet het bestuur besluiten dat deze wordt vervangen. Het is niet eerlijk om een paard of pony
die niet meer conditioneel in staat is de arbeid in onze manege te verrichten te blijven
inzetten in de les. We trachten dit altijd in goed overleg met de instructrices te doen. Dat
overleg is helaas door omstandigheden niet altijd correct gebeurd hetgeen het bestuur
betreurt. Wij zullen erop toe zien dat in de toekomst de afgesproken procedure wordt gevolgd
als een paard met pensioen gaat of als we een nieuw paard aanschaffen. Maar het bestuur
beslist uiteindelijk, zij zijn ervoor verantwoordelijk dat de manege over een adequaat
paardenbestand beschikt.
Veiligheidscertificaat
Op 13 mei 2013 Is onze Stichting het veiligheidscertificaat “Veilig Paardrijden” verleend. Wij
zijn er bijzonder trots op dat we dit hebben behaald. Voordat het echter zover was is onze
manege door een veiligheidsdeskundige geïnspecteerd. Daarna moesten er nog de nodige
veranderingen worden aangebracht waardoor de veiligheid nog beter gewaarborgd is. Het
veiligheidscertificaat geeft echter ook verplichtingen. In de hal staan een aantal zaken
gepubliceerd waar we ons aan hebben te houden c.q. wat we moeten doen in een aantal
genoemde situaties. We verzoeken u deze instructies goed te lezen en in voorkomende
gevallen er naar te handelen. Let wel, ook u bent als ruiter of bezoeker mede
verantwoordelijk voor de veiligheid in onze manege.
Wedstrijden
Op 3 , 4 en 5 mei zijn de Stichtingspaardrijwedstrijden gehouden, Er werd 3 dagen
enthousiast gereden door zowel de ruiters met beperking als door de valide ruiters. Het weer
was ons gelukkig goed gezind en dus konden alle activiteiten buiten worden gehouden. We
zullen dit zeker volgend jaar weer organiseren. Bij deze gaat onze dank uit naar de
vrijwilligers en instructrices die deze dagen perfect hadden georganiseerd.

Website
Onze website laat om het maar op zijn zachts te zeggen nogal wat te wensen over. We hadden
verwacht dit binnen het bestuur te kunnen oplossen maar helaas is dit niet goed gelukt of
liever gezegd mislukt. We zullen echter op korte termijn maatregelen nemen om hierin
verandering te brengen. Als een van u ervaring heeft met het onderhouden van een website en
dit wel voor onze manege zou willen verzorgen laat het ons dan even weten.
De rij bodem
De bodem in onze manege laat helaas op dit moment te wensen over alleen met heel veel
inspanning is deze nog enigszins berijdbaar te houden. Momenteel wordt onderzocht wat we
moeten doen om dit weer op orde te brengen.

