PSV De Biesboschruiters
Werkendam - sinds 1966

1-2019

Nieuwsbrief
Nieuws:
Top op heden maar liefst 5 kringtitels voor onze meiden.
Klasse B – Paarden
Klasse L2 – Paarden
Klasse M2 – Paarden
Klasse Z2 – Paarden

Romany Roubos
Mara de Vries
Mara de Vries
Laura Groeneveld

Klasse M1 – Pony’s

Ilse de Wilde

Agenda:
19-1
27-1
20-2
23-2
9-3
2, 9
of
16-3
6-4

4-5
4,
11,
18,
25-5
10-6
15-6
6-7
______________________________________________________________________________________________

Grote Clubactie 2018
Minder groot succes als voorgaande jaren, maar toch een
mooi bedrag voor de vereniging binnengehaald.

€ 578,40
Aan de verkoop van de loten was een wedstrijd verbonden,
met als resultaat:
Bij de pony’s heeft

30-8
t/m
1-9
7-9
21-9

Kringkampioenschap
Pony’s B t/m Z2
Regiokampioenschap
Paarden Z2, ZZL
Jaarvergadering
Indoor wedstrijd,
Bixie, BB t/m ZZ licht
Indoor wedstrijd,
Bixie, BB t/m ZZ licht
Vlokken in de rijbaan

Selevia Hoeve
te Werkendam
Selevia Hoeve
te Werkendam
OBS De
Wilgenhoek
Selevia Hoeve
te Werkendam
Selevia Hoeve
te Werkendam
Clubterrein
De Werken

Indoor wedstrijd,
Bixie, BB t/m ZZ licht
Outdoor seizoen
Outdoorwedstrijd,
BB t/m ZZ licht

Selevia Hoeve
te Werkendam

Clubhuis afbreken en
nieuwe opbouwen

Clubterrein
De Werken

Kringkampioenschap
Oost-, Maas en
Merwede
Onderlinge wedstrijd
Outdoor wedstrijd,
BB t/m ZZ licht

Clubterrein
Pannenhoef te
Hank

Pannenhoef te
Hank

PONYKAMP

Zandkant te
Biezenmortel

Bixiedag 2018
+ Springen Pony’s
Outdoor wedstrijd,
BB t/m ZZ licht

Selevia Hoeve
te Werkendam
Pannenhoef te
Hank

Aanvullende informatie over de wedstrijden kun je
vinden op: www.startlijsten.nl , mijn KNHS
of mail even…

Een dezer dagen plannen we ook de onderlinge
wedstrijden en Bixiedagen met de Kring, deze data
zullen zodra bekend via Facebook en website
worden gepubliceerd.

Lis de Vries
de meeste loten verkocht, 57 stuks.

Hartelijk dank voor jullie inzet!!
Heb je interessante informatie voor onze nieuwsbrief en/of website stuur deze dan naar: 50@biesboschruiters.nl
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Vrijwilligers:
Zonder inzet van vrijwilligers is het voor de vereniging
onmogelijk om activiteiten te blijven organiseren.
Tijdens de jaarvergadering zal ter discussie gesteld worden
of we wellicht naar een verplichte vrijwilligersinzet moeten
overstappen of zijn er andere opties?
Komen jullie ook meedenken en beslissen?

Bixie dag in Werkendam
7 – 9 – 2019
Onze derde Bixiedag zal plaatsvinden bij Selevia Hoeve in
Werkendam, een dag alleen voor de aller jongste
ruitertjes en amazones. Dressuur, springen en natuurlijk
spelletjes wat een PONYPLEZIER,
De voorbereidingen gaan eerdaags van start…
Houdt deze datum vrij in de agenda, schrijf je in en/of
help ons met de voorbereidingen ☺

Sponsorprogramma’s:

sponsor de vereniging zonder dat het u extra kost!!
Vanaf nu is het voor iedereen die
PSV De Biesboschruiters
een warm hart toedraagt mogelijk om ons sponsordoel
GRATIS te sponsoren.
Ga de volgende keer dat u iets online wilt kopen eerst naar:
www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=6642

Impressie van de eerste editie 2017

kies de webshop naar keuze en na de betaling van uw
bestelling ontvangt de vereniging automatisch een provisie,
zonder dat U meer betaald ☺

De webshop Agradi heeft een eigen sponsorprogramma,
werkt nagenoeg hetzelfde alleen via eigen link…
Probeer het maar eens, je zult merken dat het geen extra
moeite kost ☺

Voel je jezelf geroepen ons te steunen in de
sponsorwerving, graag!!
Voor meer informatie over de sponsorwerving,
Stuur een e-mail naar: 50@biesboschruiters.nl

Heb je interessante informatie voor onze nieuwsbrief en/of website stuur deze dan naar: 50@biesboschruiters.nl
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Sponsoren BEDANKT !

We zijn nog altijd op zoek naar sponsoren, wilt u onze vereniging een warm hart toe dragen?
Graag!! Mail voor meer informatie naar: 50@biesboschruiters.nl

Heb je interessante informatie voor onze nieuwsbrief en/of website stuur deze dan naar: 50@biesboschruiters.nl
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