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Het jaar gaat sneller voorbij dan dat je jezelf wel eens realiseert en voordat je het weet is de zomer 
voorbij. 
 
Het bestuur in zijn huidige vorm heeft alweer een aantal malen bij elkaar gezeten en de meest 
uiteenlopende onderwerpen zijn besproken. 
 
Om de leden op de hoogte te houden van wat er zoals speelt bij deze dan ook een informatiebulletin. 
 
Onderhoud 
Qua onderhoud is er dit jaar alweer een hoop gedaan. 
Zoals de meesten wel gezien zullen hebben is in de binnenbak over de gehele lengte aan de overkant van de 
kantine een nieuw beschot op nieuwe fundatie aangelegd. 
 
In de buitenbak is er in het midden van de bak een waterleiding aangelegd zodat de gehele bak besproeid 
kan worden. 
 
Uiteraard wordt er ook wat minder opvallend maar wel belangrijk onderhoud uitgevoerd en dat komt ieder 
jaar weer terug. Heel veel oud en dood hout is opgeruimd en afgevoerd. 
Er is onkruid gemaaid en doodgespoten. 
 
De tractor had wat problemen. Deze is inmiddels gerepareerd en doet het weer naar behoren. 
 
Door de wisseling van bestuur moet bij de Kamer van Koophandel deze wijzigingen aangegeven worden. Dit 
was al een aantal jaren niet gebeurd en wordt nu rechtgetrokken. 
 
Lessen 
Bij de menners is het aantal aanmelding wat gestegen. Dit is niet allemaal te verwerken op de 
maandagavond. Bij het bestuur is door de menners de vraag neergelegd om een extra les in te mogen lassen 
op de maandagochtend. Hier heeft het bestuur positief op gereageerd. Vanaf 4 oktober wordt op 
maandagochtend vanaf 10 uur door de menners gelest. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt er 1 of 
2 lessen verreden. De achterbak blijft vrij voor de overige disciplines om te rijden. 
 
 
De dressuurlessen van de pony’s welke gegeven worden door Corina Conradi - vd Bunt gaan een half uur 
eerder beginnen, zodat er een extra les ingeregeld kan worden. 



 
Wat nog steeds ter bespreking staat: 
 
Het asfalteren van het buitenterrein blijft een heikel punt. Binnen het bestuur is afgesproken om een 
bodemonderzoek te laten doen en door een expert advies te verkrijgen. 
 
Het huishoudelijk reglement van Voorwaarts is verouderd en het bestuur is bezig om deze te vernieuwen. 
De presentatie van het reglement zal zijn in de eerstvolgende ledenvergadering. 
 
De shoveltrek is op zich goed verlopen, maar de resultaten waren wat tegenvallend. Samen met de 
organisatie van de shoveltrek wordt nagedacht over een eventueel nieuwe opzet op andere activiteiten die 
weer wat meer publiek zullen gaan trekken. 
 
Wat er nog in de planning zit: 
 
De huidige mestcontainer is slecht en het is ook zeer onhandig om de kruiwagens te legen. Er wordt nu 
gekeken naar een in te graven container waar de mest in kan. De container zal dan op afroep tegen een 
vaste prijs geleegd worden. 
 
Voor de onderstaande activiteiten is het bestuur op zoek naar vrijwilligers. 
Hindernisbalken moeten geverfd worden. 
Regenpijpen moeten vervangen worden. 
Opruimen betonplaten, deel gebruiken voor overloop sloot achter roldeuren lange zijde 
Opruimen betonplaten, deel gebruiken voor overloop sloot achter roldeuren lange zijde = dubbel   
Schuine wand boven de ramen van de kantine dicht maken 
Hinderniskarren opknappen en/of vernieuwen 
Damwand hoekje/deel vervangen 
Straatwerk oppakken voor de kantine langs 
 
De site van Voorwaarts ligt er in verband met hacking problemen al een tijdje uit. Het bestuur is bezig om 
dit weer aan de gang te krijgen. Mochten er onder de leden mensen zijn die hierin wat kunnen betekenen, 
dan graag even melden bij 1 van de bestuursleden of tijdens de aankomende ledenvergadering. 
 
De ponykinderen zijn weer op ponykamp geweest en ook daar is natuurlijk weer een hoop geregel aan vooraf 
gegaan. 
 
De leden van Voorwaarts doen het goed op de diverse kampioenschappen en in een apart overzicht zijn de 
resultaten van deze leden opgenomen. 
 
 
 
De eerstvolgende ledenvergadering is op 22 oktober 20.30 uur. 
 


