
                   
 
  
 
Nieuwsbrief    december 2015 
 
En het jaar is bijna voorbij, maar nog even de maand december door met natuurlijk het kersconcours van 
Voorwaarts. 
 
Alle secretariaten zijn al weken bezig met de voorbereidingen en het verwerken van alle aanmeldingen. 
De sponsorcommissie probeert op allerlei manieren geld en gebruiksartikelen bij elkaar te sprokkelen. 
De aankleding van de manege is in de afgelopen weken opgepakt door vele vrijwilligers en het ziet er weer 
super mooi. 
 
Uiteraard willen we iedereen bedanken die meehelpt en nog mee gaat helpen om het concours in al zijn 
facetten een succes te laten zijn. 
 
Op 31 december vanaf 09.00 uur tot 12:00 uur en 2 januari vanaf 09.00 uur gaan we alle kerstspullen weer 
opruimen, ook hierbij is alle hulp van harte welkom. 
 
Denken jullie nog even aan het inleveren van de lotenboekjes!! In de kantine staat een doos waar je de loten 
kunt inleveren. 
 
De nieuwjaarsreceptie is op vrijdag 8 januari. 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie worden ook de clubkampioenen gehuldigd. 
 
Buiten alle activiteiten ten behoeve van het kerstconcours om, zijn er in de afgelopen periode weer een 
aantal activiteiten geweest. De motorbeurs is weer goed bezocht en ook de VSN jonge paarden was een 
succes. 
 
De ledenvergadering was redelijk bezocht en het verslag is naar de leden verstuurd. Jan-Willem van 
Huigenbos heeft het bestuur verlaten. Het bestuur bestaat nu uit 4 leden en zou graag zien dat er 1 (of 
meer) leden bij willen komen voor een meer evenredige verdeling van belangen en werkzaamheden. 
 
Het huishoudelijk reglement van Voorwaarts is verouderd en het bestuur heeft deze vernieuwd. De 
presentatie van het reglement is voorgesteld in de laatste ledenvergadering en zal in de 
voorjaarsledenvergadering van 2016 vastgesteld worden. Op dit zijn er nog geen aanvullingen/opmerkingen 
aangedragen. 
 

Verwijderd:	 



De shoveltrek is ook dit jaar weer goed verlopen, de resultaten waren wat tegenvallend. Samen met de 
organisatie van de shoveltrek is besloten de shoveltrek voor 2016 niet meer door te laten gaan. Verzoek aan 
een ieder om na te denken over een haalbaar alternatief. 
 
De site van Voorwaarts is al geruime tijd uit de lucht. Via facebook proberen we een en ander op te vangen. 
In de laatste bestuursvergadering is met Henk den Boer van het bedrijf Zeker Zichtbaar gesproken om een 
nieuwe, makkelijk toegankelijke en te bewerken site te bouwen. 
Dit kost natuurlijk even tijd, maar we hopen dat er begin januari een basis staat, waarop alle noodzakelijke 
informatie te vinden is. Ook het beheer van de site zal bij dit bedrijf belegd worden. 
Ideeën zijn welkom en kunnen aangeleverd worden bij het bestuur. Heb je nog mooie foto’s dan graag even 
mailen. 
 
Sleutels van de loopdeur zijn te verkrijgen bij Mieke van den Ende, e-mail: miekevandenende@planet.nl. 
 
Onderhoud 
Om beter om te gaan met mest verzameling en het makkelijker en toegankelijk te maken, is er een 2de 
hands container aangeschaft en deze is ingegraven. Dit heeft echter niet geleid tot het gewenste resultaat. 
Het grondwater staat zo hoog, dat de mest gaat drijven. Besloten is de container weer uit te graven en te 
zoeken naar een betere oplossing. Dus even attentie: afval in de daarvoor bestemde prullenbakken en niet in 
de kruiwagens met mest. De mest mag alleen in de ‘Vink’ container en niet in de ‘grote’ container!! 
 
We hebben nagedacht over een aantal verschillende mogelijkheden betreft het verharden van de 
parkeerplaats. Omdat we een aantrekkelijk aanbod kregen, hebben we nu een beslissing genomen. De kosten 
hiervan passen beter in het budget dan verharding van het terrein. Het buitenterrein wordt afgeschraapt 
en hierop wordt gebroken asfalt gestort. Hopelijk gaat dit de oplossing bieden voor de overlast van stof en 
nattigheid. Het voordeel is dat het hele terrein wordt aangepakt. Als alles meezit wordt een en ander deze 
week nog uitgevoerd. 
 
Er zijn weer hindernisbalken geverfd en ook de dressuurhekjes zien er weer strak uit. Daarnaast zijn de 
hinderniskarren ook weer opgeknapt. De speciale sleep voor achter de tractor is gerepareerd. De tractor 
zelf is niet vervangen, maar ook gerepareerd. 
 
Voor de onderstaande activiteiten is het bestuur bezig met een aantal mensen om dit uitgevoerd te krijgen. 
Mocht hiervoor nog hulp van Voorwaarts leden nodig zijn, dan wordt dit via een mail een de leden kenbaar 
gemaakt. 
Regenpijpen moeten vervangen worden. 
Opruimen betonplaten, deel gebruiken voor overloop sloot achter roldeuren lange zijde 
Schuine wand boven de ramen van de kantine dicht maken 
Damwand hoekje/deel vervangen 
 
Voor het straatwerk voor de kantine langs is het bestuur nog wel aan het zoeken naar mensen die dit op 
kunnen en willen gaan pakken. 
 
 
Lessen 
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Bij de menners is het aantal aanmeldingen gestegen. Sinds een aantal weken wordt er op maandagochtend 
van 10:00uur tot 12:00uur lesgegeven. Om de bak daarna voor de overige ruiters en amazones netjes te 
houden is het streven om de voor- en achterbak te slepen. In het begin is dit niet helemaal goed verlopen, 
maar dat gaat gelukkig nu beter. 
 
 
De volgende lessen zijn gepland in december. 
 
Donderdag 10 december 40+ (ochtend) 
Donderdag 10 december pony’s springen 
Maandag 21 december mennen 
Dinsdag 22 december paarden springen 
Woensdag 23 december dressuurles 
 
Vrij rijden mag gedurende de periode van het kerstconcours in de achterbak. 
 
 


