
                   
 

  

 

 
 

 

 

 

Nieuwsbrief    februari 2016 
 
Zoals iedereen inmiddels waarschijnlijk wel gemerkt heeft is de site van Voorwaarts al geruime tijd uit de 

lucht. Het bestuur is op zoek gegaan naar een alternatief. Uiteraard spelen de kosten bij het zoeken naar 

een bedrijf die onze site wil bouwen en wil onderhouden op reguliere basis een grote rol. De opdracht voor 

het bouwen en in de lucht houden is gegund aan het bedrijf Zeker Zichtbaar, zoals ook in de nieuwsbrief 

van december was aangekondigd. Zij hebben een site voor Voorwaarts ontworpen, waar we jaren mee verder 

kunnen. Hopelijk is de site van Voorwaarts binnen nu en 2 weken weer in de lucht. Bij het ontwerpen van de 

site kwam naar voren dat het logo van Vooraarts wat uit de tijd was geraakt. Hierboven dan ook de 

introductie van het nieuwe logo. Dit logo of onderdelen daarvan zullen gebruikt worden bij de diverse 

publicaties, zowel via internet als nog op papier. 

 

 

Clubkampioenen 

 

De clubkampioenen die gehuldigd zijn tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn: 

Pony’s Dressuur 

Steven van Roekel met Bentley 

Pony’s Springen 

Tamara van Manen met Power 

 

Paarden Dressuur 

Jaqueline Kampert met Guanita 



 

Paarden Springen 

Carina van Bostelen met Diangelo 

 

Mennen 

Kampioen overall dressuur vaardigheid 

Cor Brunekreeft met Ringo 

 

Winterse boeren indoor minimarathon 

Op 27 februari wordt er een minimarathon verreden bij Voorwaarts. Als er nog mensen zijn die willen 

helpen, dan graag aanmelden bij Anjelies. Uiteraard is iedereen welkom om te het spektakel te komen 

bekijken. Zeker in de finale die ’s avonds verreden wordt, gaan er mooie ritten komen. 

 

Rommelmarkt 

Voor de rommelmarkt op 2 april wordt de in te vullen vrijwilligerslijst in de kantine neergelegd. 

 

Sleutels 

Zoals de meesten van jullie al wel gemerkt hebben is  het slot van de loopdeur aan de achterkant van de 

manege vervangen. Dit heeft te maken met het feit dat er meer sleutels benodigd waren en het bijmaken 

van de sleutels door het ontbreken van een certificaat niet meer mogelijk was. Er was bij het bestuur niet 

precies bekend hoeveel sleutels er in omloop waren, door de inruilactie die door Mieke is uitgevoerd is er 

een goed beeld ontstaan van iedereen die een sleutel heeft. Mochten er leden zijn geweest die voor een 

dichte deur hebben gestaan, daarvoor onze excuses. Via de mail is geprobeerd iedereen tijdig te bereiken. 

 

Sleutels van de loopdeur zijn te verkrijgen bij Mieke van den Ende, e-mail: miekevandenende@planet.nl. 

 

Veiligheidscertificaat 

Vanuit de Stichting Veilig Paardrijden is er een controle uitgevoerd om het veiligheidscertificaat te kunnen 

verlengen. Op zich is zo goed als alles akkoord bevonden. In de infomap was een aanvulling betreffende de 

diploma’s instructie en BHV benodigd. Dit is inmiddels geregeld. Een wat groter en kostbaarder punt is het 

glas wat tussen de manege en de kantines zit zou eigenlijk veiligheidsglas moeten zijn. Als alternatief is 

folie ook een goedgekeurde mogelijkheid. Hiervoor is een offerte voor opgevraagd. Dit zou inhouden dat er 

dan folie tegen de ruiten geplat gaat worden. 

 

Ponysecretariaat 

Het ponysecretariaat wordt bemenst door Esther Bettink en Deja Jonkers. 

Deja heeft aangegeven dit jaar nog mee te willen helpen, maar in 2017 ermee te stoppen; Er moet dus 

aanvulling komen ter ondersteuning van Esther. Wie wil helpen is welkom!!!!! 

 Graag even melden bij Esther, Deja of het bestuur. 

 

Reclameborden 

Aangezien een aantal bedrijven niet meer willen sponsoren zijn de borden van deze bedrijven inmiddels 

verwijderd. Er is dus weer ruimte (die is er eigenlijk altijd) om nieuwe sponsoren aan te brengen. 

 

Club van 100 

mailto:miekevandenende@planet.nl


Binnenkort zal het bord van de Club van 100 weer bijgewerkt worden. Dit houdt in dat ook daar veel ruimte 

gaat ontstaan voor nieuwe namen.  

 



Onderhoud 

 

Buitenterrein 

Inmiddels heeft het buitenterrein een opknapbeurt ondergaan. Het buitenterrein is afgeschraapt en hierop 

is gebroken asfalt gestort. Hopelijk gaat dit de oplossing bieden voor de overlast van stof en nattigheid. H  

 

Pomphok 

In het pomphok was er iedere keer lekkage. Dit is inmiddels gerepareerd en de lekkage is opgehouden. 

 

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 

Reparatie of vernieuwing bakrand bij A 

Schilderen latjes bakrand 

Sproeiers buitenbak (bescherming maken zodat de manege niet besproeid wordt) 

Buitenkant manege houtwerk van de ramen en verfwerk wordt slecht 

 

 
Gevonden voorwerp: 

Bruine Pagony Deken (info bij Anjelies) 


