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Terugblik 2020
Wat hadden we een mooie plannen voor 2020.
Een groots sponsorweekend met nog meer
sponsoren en nog mooiere en grotere prijzen.
Een kerstwedstrijd voor een goed doel en allerlei
clinics en workshops.
Maar helaas, we zagen ons allemaal genoodzaakt om
een stapje op de plaats te doen.
Er kwam een Corona-protocol, meetmomenten i.p.v.
wedstrijden, vooraf betalen via een betaal verzoek,
online wedstrijden rijden en vóóral meerdere
wedstrijden annuleren.
Raar
proefje dit

Gelukkig troffen wij het met onze manegehouder en
konden we bij de KNHS een verzoek indienen voor
extra meetmomenten in de periode dat het wél kon.
Het bestuur spande zich in om een goed Corona-plan
te maken, de manege werkte een looproute uit, het
secretariaat mocht gebruik maken van de
wachtruimte van FPG (omdat de kantine dicht
moest).
Kortom iedereen dacht mee om toch iets te
organiseren op de momenten dat het kon.
Het resultaat was dat we in 2020 toch nog 7
wedstrijden/meetmomenten hebben gerealiseerd!!!
Op het moment dat we 2 workshops en 2 clinics
wilden uitschrijven voor september en oktober
kregen we te horen dat we ook die geannuleerd
moesten worden.
Kortom: We hebben ons best
gedaan en zijn blij dat we ,toen
het kon, wat voor jullie konden
betekenen.

Vooruitblik 2021
Wedstrijdkalender
Komend jaar gaan we weer met goede moed
wedstrijden aanvragen en de Regio plant gewóón de
kampioenschappen.
We hebben dus een wedstrijdkalender moeten
indienen. In het schrijfstersoverzicht op blz. 2 kun je
zien om welke data het gaat.
Omdat de KNHS nu een ander aanvraagsysteem
heeft zijn de data in rood nog niet toegekend en dus
onder voorbehoud. Het is dus mogelijk dat die data
nog gewijzigd kunnen worden.
Dit is alleen het geval als onze data samen zullen
vallen met het outdoor-regiokampioenschap. Naar
verwachting zullen die data rond 1 maart bekend
gemaakt worden.
Hou startlijsten.nl, Instagram en Facebook in de
gaten. Hier publiceren wij t.z.t. de definitieve
kalender.
In juli organiseren we in
ieder geval weer een
groot sponsorweekend
en in december weer
een kerstwedstrijd voor
het goede doel.
Meetmomenten
De Corona-maatregelen schrijven voor dat tijdens
meetmomenten alleen de ruiter met een groom naar
het wedstrijdterrein mogen komen. En dat er geen
prijsuitreiking gehouden mag worden.
Dit houdt in dat we ook geen prijzen mogen uitkeren.
Omdat we die kosten nu niet maken geven wij de
ruiters die met een paard inschrijven een korting van
€1,- per proef (Bij de pony’s wordt geen korting
gegeven, omdat deze inschrijfgelden al onder de
bodemgrens liggen en die rubrieken al niet
kostendekkend zijn)
Nieuw bestuurslid en Wedstrijdsecretaris
Het vinden van nieuwe bestuursleden is altijd een
uitdaging, daarom zijn we extra blij dat we Mariëlle
Kranendonk bereid hebben gevonden om het stokje
van Manon de Jong over te nemen. Zij zal dus
voortaan de startlijsten te gaan maken en aansluiten
aan het secretariaat.
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Z-starts
In 2019 zijn we begonnen met meer Z-wedstrijden uit
te schrijven. In eerste instantie zagen we een
toename aan deelnemers, maar geleidelijk een
afname aan inschrijvingen, terwijl de tijdsinvestering
van de ringmeesters enorm is. Daarnaast bleek dat
die rubrieken ook niet meer kostendekkend zijn,
terwijl we B- en L-ruiters moesten afwijzen.
Met pijn in ons hart hebben we dan ook besloten om
komend jaar maar 4 dagen de Z uit te schrijven.
(april, sponsorweekend juli en de kerstwedstrijd).
Z-ruiters (en hoger) die lid zijn bij onze vereniging
krijgen ter compensatie korting op clinics en
workshops. En zal het inschrijfgeld voor de Z met €1
per proef omhoog gaan.

Schrijfstersindeling 2021
Als vereniging vragen we niet veel, géén bardienst,
géén bakopbouw, alleen maar dat je 1x per jaar
gedurende 3 uur schrijft bij een jury. Kijk dus goed op
welke datum je ingedeeld bent en noteer de datum
meteen in je agenda. Wij rekenen op jouw komst.
Weet je nu al dat je verhinderd bent dan horen wij
dit graag en zullen we alvast een vervanging zoeken.
Neem dan contact op met Janine Bazuin. Uiteraard
kan je gewoon starten op die dag. Geef bij
inschrijving aan dat je ingedeeld staat en wij houden
rekening met jouw starttijd.
Janine Bazuin mobiel
Janine Bazuin mail

06 55965856
jacsanders@xs4all.nl

Clinics en workshops
Komend jaar zullen we ook weer clinics voor jullie
organiseren. Zodra de Corona-maatregelen hier
ruimte voor bieden zullen we zeker hier onze
aandacht naar uit laten gaan.
In een online vragenlijst hebben jullie veel
voorkeuren opgegeven. We zullen dan ook zeker ons
best doen om hier rekening mee te houden.
Daarnaast zijn we van plan om weer workshops te
organiseren.
Heb je een leuk idee? Mail het ons!!

RVH mail

rvh@schimmelkroft.nl

Vooraf betalen van inschrijfgeld
Afgelopen jaar móésten we digitaal het inschrijfgeld
gaan innen.
Ondanks dat hier veel tijd in gaat zitten hebben we
besloten om toch hiermee door te gaan.
Wij willen dit niet via mijnknhs doen, want die
vorderen het geld al bij inschrijving. Voor ons blijft
het belangrijk dat je bij ziekte van jouw paard of
jezelf je geen rekening krijgt (mits je een verklaring
van een arts of hoefsmid kunt overleggen).
Daarom sturen wij per mail een betaalverzoek
wanneer je geplaatst bent op de (voorlopige)
startlijst. En niet al bij inschrijving.

zaterdag
10 juli
t/m Z2
11 juli
t/m Z2

14 febr.
14 mrt
11 apr t/m
Z2
16 mei
13 juni

29 aug
17 okt
7 nov
12 dec

Lysbeth
Woudstra
Mikkie Boas
Brigit
Mientjes
Réni Rijkhoff
Amber Ruis
Elske Hoving

Britt van Dijk
Lara v.d.
Krogt
Sara
Vredenburg
Lucille
Schröder
Anne
Vermolen

Karijn
Duiveman
Caroline
Casu
Annemarie
Post
Robin
Artmanni
Jarka Van
Hoek
Lisa van
Dijk

Miranda
Veldt
Annemijn
De Pie
Sabrina
Kreft
Kim Klinge

Janie
Carvey
Floor
Lenior
Linda van
Luit
Jenny
Zuurbier
Djura
Bakker

Luna Blom

Danique
Scheerman
Natasja
Kramer

Melanie
Beentjes
Yvette van
Os
Vanessa
Aland
Loïs
Peggeman

De rode data zijn nog onder voorbehoud. Rond 1 maart horen we welke
data zijn toegekend door de Regio.

Omdat we je wel in de gelegenheid willen stellen om
te kunnen starten op een dag dat je ook moet
schrijven, verzoeken wij je om bij het inschrijven dit
bij opmerkingen door teg even. Dan houden wij
rekening met je.

Nieuwsbief januari 2021

Nieuws van de KNHS

Algemene Ledenvergadering

De KNHS regio Noord-Holland werkt niet meer met
kringen (die hun eigen kampioenschappen
organiseren), maar met FORUMS per discipline.

Elk jaar organiseren we een algemene
ledenvergadering waarin je jouw mening kunt geven.
Omdat we merken dat leden wel hun mening willen
geven en willen meedenken, maar ondertussen ook
In de werkgroep SPRINGEN is ervoor gekozen dat er hun ‘paard moeten doen’, willen we dit jaar de
per 1 april a.s. rubrieken komen voor jonge paarden. ledenvergadering anders gaan organiseren.
Ook gaan ze in navolging van de werkgroep
Via teams.
DRESSUUR werken met leeftijdsrubrieken voor
ponyruiters.
Dit zijn rubrieken voor jonge kinderen waarbij de
grootte van de pony niet bepalend is, maar de
leeftijd van het kind. Deze rubrieken moeten
speciaal worden aangevraagd door verenigingen. En
komen veelal in de plaats van de Bixie-wedstrijden.
Vooralsnog organiseren wij deze leeftijdsrubrieken
nog niet. Ponyruiters kunnen contact opnemen met
Je hoeft je dan niet te haasten, want je kunt na het
Yvonne als zij willen weten waar deze wedstrijden
rijden via jouw telefoon of laptop inloggen om met
worden georganiseerd.
ons mee te praten.
Vorig jaar werd aangegeven dat in 2021 een deel van Welke onderwerpen zouden er mogelijk besproken
kunnen worden die voor jou relevant zijn:
de dressuurproeven zal worden vervangen. Het is
• Contributie
nog niet duidelijk om welke proeven het zal gaan.
We zouden jullie op de hoogte houden, maar tot op
• Protocollen op papier of digitaal?
heden is het nog niet duidelijk of deze wijzigingen
• Betaalverzoek of via mijnknhs
doorgaan. Meestal is het per 1 april.
• Inschrijfgeld: gelijk blijven of verhogen?
Mogelijk zal door de Corona dit uitgesteld worden,
• De toekomst van de Z-wedstrijden?
omdat ze nu zijn gestart met de online proeven.
• ……
Zodra er meer duidelijk is maken we dit bekend via
de mail, facebook en instagram.
Heb jij nog punten die je graag wil bespreken?
Mail die dan naar rvh@schimmelkroft.nl dan nemen
Een andere belangrijke ontwikkeling is de aandacht we dat punt op in de agenda.
voor Paard&Welzijn (zoals eerder al is gemeld).
Tot op heden waren er alleen op grote wedstrijden De vergadering is in april. Via de mailing maken we
(speciaal opgeleide) officials aanwezig.
de datum bekend en ontvang je een inloglink.
In de loop van het jaar zullen er meer officials
opgeleid worden, zodat ook tijdens onze wedstrijden
een ‘toezichthouder’ aanwezig zal zijn.
Wij onderzoeken de mogelijkheid om onze eigen
ringmeesters op te leiden, zodat het inschrijfgeld
niet omhoog hoeft.
Maar hou hier wel rekening mee op wedstrijden,
waarbij geen ringmeesters zijn. En….
WEES JE DUS BEWUST VAN HET FEIT DAT ER
JURYLEDEN MEEKIJKEN TIJDENS HET LOSRIJDEN EN
DAT ZIJ JE DE TOEGANG TOT DE WEDSTRIJDRING
KUNNEN ONTZEGGEN.

Een sportief 2021 toegewenst met
(hopelijk) zicht op ‘samen wedstrijden rijden’

