Nieuwsbrief Paardensportvereniging Kampen
Augustus 2020

VAN HET BESTUUR
Beste leden,
Dit is de tweede nieuwsbrief in 2020. De vakanties zijn voorbij en bijna
iedereen heeft het normale ritme van zorgen, werken of naar school weer
opgepakt, wel nog steeds met de dreiging van corona en de bijbehorende
maatregelen. In deze nieuwsbrief goed nieuws over twee nieuwe ponies,
aandacht voor de regels op de manege en oproepen voor vrijwilligers.

Samenstelling bestuur PSV
Voorzitter:
Herman Bruins
voorzitter@psvkampen.nl
tel: 06-23808026
Penningmeester:
Mireille Petersen
penningmeester@psvkampen.nl
tel: 06-18309287

Met spoed gezocht penningmeester!
We zijn nog steeds dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester
(man/vrouw). Mireille heeft aangegeven door persoonlijke omstandigheden
binnen enkele weken te willen stoppen. Wie helpt ons? Dat mag ook eerst
voor een jaar zijn, zodat we wat meer tijd hebben om structureel een
opvolger te vinden. Is dit iets voor jou of weet je wie dit zou kunnen doen,
aanmelden kan bij de voorzitter.
Inhoud nieuwsbrief
Heb jij iets voor de nieuwsbrief of wil je dat een bepaald onderwerp eens
aan de orde wordt gesteld, meld dat dan via info@psvkampen.nl.
Zelf nieuws aanmelden? Bijvoorbeeld een mooi wedstrijdresultaat (met
foto), dan zien we dat ook graag tegemoet.

Secretariaat:
Henriette Bonsink
info@psvkampen.nl
tel: 06-26666423

namens het bestuur, Herman Bruins
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Wedstrijdsecretariaat:
Christel van Oene

psvkampen@hotmail.com
Activiteitencommissie:
Karin de Jonge

acpsvkampen@gmail.com
Huurpony’s:
Marianne Sieberichs
Lesindeling en instructie:
Christel van Oene
Algemeen bestuurslid:
Jacco Ilbrink

Rommel en mest opruimen!
De laatste tijd worden de regels die we samen hebben afgesproken
minder goed nageleefd. Zo ligt er vaak rommel en wordt de mest niet
uit de bakken en paddocks gehaald.
De komende drie maanden wordt er extra gecontroleerd op wie zijn
rommel/mest niet opruimd. Als dit geconstateerd wordt, volgt een
boete van € 15,- die bij herhaling wordt verdubbeld. Als dat ook niet
helpt, is een volgende optie de stalhuur te verhogen, zodat er iemand
kan worden ingehuurd hiervoor.
Privélandjes afsluiten met stroomdraad
Het komt te vaak voor dat de stroomdraad van de privélandjes na het
eruithalen van pony/paard niet dichtgezet wordt. Met als gevolg dat op
de draadjes van het land van de pony’s van de PSV ook geen stroom
staat. Dus iedereen, ook als je paard/pony niet in het landje staat, wel
de stroomdraad erop zetten.

BHV-ers en EHBO-ers gezocht!
Bij wedstrijden hebben we ook hulpverleners nodig. We willen je vragen om door te geven als jij een EHBOof BHV-diploma hebt. Mailen kan naar: psvrooster@hotmail.com
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GEZOCHT VRIJWILLIGERS

Orde, netheid en veiligheid
In de gangpaden bij de stallen worden steeds
meer spullen neergezet of opgehangen. Dat is
niet de bedoeling natuurlijk. Voor je spullen heb
je een kast. Per stal mogen er één deken, twee
borstels, peesbeschermers en een voerbak(je)
met deksel aan de stal hangen. De rest opruimen!

Schoonmaakploeg kantine
Vind jij het leuk om te helpen op de manege en daar
ook wat mee te verdienen? Wij zoeken een ploegje van
4-6 mensen die om te beurt in rooster de kantine gaan
schoonmaken, eens per twee weken. Je krijgt er een
kleine vergoeding voor. Aanmelden kan bij Gerrit van
Dijk, de voorzitter van de HCK, dijkkampen@home.nl.

Ratten
Er zijn best veel ratten op het terrein. Dat komt
ook omdat er veel voer voor ze is op de grond en
in de kasten. Zorg dat je je voer altijd in
afgesloten bakken/tonnen hebt. Ook de ton met
voer in je kast. Als je de ton gevuld hebt, ook
voer wat er naast is gevallen opruimen. Verder is
het beter dat je een stalen kast hebt dan een
houten. Door staal komen de ratten niet heen. Als
we samen zorgen dat er zo min mogelijk eten
voor ze is, dan scheelt dat een stuk in de
overlast.

Onderhoud kleine bak 4 september 2020
Op 4 september is de kleine bak de hele dag niet
beschikbaar. Er komt dan nieuw zand in en ook nieuwe
vlokken. Om de vlokken te verdelen is hulp welkom.
Aanmelden bij Gerrit van Dijk.

Camera’s en ventilatoren
Camera’s en ventilatoren zijn niet toegestaan in
de stallen, een radio wel. Het bestuur van de HCK
onderzoekt de mogelijkheden om zelf camera’s
op te hangen op het terrein.

Boxen schoonspuiten 12 september 2020
Op 12 september wordt een deel van de boxen weer
schoongespoten en ook in de binnen bakken gaan we
aan de slag. Hulp is welkom. Aanmelden kan bij Jacco
Ilbrink.
Algemene schoonmaakdag 3 oktober 2020
Op 3 oktober gaan we met z’n allen opruimen en
schoonmaken, zodat alles weer netjes is, ook voor de
1ste Zilveren Ui op 16 oktober. Je kunt zelf aangeven
wat je leuk vind om te doen. De werkzaamheden
komen in het inzetrooster te staan. Vele handen maken
licht werk! Natuurlijk zorgen wij voor een hapje en een
drankje na afloop.

MANEGEPONY NIEUWS
Helaas hebben we kort na het vertrek van Max ook afscheid moeten nemen van Sonja. Gelukkig hebben we sinds kort
twee nieuwe pony’s op stal, de 7 jarige merrie Raven en de 8 jarige merrie Jolene.

Jolene is 1.53 hoog.
Ze kan ook een
sprongetje maken.
Op haar
linkerachterbeen
heeft ze een
littieken, maar daar
heeft ze geen last
van. Jolene kan
zowel alleen als
met de groep een
buitenrit maken.

Raven is 1.45
hoog en vindt
een sprongetje
maken ook
leuk. Raven kan
zowel alleen als
met de groep
een buitenrit
maken.
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Wedstrijdagenda
Springen
16 en 17-10-2020 : Zilveren Ui 1
30 en 31-10-2020 : Zilveren Ui 2
27 en 28-11-2020 : Zilveren Ui 3
(finale)
19 en 20 maart 2021: Indoor
springen pony’s en paarden
Dressuur
16 januari 2021:
Kringkampioenschappen dressuur
5 februari 2021:
Pony’s klass BB t/m M2

INZETROOSTER VOOR
WEDSTRIJDEN
Binnenkort zijn er weer wedstrijden op onze
manege en doen we weer een beroep op jullie als
leden.
Tijdens de wedstrijden zijn er verschillende
diensten, verdeeld over tijdsblokken per dag.
Sommige diensten kunnen prima door onze jongere
leden gedaan worden. Voor andere diensten doen
we een beroep op de ouder(s)/verzorger(s) van het
lid. Gemiddeld wordt er van ieder lid of de
ouder(s)/verzorger(s) verwacht 4 á 5 diensten per
jaar te doen.
Inschrijven voor deze diensten gaat via het
inzetrooster. Om je in te schrijven krijg je
binnenkort via de mail een link waarmee je in het
rooster kan komen. Via deze link kun je je dan
inschrijven voor de diensten die je aanspreken.
Als er diensten open blijven staan dan hebben we
met elkaar afgesproken dat er mensen ingeroosterd
worden. Dit gaat via een eerlijke verdeelsleutel en
wordt gecommuniceerd via de mail.
Het blijft belangrijk om regelmatig het inzetrooster
te checken. Mocht je nog vragen hebben of verdere
uitleg willen dan kun je contact zoeken met Ina
Kloeze, psvrooster@hotmail.com

WEDSTRIJD UITSLAGEN
OP FACEBOOK
De PSV heeft een facebookpagina voor onder
andere het promoten van de club. Dat kan ook door
de wedstrijduitslagen van jullie te vermelden, maar
we weten niet wie waar welke wedstrijden rijdt.
We willen natuurlijk ook geen mensen overslaan.
Daarom aan jullie het verzoek om je uitslag door te
geven via voorzitter@psvkampen.nl.
De uitslagen die op zondag 18.00 uur binnen zijn,
worden op maandag op facebook geplaatst.

