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VAN HET BESTUUR
Beste leden,
Op 8 juli 2020 was er dan eindelijk de algemene ledenvergadering. Het
belangrijkste moment in het jaar voor een vereniging. Het moment voor alle
leden om zich uit te spreken over hoe het bestuur het doet en welke
wensen er leven onder de leden. In dat opzicht was het jammer dat de
opkomst minder was dan gehoopt. Aan de andere kant, misschien is dat ook
wel een heel goed teken. Jullie vinden dat het bestuur het prima doet. En
dat is natuurlijk fijn om te constateren. Toch hoop ik als kersverse
voorzitter volgend jaar op een hogere opkomst.
Samenstelling bestuur PSV
Voorzitter:
Herman Bruins
voorzitter@psvkampen.nl
tel: 06-23808026
Penningmeester:
Mireille Petersen
penningmeester@psvkampen.nl
tel: 06-18309287
Secretariaat:
Henriette Bonsink
info@psvkampen.nl
tel: 06-26666423
Wedstrijdsecretariaat:
Christel van Oene

psvkampen@hotmail.com
Activiteitencommissie:
Karin de Jonge
Huurpony’s:
Marianne Sieberichs
Lesindeling en instructie:
Christel van Oene
Algemeen bestuurslid:
Jacco Ilbrink

De ledenvergadering 2020 was los van de corona-maatregelen wel een
bijzondere vergadering. Na vijf jaar als voorzitter trad Herman Kwakkel af
en was ook niet meer herkiesbaar. Herman heeft, samen met de andere
bestuursleden, de vereniging weer tot bloei gebracht en financieel heel
gezond. De vereniging is Herman erg dankbaar daarvoor en in de
vergadering is daar ook bij stilgestaan en is hij met een passend cadeau
bedankt. Al is Herman geen bestuurslid meer van de PSV, gelukkig blijft hij
nog wel meedraaien in het bestuur van de HCK en blijft hij ook nauw
betrokken bij de Zilveren Ui.
Niet alleen Herman nam afscheid. Ook Daniëlle Switynk heeft haar functie
als secretaris neergelegd. Ook zij werd bedankt met een passend cadeau.
Gelukkig waren er voor beide posities opvolgers gevonden. Vanaf 9 juli 2020
is Henriette Bonsink de nieuwe secretaris en Herman Bruins de nieuwe
vooorzitter. Ja, weer een Herman, dat is de vorige keer goed bevallen .
Verderop in deze nieuwsbrief stellen zij zichzelf voor
Ook aftredend en niet herkiesbaar was onze penningmeester, Mireille
Petersen. Helaas hebben we voor haar nog geen opvolger kunnen vinden.
Gelukkig is Mireille bereid de taken nog even waar te nemen todat er een
nieuwe penningmeester is gevonden. Is dit iets voor jou of weet je wie dit
zou kunnen doen, aanmelden kan bij de nieuwe voorzitter.
Tot slot, dit is onze eerste nieuwsbrief als nieuw bestuur. We willen dit
zeker vaker gaan doen. Jullie inbreng daarbij is ook belangrijk. Dus heb je
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.
namens het bestuur, Herman Bruins

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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EVEN VOORSTELLEN
de nieuwe secretaris

EVEN VOORSTELLEN
de nieuwe voorzitter

Hallo Leden,

Beste Leden,

Graag wil ik mijn eventjes voorstellen als nieuw
bestuurslid van de PSV Kampen. Mijn naam is
Henriette Bonsink ik ben getrouwd met Peter
Bonsink. Samen hebben wij 2 kinderen; een zoon
Lars (15jaar) en een dochter Lynn (13 jaar). Lynn
rijdt bij de PSV Kampen als huurlid op Bobby.
Wellicht dat sommigen van jullie ons al wel
kennen van de manege. Lynn rijdt inmiddels al
zo’n jaar of 5.

Mijn naam is Herman Bruins. Al vroeg was ik besmet
met het paardenvirus. In mijn jonge jeugd kwam ik al
bij manege De Ruiter, toen nog aan de Beltweg in
Kampen. Op ongeveer 25 jarige leeftijd ben ik echt zelf
gaan rijden bij manege Wilten in Zwolle (nu de Haerst).
Met een manegepaard toch M-dressuur gereden op de
onderlinge wedstrijden. Daar heb ik ook een aantal
jaren het wedstrijdsecretariaat gedaan en organiseerde
tevens de maandelijkse wedstrijden. Op enig moment
kwam ik in de menwereld terecht en heb zelfs
recreatief met een vierspan paarden gereden.
Fantastische tijd! Ook officieel nog een tijdje tweespan
samengestelde menwedstrijden gereden. Nu ben ik nog
als jurylid vaardigheid/marathon actief en als hoofd
rekenkamer zorg ik de dat wedstrijduitslagen er komen.
Ik kom bij de manege aan de Zwartendijk sinds mijn
dochter Jinny mocht ponyrijden van ons, vanaf haar
zevende verjaardag. Inmiddels heeft zij een eigen
paard en na een aantal jaren chauffeur en groom, is
ook dat niet meer nodig. Ons gezin bestaat verder uit
Leonie (mijn vrouw) en Takeo (zoon) en Silke (dochter).
Ik heb er zin in om de PSV samen met jullie succesvol
te laten zijn. Als er iets is of als je hebt vragen, hoor ik
het graag van jou en niet via een ander.

Jinny Bruins met Gaugain: 4de prijs B-springen
11 juli 2020 in Wezep.

MANEGEPONY NIEUWS
In de ledenvergadering kwam het al even aan de orde. We hebben best wat oude
managepony’s. We hebben inmiddels afscheid genomen van Max. Hij heeft
jarenlang trouw en enthousiast zijn rondjes met heel veel ruiters en amazones
gelopen. Max bedankt! We zijn op zoek naar twee nieuwe pony’s, zonder
gebreken, lief, bereden en rond de 10 jaar.
Weet jij zo’n pony? Geef het dan door aan Christel van Oene.

Max in de wei

