
      

 

 

Beste leden, 

Nog even en we gaan (bijna) allemaal op vakantie. Voordat we gaan nog 
even een nieuwsbrief met een korte terugblik en een weer mooi gevulde 
agenda voor na de zomer.  
 
Meetmomenten en behendigheidswedstrijdje 
Op 17 april en 19 juni hadden we twee meetmomenten. Geen officiële 
wedstrijden, maar wel een moment dat de ruiters/amazones een 
dressuurproef konden rijden voor een jury en direct uitgebreid 
commentaar  kregen van die jury. Wij vonden het erg leuk en gaan kijken 
of we dit vaker kunnen organiseren. 
Op maandag 3 mei hadden we een dressuurpoefje voor de aspirant leden 
en konden ze een behendigheidsparcours rijden. Ook een leuke activiteit. 
En het viel echt nog niet mee om met de pony’s overal goed langs te 
komen. Aan het eind van de dag showde Sharon van Dijk met JS Evy’s 
Hotgril een hele mooie dressuurproef. 
 

        
 
Ledenvergadering 23-6-2021 
Na een paar weken uitstel was op 23 juni 2021 dan nog net op tijd (voor 1 
juli) de jaarlijkse ledenvergadering. Voor mij de 1ste keer als voorzitter. Er 
was een mooi groepje leden aanwezig. De kascommissie had de boeken 
bekeken en die had Mireille weer goed op orde. Ondanks corona en alles 
wat er niet kon, toch nog een klein positief resultaat. Voor Mireille was dit 
de laatste jaarrekening, zij heeft haar functie als penningmeester 
neergelegd. Christel had een mooie toespraak voor haar die terugging tot 
2010, het jaar waarin Mireille was toegetreden tot het bestuur. Ook kreeg 
Mireille een leuke attentie. Voor Mireille hebben we inmiddels een nieuwe 
penningsmeester gevonden, die ook direct benoemd kon worden. Alle 
aanwezige leden stemden voor Raymond Sieberichs. Raymond welkom!. 
Behalve Mireille hadden we nog een aftredend bestuurslid, Marianne 
Noordman. Zij heeft de afgelopen drie  jaar de zaken rondom de 
manegepony’s geregeld. Ook voor haar waren er mooie afscheidswoorden 
en uiteraard een leuke attentie.  
 
Inhoud nieuwsbrief 
Heb jij  iets voor de nieuwsbrief of wil je dat een bepaald onderwerp eens 
aan de orde wordt gesteld, meldt dat dan via info@psvkampen.nl.  
Zelf nieuws aanmelden? Bijvoorbeeld een mooi wedstrijdresultaat (met 

             VAN HET BESTUUR 

Samenstelling bestuur PSV 
 
Voorzitter: 
Herman Bruins 
voorzitter@psvkampen.nl 
tel: 06-23808026 
 
Penningmeester: 
Raymond Sieberichs 
penningmeester@psvkampen.nl 
tel: 06-12296843 
 
Secretariaat: 
Henriëtte Bonsink 
info@psvkampen.nl 
tel: 06-26666423 
 
Wedstrijdsecretariaat: 
Christel van Oene 
psvkampen@hotmail.com 
 
 
Activiteitencommissie: 
Karin de Jonge 
acpsvkampen@gmail.com 
 
Stallen/Huurpony’s: 
Edine Hooijberg 
hckstalhuur@gmail.com 
 
Lesindeling en instructie: 
Christel van Oene 
 
Algemeen bestuurslid:  
Vacature 
 
 

Juli 2021 

 BHV-ers en EHBO-ers gezocht! 
 
Bij wedstrijden hebben we ook hulpverleners nodig. We willen je vragen om door te geven als jij een EHBO- 
of BHV-diploma hebt. Mailen kan naar: psvrooster@hotmail.com 
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- Rommel en mest opruimen! 
- Privélandjes afsluiten met stroomdraad 
- Per stal mogen er één deken, twee 

borstels, peesbeschermers en een 
voerbak(je) met deksel aan de stal 
hangen.  

- Voer in afgesloten tonnen/bakjes 
- Geen camera’s en ventilatoren bij de stal 

 
 
 

               

 

VACATURES BESTUUR 
 
Door het vertrek van Jacco Ilbrink en Marianne 
Noordman zijn we op zoek naar twee nieuwe 
bestuursleden. Heb jij iets met pony’s en 
paarden en wil jij je samen met de andere 
bestuursleden inzetten voor een bloeiende 
vereniging, meld je dan aan bij één van de 
bestuursleden. 
 

KALENDER 2021 
 
26-7 t/m 14-8: Zomervakantie, geen lessen 
16-8: Lessen starten weer 
24-9 t/m 27-9: oefenspringparcours grote bak 
25-9: HCK Klussendag manege 
02-10: Schoomaakdag voor Zilveren Ui 
15/16-10: Zilveren Ui 1 
29/30-10: Zilveren Ui 2; parcours blijft t/m 1-11 
26/27-11: Zilveren Ui 3; parcours blijft t/m 29-11 
10/11-12: Clubkampioenschappen 
 
2022: 
22-1: Kringwedstrijd pony’s dressuur 
04-2: indoordressuur paarden 
18/19-3: indoor springen 
 

 
Ponykamp 26 t/m 29 mei 2022 

 

NIEUWE PLANNEN 
 
Het afgelopen jaar hebben we door corona niet 
veel kunnen doen. Na de zomer pakken we 
samen de draad weer op. 
 
Plastic flesjes 
Vanaf 1 juli 2021 zit er ook op alle kleine plastic 
flesjes statiegeld. We gaan een container 
neerzetten waar jullie die flesjes in kunnen 
gooien. Zo houden we het samen buiten schoon 
een levert het ook nog wat op voor de PSV. Je 
kleine flesjes van thuis/school mogen er ook in! 
 
Inzameldag 
Om een breder trainingsaanbod te realiseren 
willen we plastic cavelletti-pionnen 
aanschaffen. Ook willen we  een nieuwe 
hindernis met ‘water’ eronder aanschaffen. We 
gaan hiervoor een inzameldag organiseren. Met 
de opbrengsten kunnen we dan de spullen 
kopen.  
 

 
 
 
 
Wedstrijdtraining 
Tot slot zijn we aan het kijken of we vanaf 
september wedstrijdgerichte dressuurtraining 
kunnen organiseren. We denken aan 2 ruiters 
per half uur maximaal 8 ruiters, vijf weken les 
en de zesde week een proefje met 
commentaar.  


