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VAN HET BESTUUR
Beste leden,
De vorige nieuwsbrief was alweer even geleden. We mochten ook niet
zoveel de afgelopen maanden en we hadden ook nog last van droes. Dat is
gelukkig helemaal weg en gelukkig viel het ook erg mee. Inmiddels mogen
we weer iets meer en zijn we gestart met begeleid rijden. We hopen op 20
maart ook de tientjes-lessen weer te kunnen hervatten. Met deze nieuwe
start pakken we ook de nieuwsbrief weer op om jullie bij te praten.
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

acpsvkampen@gmail.com
Huurpony’s:
Marianne Noordman
Lesindeling en instructie:
Christel van Oene
Algemeen bestuurslid:
Vacature

Sponsor de PSV!
De KNHS heeft een mooie verloting op touw gezet. Jij kunt leuke prijzen
winnen en je sponsort ook de vereniging. 80% van de opbrengst komt ten
goede aan de PSV. Van harte aanbevolen. Klik hier om loten te kopen.

Ledenvergadering 19-5-2021
We hopen dat het fysiek weer kan en mag op 19 mei 2021 in de kantine.
Aanvang 19.30 uur. Jullie ontvangen nog een uitnodiging.
Nieuwe penningmeester
We zijn als bestuur blij dat we na een tijdje zoeken een nieuwe
penningmeester hebben gevonden. Hij zal in de ledenvergadering worden
voorgesteld en voorgedragen als nieuw bestuurslid.
Vacature algemeen bestuurslid
Na 10 jaar heeft Jacco Ilbrink besloten om te stoppen als bestuurslid van
de PSV. Wij gaan hem missen! Gelukkig blijft hij nog wel actief voor de
HCK. We hebben Jacco inmiddels uitgebreid bedankt voor zijn inzet.
Door het vertrek van Jacco moeten we wel op zoek naar een nieuw
bestuurslid. Het zou fijn zijn als dat iemand is die net als Jacco handig is
en ons zo kan helpen. Ben jij dat of ken je iemand die dat is en wel wil
helpen? Aanmelden kan bij Herman Bruins.
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.

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

Coronamaatregelen

Schoonmaakploeg kantine
Hoewel we samen
wel weer iets meer
mogen, gelden nog
steeds diverse
regels.
-

Heb je klachten, blijf dan thuis.
Kom alleen naar de manege, doe wat je
doen moet en ga dan weer naar huis.
Als begeleiding nodig is, dan maximaal 1
begeleider per ruiter/amazone.
Hoest in je elleboog.
Zorg voor 1,5 meter afstand op de
manege, ook langs de bakrand.

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.

OPRUIMDAG 24-4-2021
Op zaterdag 24 april willen we in en vooral
rondom de manege flink opruimen. We hopen
dat jullie allemaal (met pappa of mamma) een
handje komen helpen.

Ponykamp 2022
Helaas, dit jaar geen ponykamp. Door de
coronamaatregelen lukt het niet om dat nu te
organiseren. Omdat we niet weten hoe het in
het najaar is, hebben we besloten het
ponykamp door te schuiven naar 2022. Noteer
maar vast in je agenda 26 t/m 29 mei 2022.

-

-

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

Helaas, dit is hoe het niet hoort!

MANEGEPONY NIEUWS
Vorige keer melden we nog blij de aanschaf van twee pony’s. Helaas is er
één, Jolene, al weer weg. Het wilde niet met haar. Ook hebben we na
vele jaren trouwe dienst helaas afscheid moeten nemen van Roos.
Hierdoor neemt wel de druk op de andere pony’s toe. We zijn dus op zoek
naar een nieuwe. Weet jij een leuke en goede manegepony? Neem dan
contact op met Edine Hooijbergh of Marianne Noordman.
Onlangs hebben alle manegepony’s mooie grote hooinetten gekregen. Als
ze goed gevuld zijn, scheelt dat een voerbeurt voor Rinus. Benja is er in
ieder geval al blij mee.

