
 

Beste leden, 

Nadat het een tijd (te) rustig is geweest zonder nieuwsbrief, gaan we 
de draad weer oppakken. In deze nieuwsbrief wat kort nieuws, de 
agenda voor de komende maanden en een oproep aan een ieder die lid 
is of anderszins betrokken is bij de manege. Ook hier geldt nog steeds, 
vele handen maken licht werk. 
 

namens het bestuur, Herman Bruins 
 

Terugblik ledenvergadering 11 april 2022 
In de ledenvergadering is vooral lang gesproken over de hulp bij 
activiteiten en het gebruik/invullen van het inzetrooster. Het komt 
voor dat mensen wel inschrijven, maar dan toch niet komen. Soms 
hebben we ook gewoon te weinig mensen. Een kleine groep moet dat 
dan weer opvangen. Als lid van onze vereniging verwachten we ook dat 
jij je inzet voor de vereniging en daar horen diensten bij. Dat is echt 
niet elke week en je kunt jezelf inplannen. We hebben afgesproken 
dat wanneer je ingepland bent en niet verschijnt, dat je dan een 
boete krijgt. Laat het zover niet komen, niet leuk voor jou en niet 
voor ons. Zorg voor een vervanger als je toch niet kunt of ga 
overleggen, maar blijft niet gewoon weg. 
 
Burendag 24 september 2022 
De eerste activiteit van het binnenseizoen was de gezellige Burendag, 
met als afsluiting een BBW. De winnaars van de pimp-je-pony-
wedstrijd waren Stella, Kiki en Talissa. Zij hadden Bobby gepimd met 
als thema regenboog. 
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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 Hooijbergh 
hckstalhuur@gmail.com 
 
Lesindeling en instructie: 
Christel van Oene 
 
Algemeen bestuurslid:  
Vacature 
 
 
 

September 2022 

 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!  
- Ook in de paddocks! 
- 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 

 

 
MANEGEPONY NIEUWS 
 
We hebben weer een nieuwe topper op stal, 
Raieffa (16 jaar). Net als Zahirah, helemaal uit 
Gieterveen. 

Kamper Dressuur Bokaal  
 
Na onze oproep in de vorige nieuwsbrief, 
hebben  we één inzending ontvangen van de 
fam. Prins. Dat was: de Zilveren Ui 
dresssuurbokaal. Om verwarring met de al 
langer bekende Zilveren Ui (springen) te 
voorkomen, hebben we hier niet voor gekozen. 
We houden het daarom op de Kamper 
dressuurbokaal. De eerste editie van dit 
jaarlijkse evenement (hoepen wij) is inmiddels 
verplaatst naar 4 en 5 maart 2022. 
 

2022: 
14/15 oktober:       Clubkampioenschappen 
28/29 oktober:       Bixiewedstrijd    
28 oktober:       Haloween in de kantine 
25/26 november:   Zilveren Ui (po/pa) 
2 december:       Sinterklaasbingo 
28 december:       Oliebollenwedstrijd 
 
2023 
21 januari:           Kringkampioenschappen (pa) 
23/24/25 februari: Dressuurbokaal (po/pa) 
18 maart:       Springen (po/pa) 

 
 
Omdat de opbrengst van de kantine 
rechtstreeks ten goede komt aan de PSV en 
omdat het gewoon gezellig is als er wat reuring 
is in de kantine, willen we nog steeds graag dat 
de kantine op in ieder geval maandagavond 
(19.00 tot 21.00 uur), vrijdagavond (19.00 tot 
21.30 uur en zaterdagmorgen (09.30 tot 13.30 
uur) open is. Voorwaarde is wel dat we daarvoor 
voldoende vrijwilligers hebben. Voor de 
zaterdagochtend hebben we nu twee vaste 
mensen, Daarmee kan het, maar nog iemand 
erbij zou fijn zijn. Voor de maandag en 
vrijdagavond hebben we tot nu toe 5 mensen. 
We willen er graag 3 bij, zodat je 1x per vier 
weken of een maandag of een vrijdagavond 
dienst hebt. Nog meer mensen zou helemaal 
mooi zijn natuurlijk. Het is erg leuk werk!  

 
Schone stallen 

  
De PSV doet ook weer mee dit jaar. De 
opbrengst komt ten goede aan de manege. 
Steun ons en (ver)koop zoveel mogelijk loten. 
Van ieder lot gaat 2,80 naar de vereniging. 

 
Iedereen bedankt 
voor het goed 
leegmaken van de 
stallen. Zo konden 
Gerrit en Gerwin in 
1 weekend alle 
stallen ontsmetten 
en schoonmaken. 
Het resultaat mag 
er zijn. 

 


