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ALGEMENE
LEDENVERGADERING
Op maandag 21 juni 2021 is
er een ALV voor de leden
van Nienoord.
Aanmelden kan t/m
maandag 14 juni via
info@rijverenigingnienoord.n
l

FACTURATIE 2021 - Lessen

ACTIVITEITEN 2021
Hallo allemaal,
We zitten op de helft van 2021 en hebben inmiddels alweer een aantal
activiteiten kunnen organiseren! Daar zijn wij uiteraard erg blij mee. Het
Corona virus is nog steeds aanwezig en hier zullen wij ook bij alle
activiteiten rekening mee houden.

Heb je zelf nog een leuk idee, laat het ons weten!
Wij zijn te bereiken via de mail of via Facebook.
activiteiten@rijverenigingnienoord.nl
https://nl-nl.facebook.com/people/ActiviteitencommissieNienoord/100010739710714

De facturatie m.b.t.
contributie is reeds
verstuurd. De lessen hebben
wij destijds niet op de
factuur gekomen, maar
inmiddels zijn deze weer in
volle gang en zal er
komende maand een
facuur volgen met het
lesgeld.
Mocht je vragen of
opmerkingen hebben, mail
dan aan
facturen@rijverenigingnieno
ord.nl

KOMT ERAAN
Er staan nog 2
dressuurclinics op de
planning, een KIDSdag,
mogelijkheid tot
schriktraining en onderlinge
wedstrijd.
Meer informatie volgt.
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KIDSDAG!
Op zondag 18 juli organiseren wij een
KIDSDAG voor de jongste leden van de
verenignig! Voor alle kinderen t/m 12 jaar, Je
kunt ervoor kiezen om met of zonder pony
mee te doen.
De kidsdag begint om 9:00u en zal tot
ongeveer 13:00u duren. Op de HJC Manege
te Tolbert. Deelname kost €10,- per persoon.
Deze ochtend zal in het teken staan van
gezelligheid en vermaak. Kom vooral
VERKLEED. Het thema van deze dag is
DISNEY!

Opgeven kan vanaf nu via de mail aan
activiteiten@rijverenigingnienoord.nl . Graag vermelden of
je met of zonder pony komt en welk niveau je hebt.
Aanmelden voor de KIDSDAG kan t/m 12 juli 2021.

Onderdelen
op deze dag krijg je een les van Romy Froma, gefocust op
houding & zit, balkjes en het plezier in paardrijden. Daarnaast
zullen we spelletjes doen en een stokpaardje knutselen.
*neem een oude sok mee!

PUZZELTOCHT
Op zaterdag 17 april was er een puzzeltocht in Appelscha. Deze is vol
Enthousiasme en plezier voldaan door onze leden. Bedankt voor jullie
belanangstellling en gezelligheid.
De prijs van leukste filmpjes en goede antwoorden was gewonnen door
Janet Kruger, Wendy Boeken en Nina Kroeze. De prijs werd
aangeboden door VANDAAG!
Hartelijk bedankt!

Ledenvergadering Regio
Groningen
Er staat een ledenvergadering
van de Regio Groningen op de
kalender. Op dinsdag 29 juni
2021 in de Postwagen te Tolbert.
Houdt
www.paardensportgroningen.nl
in de gaten voor de agenda en
het tijdstip.

Corona maatregelen in de paardensport
De maatregelen van het coronavirus in de paardensport zijn lichtelijk verruimd. Houdt
https://www.knhs.nl/nieuws/2020/coronavirus-en-paardensport/ in de gaten voor de laatste
nieuwsberichten
Laate update van 31 mei 2021.

KALENDER:
Komende maanden staan er de volgende activiteiten op de planning:
Juni
13 JUNI – DRESSUURCLINIC KIM JACOBI
20 JUNI – DRESSUURCLINIC CORRIE RAVE

Juli
18 JULI – DRESSUURCLINIC KIM JACOBI
18 JULI – DRESSUURCLINIC CORRIE RAVE
18 JULI – KIDSDAG NIENOORD
24 & 25 JULI – REGIO KAMPIOENSCHAPPEN TE G RONINGEN STADSPAR K

