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ALGEMENE
LEDENVERGADERING –
NAJAAR 2021
Op maandag 29 november
2021 (onder voorbehoud) is
er een ALV voor de leden
van Nienoord.
Aanmelden kan t/m
maandag 22 november via
info@rijverenigingnienoord.nl

Persoonsgegevens updaten
Wij willen jullie vragen om je
persoonsgegevens, adres,
telefoonnummer en e-mail
adres wijzigingen aan ons
door te geven.
Kosteloos opzeggen voor 1
december 2021!

ACTIVITEITEN 2021
Hallo allemaal,
Het indoorseizoen is alweer van start en met deze weersberichten is dat
geen straf. Voor het indoorseizoen zijn wij bezig een kalender te maken
met activiteiten voor alle leden.
Voor de jongste leden hebben wij nog twee activiteiten op de planning
staan. Een onderlinge wedstrijd komt eraan en daarnaast zijn er een
aantal clinics.
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

Mocht je vragen of
opmerkingen hebben, mail
dan aan
facturen@rijverenigingnienoord
.nl of
penningmeester@rijverenigingn
ienoord.nl

KOMT ERAAN
Er staan nog een aantal
clinics op de planning, een
KIDSdag, Sinerklaasactiviteit
en onderlinge wedstrijd.
Kijk op de kalender om te
zien wat er al gepland is.
Meer informatie volgt.

.
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KIDSDAG!
Op zondag 24 oktober organiseren wij nogmaals
een KIDSDAG voor de jongste leden van de
verenignig! Voor alle kinderen t/m 13 jaar. (ook voor
kinderen van de leden op eigen risico). Je kunt
ervoor kiezen om met of zonder pony mee te doen.

Sinterklaas – Pietengym!

De kidsdag begint om 9:00u en zal tot ongeveer
13:00u duren. Op de HJC Manege te Tolbert.
Deelname kost €10,- per persoon.

Opgeven kan via activiteiten@rijverenigingnienorod.nl of via Saskia
Gestel (lessencoördinatie). Aanmelden kan t/m 27 november 2021.

Deze ochtend zal in het teken staan van
gezelligheid en vermaak.
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 18 oktober 2021.

Tijdens de lessen op dinsdag 30 november is er voor alle leden t/m 13
jaar en alle lessende leden pietengym. Samen met Esmee zullen wij dit
verzorgen.
Deelname is gratis. Kom zoveel mogelijk verkleed.

Onderlinge wedstrijd 2021!!
Zondag 21 november 2021 zal er weer een onderlinge wedstrijd
georganiseerd worden! Na anderhalf jaar is het eindelijk weer
mogelijk. Voor alle leden. 1 dressuurproef en flexibel springen. Met dir
jaar een CLUBkampioen bij de pony’s en bij de paarden. Kosten zijn
€5,- per proef.
Opgeven kan via activiteiten@rijverenigingnienorod.nl Aanmelden
kan t/m 15 november 2021.

Working Equitation clinic
Op zondag 31 oktober wordt er een WE clinic verzorgd door
Gemma Nienhuis. Hierin komt de trial training ook aan bod.
De training is uitermate geschikt voor
*WE combinaties die zich verder willen ontiwkkelen in de sport.
*Combinaties met spanning.
*Mooie afwisseling en aanvulling in de dagelijkse training.

Overige;
Op 20 oktober wordt er door
SWN een dressuur wedstrijd
georganiseerd.
Voor 2022 zijn wij bezig met het
organiseren van een ponykamp.
Hierover later meer!

Opgeven kan via activiteiten@rijverenigingnienorod.nl Aanmelden kan t/m 27
oktober 2021.

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 22 september 2021.

KALENDER:
Komende maanden staan er de volgende activiteiten op de planning:
Oktober
10 OKT – SPRINGCLINIC HANS DE VRIES
24 OKT – INDOOR KIDSDAG
24 OKT – DRESSUURCLINI C CORRIE RAVE
31 OKT – SPRINGCLINIC MARRIET SMIT-HOEKSTRA
31 OKT – WORKING EQUITATION CLINIC / GEMMA NIENHUIS

November
21 NOV – ONDERLINGE WEDSTRIJD
29 NOV – NAJAAR ALV NIENOORD
30 NOV – PIETENGYM

