Jaarverslag 2016.
Het jaar 2016 werd een jaar waarin onze ruitervereniging Liethorp in financiële
zin haar rug weer enigszins gerecht heeft.
In bestuurlijke zin bevinden we ons ook in dit jaar 2016 in ongemakkelijk
vaarwater. In februari 2016 hebben twee leden het bestuur van de vereniging
vaarwel gezegd. En hebben diverse pogingen om het bestuur weer voltallig te
krijgen geen enkel resultaat opgeleverd. Het bestuur omvat in 2016 dus vier
leden. Opnieuw is in dit jaar 2016 de bezetting van de pensionboxen meer dan
goed te noemen.
Peter Hoevenaar en Carlo Huybregsen hebben zich met veel enthousiasme
ontfermd over de website van onze vereniging.
In de loop van 2016 werd de conventionele TL verlichting vervangen door de
LED lampen, hetgeen een aanzienlijke besparing in het stroomverbruik heeft
opgeleverd.
Eveneens in 2016 werd een stootrand van betonnen legoblokken opgetrokken
om te voorkomen dat opgestapelde balen stro en voordrooggras tegen en door
de buitenwand van de stroloods werden geduwd.
Een Leiderdorpse en een Koudekerkse ondernemer hebben dit gratis voor ons
geregeld. Eind van dit jaar is de omheining van de buitenbak geheel vernieuwd.
Het ledenbestand:
Ponyruiters 30 min.
Ponyruiters 60 min.
Paardruiters
Pensionruiters
Niet-rijdende leden
Totaal:

31-12-2015
22
149
153
29
23
376

31-12-2016
31
147
146
26
30
380

Het bestuur:
Het bestuur in 2016 bestond uit: Yu Lu voorzitter, Arie Roest penningmeester,
Miranda Giel, secretaris en Ad Helder, algemeen lid. Het bestuur heeft
maandelijks vergaderd, en meerdere malen is zij ook tussentijds bij elkaar
gekomen. Er zijn in 2016 twee algemene ledenvergaderingen gehouden.
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Niet onvermeld mag blijven dat de besturen van zowel de Stichting Ruiterschool Liethorp als van de Ruitervereniging Liethorp gezamenlijk hebben
besloten de heer Thomas van den Breul aan te trekken als bemiddelaar van
beide besturen. Beide partijen zijn er vooralsnog zeer content mee.
Het personeel:
Per 31 december 2016 was de personele bezetting als volgt samengesteld:
Caroline Post, Marinelle Syll, Monique Wageman, Bas Hunck, Eveline Wisse,
Jamie van Voorden, Marleen Bernsen en Cilaine Pont.
De levende have:
Per 31 december 2016 was de gehele levende have in onze manege als volgt
opgebouwd:
a. van de vereniging: 13 ponies en 13 paarden.
b. van de pensionklanten: 3 ponies en 19 paarden.
De wedstrijden:
2015
2016
FNRS
10
10
KNHS
10
8 x 1 dgs’e en 2 x 2 dgs’e wedstrijd.
VCN
2
2
Op zondag 28 mei werd in de Capelse manege in Capelle a/d IJssel een selectie
wedstrijd gehouden voor kwalificatie voor het Nederlands kampioenschap
carrouselrijden. Liethorp werd uitstekend 3de en plaatste zich dan ook. Op de
Zilvia’s hoeve in Houten werd op zondag 12 juni het Nederlands
kampioenschap carrousel georganiseerd; onze vrijdagavond carrouselgroep
behaalde daar een 7de plaats in een sterk deelnemersveld. Voorwaar een
geweldige prestatie!
De clubkampioenen:
KNHS: Chantal Versteegh.
FNRS: Isabel Wiggers bij de ponies.
FNRS: Nynke de Jong bij de paarden.
Het ruiterkamp:
Het ruiterkamp werd opnieuw op de Eekwal in Emmen gehouden. De
inschrijving verliep stormachtig en was snel volgeboekt. Men heeft weer volop
naar de zin gehad en de week verliep verder zonder incidenten.
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De leiding was voor de laatste maal in handen van Cor Breuker; ook Peter
Hoevenaar zal niet in de begeleidingscommissie terugkeren.
De evenementen en activiteiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De nieuwjaarsbijeenkomst: 29 januari.
Dag van de Pony, met als thema: “Heerlijk oud Hollands”: 16 mei.
Trec wedstrijd: 3 juli.
Valtraining: 30 maart, 6/13/20 april .
Help, mijn kind rijdt paard! Een middag voor de ouders: 13 februari.
Leasedag, waar kinderen voor een dag een pony hebben: 22 februari en
30 december.
Miniruiterkamp, twee maal, in de week van 11 t/m 15 juli en 15 t/m 19
augustus.
FNRS “Open dag”: 18 september.
Pas de Deux carrouselwedstrijd: 9 oktober.
Deelname aan het Leids ontzet: 3 oktober.
Reünie van oud-Liethorp leden uit de jaren 1970 t/m 1980: 9 juli.

De sponsoren:
Het aantal sponsoren is iets toegenomen. (Loonbedrijf van der Poel).
Tot besluit:
De ruitervereniging Liethorp kan, mede dankzij de inzet van haar personeel en
haar vele vrijwilligers, ook op dit jaar met een goed gevoel terugkijken. Hier op
aansluitend mag niet onvermeld blijven dat de Grote Clubactie, dankzij vooral
de inzet van een aantal jeugdige leden, opnieuw zeer succesvol geweest is.
Het bestuur wenst nogmaals iedereen, personeel en de vele vrijwilligers, te
bedanken voor de getoonde inzet en betrokkenheid. De ruitervereniging kan
deze steun absoluut niet missen!
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