Jaarverslag van LR/PC de Hofruiters over het verenigingsjaar 2017
Algemeen
Het jaar 2017 is voor de vereniging een druk, spannend en enerverend jaar geweest. Halverwege het
jaar werd ons bestuurslid Irma ziek, maar zij is gelukkig goed aan herstellen en weer volledig
operationeel in het bestuur. Dit jaar hebben we leuke evenementen georganiseerd en 3 nieuwe
initiatieven ontplooid, die echter veel tijd hebben gekost. Mede daardoor zijn er ook dit jaar
onderwerpen blijven liggen.
De bestuurssamenstelling
Voorzitter: Ger Huijer
Secretariaat/Website: Pos Siccama
Penningmeester/Ledenadministratie: Marcel van Brakel
Coördinator instructie: Barbara van Brakel
Coördinator evenementen, FNRS & Facebook : Irma Fonteijn
KNHS
Wedstrijdsecretariaat: Irma Fonteijn

Evenementencommissie
Maaike van Schijndel, aangevuld met de bestuursleden; Irma, Barbara en Marcel
Coördinator Vrijwilligerspool
Nicole van den Bos
Administratiekantoor Compear heeft ook in het afgelopen jaar de financiën op goede wijze verzorgd
en beheerd.
Het bestuur kwam in 2017 1 maal per maand voor een vergadering bijeen en er werden 2
vergaderingen met de instructie gehouden.
Instructie:
In het afgelopen jaar heeft zich een mutatie voorgedaan in het instructiebestand:
Emma van Baalen heeft haar lessen opgegeven. Kim Ebbinge heeft haar plaats ingevuld.
Het instructieteam bestaat nu uit de volgende leden: Deana Meijnders, Sylvia Hut, Marian Heering,
Elise ten Bosch, Maaike van Schijndel, Kim Ebbinge; Henk van den Hof, Christel Berghuis en Daphne
Nijenhuis hebben de wedstrijdgroepen lesgegeven.
Daarnaast geven twee instructeurs (eigen kweek Hofruiters) in opleiding les: Denise Fonteijn en
Maartje Huitink
Langs deze weg wil het bestuur alle instructeurs, instructeurs in opleiding en invalinstructeurs heel
hartelijk dank zeggen voor hun inzet en toewijding in het afgelopen jaar.

Evenementencommissie
In 2017 is de commissie met Maaike als lid samen met Barbara, Irma en Marcel aan de slag gegaan
met de organisatie van de wel bekende evenementen zoals de FNRS dagen (ook voor 21 plus), 4& 8
tallen, Ponykampen (ook voor 20 plus) en de Clubkampioenschappen. Naast al deze evenementen is
het de EC gelukt om het evenement spooktocht en het examen voor het ruiterbewijs op de agenda
te krijgen.
FNRS proef 21 plus :
Voor de leden die lessen volgen maar geen diploma willen rijden is er een avond aanvullend op een
FNRS dag georganiseerd voor 21 plus waarbij ze werden beoordeeld voor hun kunnen zonder
officiële toevoegingen. Dit is een hele leuke avond geworden en zal ook zeker in 2018 terug komen
als evenement/wedstrijd.
Ponykamp 20+:
Voor de oudere jongere binnen de vereniging is er wederom een ponykamp 20+ georganiseerd in
Eersel. Daar hebben zij veel verschillende aspecten van het paardrijden kunnen ervaren zoals
western rijden, tweespan rijden en een buitenrit door het bos.
Spooktocht:
Voor de leden van de Hofruiters is in april een spooktocht gehouden, aanvankelijk begon het een
beetje lauw en ontspannen, maar toen de eerste spoken plotseling opdoken werd het toch wel een
hele spannende tocht, waarover nog lang werd nagepraat.
Ruiterbewijs:
Naast voorbereiding voor de praktijk, zijn er ook theorieavonden gehouden, met als resultaat dat er
13 van de 14 ruiters zijn geslaagd! Wij zijn trots op onze ruiters en instructeurs!
Zoals hierboven omschreven is het de EC gelukt om veel evenementen te organiseren en vaak ook in
een heel kort tijdsbestek. Dit is echter wel een erg grote druk op de tijd en de flexibiliteit van de
commissie leden. Het is wel goed om te zien dat zij daarbij veel steun hebben van vrijwilligers bij de
bezetting van de evenementen. Om de aanwezigheid van de vrijwilligers beter te stoomlijnen is men
eind 2016 gestart met het opzetten van een vrijwilligers pool. Deze wordt gerund door een andere
vrijwilliger Nicole. Die daar overigens ook erg druk mee is. Voor het jaar 2018 is de EC druk bezig
met het bekijken van aanvullende evenementen om een breed pakket aan de leden te bieden. We
sluiten echter niet uit dat de commissie in 2018 iets rustiger gaan doen en iets minder evenementen
gaat organiseren.

Evenementen ten behoeve van wedstrijdruiters:
Er zijn 5 Dressuurwedstrijden indoor gehouden er is geen springwedstrijd gehouden mede door
gebrek aan belangstelling.
Dressuurwedstrijd outdoor is samengedaan met de ZVJ en dat is beide verenigingen goed bevallen, 1
juli had de ZVJ de regie, de Hofruiters deden de regie op 2 juli. Deze Hofruiter wedstrijd werd
gecombineerd met de laatste selectiewedstrijd van de ponies in onze kring.
Het valt het bestuur wel op dat het aantal vrijwilligers met name voor de KNHS wedstrijden moeilijk
te krijgen zijn, dat is een zorgpunt voor het jaar 2018
Clubkleding
Om de herkenbaarheid van de instructeurs voor ruiters, ouders en bezoekers te verbeteren is er een
kledinglijn voor de instructie ingevoerd. Daarnaast is er een lijn voor de leden van de Hofruiters
uitgerold, die te vinden is op de website van de Hofruiters (www.hofruiters.nl).
Clubkampioenschappen 2017
Uitslag Clubkampioenschappen Manege 2017
Bleskampioen Doutzen Hoogakker
2e plaats Annabel de Jonge
3e plaats Jasmijn Bakker
Clubkampioen Pony Elisa Vermissen
2e plaats Rosalie Braakman
3e plaats Dian Heezen
Clubkampioen Paard Lisa Sluiter
2e plaats Floor Beekwilder
3e plaats Jay Agus

Uitslag Clubkampioenschappen Eigen&Lease 2017
Clubkampioen Pony Britt Franken met Vivaldi
2e Naomi Peters met Pino
3e Tessa Hasper met Valentino
Clubkampioen Paard Cathy Wichards met Bella
2e Denise Fonteijn met Zidane
3e Sabina Ritsema met Waldrose

Bijscholing Instructie:
Hoewel al onze instructeurs gediplomeerd zijn streeft het bestuur er naar dat alle instructeurs een
geldige leslicentie gaan krijgen of behouden, hiertoe moeten instructeurs licentie punten halen door
het volgen van cursussen op onze manege of bij het KNHS centrum. In 2017 hebben diverse
instructeurs een bijscholingsessie in Ermelo gevolgd waarvoor zij licentiepunten hebben gekregen
Nieuwe initiatieven
In mei 2017 is een les gestart die alleen toegankelijk is voor jongens, in de club beter bekend als de
jongensles, voor deze les is veel animo, naast het paardrijden is er in deze les ook plaats voor
bootcamp achtige oefeningen
In september 2017 is een les gestart voor dames van minimaal 25 jaar, in de club beter bekend als
de vrouwenles, ook hiervoor is veel belangstelling.
Twee van onze leden doen de opleiding voor instructeur en worden begeleid (ook financieel) vanuit
de vereniging, hiermee hoop het bestuur uit eigen kweek instructie voor de toekomst te realiseren.
Het bestuur wil iedereen heel hartelijk bedanken die van het afgelopen jaar een succesrijk jaar
heeft gemaakt.
Ger Huijer, voorzitter

