Paardensportvereniging

MARSUA

Nieuwsbrief februari 2012
Rooster van aftreden bestuur
Naar aanleiding van de ledenvergadering maken we het rooster van aftreden van de bestuursleden
onderstaand bekend. Bestuursleden zijn gekozen voor een termijn van drie jaar.
jaar van aftreden naam
naam
2012
Yvonne de Graaf
2013
Krein Bons
Wim Koot
2014
Diederick Stam
Jan Bijeman

Onderhoud
 Alle stenen die er nog lagen zijn inmiddels gebruikt om het terrein verder te verharden. Het
achterdeel is ook vlak gemaakt. Na de vorst zal dit alles verder worden afgewerkt.
 De bodem van de binnenbak zal na de wedstrijden worden aangepakt met een nieuwe toplaag.
 Regelmatig zitten de toiletten verstopt omdat er van alles wordt weggespoeld wat niet via het toilet
kan. Oproep aan iedereen om geen troep meer door het toilet te spoelen !
 Er zal een materialenschuur worden gebouwd. Daarbij hebben we veel handjes nodig. Wanneer de
werkzaamheden beginnen wordt nog bekend gemaakt. Ben je bereid om daarbij te helpen meld je
dan aan bij Wim Koot of Bas Groenendijk.

Gebruik binnenbak
Nu door de vorst alleen de binnenbak nog te gebruiken is zijn er tijdelijk wat extra spelregels voor het
gebruik van de binnenmanege van kracht. De manege is van en voor alle leden en iedereen moet
gelegenheid hebben zijn paard prettig te kunnen trainen, ook nu de ruimte beperkt is. Dat betekent dat
wanneer je wilt springen dit voorlopig alleen kan op bepaalde tijden. Op doordeweekse dagen kan dit
overdag tot 17.00 uur en ’s avonds na 21.00 uur. In het weekend kan je springen tot 12.00 uur en na
17.00 uur.

Koetsiersbewijs examen verplaatst
Het koetsiersbewijs examen dat op 18 februari was gepland is verplaatst naar zaterdag 10 maart.
De rijbanen zijn die dag gewoon te gebruiken.

Evenementen
zaterdag 25 februari - indoor menwedstrijd
zondag 26 februari - eerste onderlinge wedstrijd van de competitie: dressuur, mennen en springen
zaterdag 3 maart
- indoor dressuurwedstrijd

Donateurs gezocht
Vanaf 25 euro per jaar is het mogelijk om donateur van Marsua te worden. Aanmelden kan bij het bestuur.
Donateurs worden onder andere via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen op
Marsua

Waar heen met welke vraag?
Het bestuur heeft een aantal speciale e-mailadressen in het leven geroepen.
vereniging@marsua.com: voor vragen over lidmaatschappen en stalhouderszaken
bestuur@marsua.com: voor alle vragen en opmerkingen aan het bestuur
mennen@marsua.com : voor alles omtrent de menwedstrijden
wedstrijdsecretariaat@marsua.com : voor alles omtrent het rijden van wedstrijden, de officiële wedstrijden
die Marsua organiseert, het aanvragen van startpapieren
activiteiten@marsua.com : voor aanmelden voor onderlinge activiteiten en vragen of opmerkingen over de
activiteiten gehouden op Marsua
lessen@marsua.com: aan- en afmelden lespakketten, vragen en opmerkingen over de verenigingslessen
penningmeester@marsua.com: voor alle financiële zaken

Kantine
Het gaat goed met het openhouden van de kantine. De proef wordt daarom nog een maand verlengd. Wel
dringend verzoek om de lichten uit te doen en de katten buiten de deur te zetten.

Ledenmutaties
Opgezegd per 1 januari:
Daphne de Backer - Thea Bos - Henri Bos - Aline ten Bos - Suzan van Bruggen - Peter Costerus Gerrit Jan van Enck - Rosanne van Hal - Dennie van Hees - Laura Jansen - Linda Otten Lizzy de Koning - Elles Norbart - Ditta Principaal - Jacqueline van Putten - Christel de Rooy - Minke Schoe
- Jooske van der Spil - Heleen Vinckemöller - Magda Vrije - Ineke van Weele - Irma Richter Alle leden ontvangen binnenkort een bijgewerkte ledenlijst.

