Paardensportvereniging

MARSUA

Nieuwsbrief jaarwisseling 2011/2012
In de eerste vergadering van het bestuur in de nieuwe samenstelling is de wijze van uitvoering van het
beleid bepaald en zijn de taken en werkgroepen verdeeld. Op de overgang van het oude naar het nieuwe
jaar willen we jullie hier nog even over informeren. Ook nog informatie over de lespakketten en andere
wetenswaardigheden.

Portefeuille- en taakverdeling bestuur
Krein Bons
Yvonne de Graaf
Wim Koot
Diederik Stam
Jan Bijeman

- voorzitter, financiën, kantine, sociale contributie, niet-hippische activiteiten
- secretaris, communicatie, PR, sponsoring
- vice-voorzitter, afgevaardigde in de Stichting Marsua, onderhoud,
veiligheidscoördinator
- stalhouders
- paardensportactiviteiten (dat omvat: verenigingslessen, wedstrijdorganisatie,
wedstrijdsecretariaten, alle overige (onderlinge) paardgerelateerde activiteiten),
contacten met KNHS en ORUN

De boekhouding en uitvoering van het penningmeesterschap van Marsua wordt gedaan door Freek
Kosters. Hij maakt geen deel uit van het bestuur, daarom is Krein Bons als bestuurslid verantwoordelijk
voor de financiën.
Uit de bovenstaande taakverdeling blijkt ook welke bestuursleden verantwoordelijk zijn voor welke
werkgroepen. Naar aanleiding van de nieuwe portefeuilleverdeling zullen de bestuursleden op korte termijn
met hun werkgroepen de plannen voor de komende periode gaan uitwerken.

Communicatie
Alle Marsua- aangelegenheden zullen worden gecommuniceerd vanuit het bestuur, bij voorkeur via de
nieuwsbrief. Leden kunnen hun vragen aan het bestuur stellen tijdens het vragenhalfuurtje, of per mail:
bestuur@marsua.com . Er is 1 e-mailadres van de vereniging, van waar uit namens de vereniging wordt
gecommuniceerd. Werkgroepen of werkgroepleden kunnen door het bestuur een werkgroep-emailadres
laten aanmaken. Zo blijft alles overdraagbaar en controleerbaar.

Overige bestuursbesluiten
 Aannemen van leden (stalhouders en niet-stalhouders) gebeurt door een gesprek met minimaal één
bestuurslid
 Er komt een informatiemap voor aspirant-leden en – stalhouders
 Bestuursleden die werkgroepen aansturen houden regelmatig contact met hun werkgroep, maken
het beleid, zien toe op de voortgang en doen verslag van hun werkgroep(en) in de bestuursvergadering
 Het is mogelijk om donateur van Marsua te worden voor een bedrag van minimaal € 25,- per jaar
 Naar de lidmaatschapsvormen en hoogte van de contributie wordt kritisch gekeken, dit wordt nog
nader uitgewerkt.
 De bodem van de binnenbak wordt door het intensieve gebruik snel minder van kwaliteit. Het
bestuur onderzoekt wat er ter verbetering kan worden gedaan en wat de kosten zijn.

Lespakketten 2012
Er gaat wat veranderen in de lespakketten. Voorheen kocht je een lespakket voor een heel jaar (januari t/m
december). Dat kon een heel pakket (elke week les) of een half pakket (1x per 2 weken) zijn.
Vanaf 2012 kun je een lespakket voor een half jaar kopen. Alleen loopt het dan niet voor een half
kalenderjaar maar voor de periode van april t/m september en van oktober t/m maart. Voor de eerste 3
maanden van 2012 (januari, februari en maart) wordt voor de gevolgde lessen in deze maanden een aparte
rekening gestuurd.
Bij deze nieuwsbrief ontvangen jullie gelijk de inschrijfformulieren (daar staan ook de prijzen op) en de
voorwaarden.

Examen koetsiersbewijs
Op zaterdag 18 februari zijn van 8.00 – 16.00 uur het buitenterrein en de kantine beschikbaar gesteld aan
Jaco Schouten voor het Koetsiersbewijs. De buitenbak en de binnenbak zijn dan overigens gewoon te
gebruiken.

Het bestuur van Marsua wenst jullie allemaal een fijne jaarwisseling
en een sportief en gezond 2012 !!!!!!!

*********Tot

op de nieuwsjaarsborrel : zaterdag 7 januari*********

