
 

JAARVERSLAG 2015 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

OOST 

VELUWSE RIJ- EN 

JACHTVERENIGING 
 

 

 

 

 

  

http://www.ovj.nl/highres/welcome.html


 

 

 

 

 

Beste mensen  

  

Nu we een jaartje met de nieuwe bestuursleden draaien mag ik wel zeggen dat alles op rolletjes 

loopt, de taken zijn mooi verdeeld en iedereen heeft er plezier in.  

 

Ook werd er dit jaar weer goed gestreden om de bronzen paarden die werden gesponsord door 

Dresspring waarvoor onze hartelijke dank.  

De binnen wedstrijden werden goed bezocht en gelukkig mochten we ook weer het ZZ licht 

uitschrijven.  

We begonnen het buiten seizoen met een gezellige en druk bezochte bowlingavond met onze 

vrijwilligers.  

 

Het buiten seizoen werd een stuk aantrekkelijker door de 3 competities die waren 

uitgeschreven,  

Te weten de WHIS competitie voor de klasse B t/m M2, de CUSTOM ZADELS competitie voor 

de klasse Z1, Z2 en ZZ Licht en nieuw dit jaar was de competitie voor het Bronzen hert welke 

gesponsord werd door Ricoh Document Center Midden Nederland.    

Hiervoor was een speciale finale ronde op de laatste wedstrijd dag. 

En ook dit jaar zijn alle buitenwedstrijden gesponsord door HippoStyle Ruitersport & Lifestyle 

uit Amersfoort.  

Voor iedere  1ste prijswinnaar van elke groep in de dressuur stelden zij een cadeaubon 

beschikbaar en als volgprijzen waren er leuke, handige cadeaus.  

We hopen deze traditie voort te kunnen zetten net als onze Bronzen Paarden competitie.  

 

Natuurlijk zijn we nog steeds blij dat we bij Manege Pothoven voor onze binnen wedstrijden 

terecht kunnen, Rita en Ton van Straaten bedanken we daar dan ook voor.  

Buiten is dat natuurlijk ook nog steeds geweldig op de terreinen van Gert en Wytske van den 

Hoorn waar van het voorjaar een nieuwe springbodem is neergelegd wat door de ruiters als zeer 

positief werd ervaren, onze dank gaat uiteraard hiervoor ook naar Gert en Wytske voor de 

prettige samenwerking.  

 

Zoals elk jaar hadden we ook na de laatste buitenwedstrijd weer een gezellige barbecue met 

onze vrijwilligers, onze dank gaat uit naar Carla en Bert Niessink voor de gastvrije ontvangst.  

 

Over het algemeen hebben we een goed jaar achter de rug met wat minder starts dan 

voorgaande jaren maar door alle vernieuwingen en competities hopen we daar komend jaar 

verbetering in te zien.  

 

Rest mij nog U een sportief 2016 toe te wensen.  

 

 

Arno van der Mik vice voorzitter  

 



   

     

 

Ledenbestand:  

Eind 2014    190 leden  

         6 donateurs  

         9 ereleden  

         7 leden van verdienste  

  

De ontwikkeling in 2015:  

Evenals voorgaande jaren hebben weer een aantal leden om verschillende  

redenen hun lidmaatschap beëindigd.  

Deze leden hebben te kennen gegeven dat zij bijzonder tevreden waren over de  

altijd goed georganiseerde wedstrijden en de prettige behandelingen bij het  

inschrijven voor en starten op deze wedstrijden.  

  

Ledenbestand:  

Eind 2015    191 leden  

         6 donateurs  

         9 ereleden  

         7 leden van verdienste  

  

Ontwikkelingen in het bestuur van de OVJ:  

 

Ter informatie hierbij nog even een overzicht van het huidige bestuur:  

  

Arno van der Mik – Vice-Voorzitter  

Chris Pieterse - Wedstrijdsecretaris  

Hermi Veldink - Secretaris  

Eddy Mannak - Penningmeester  

Rudie Kaal - Technische zaken  

Patrick van Leeuwen – Sponsoring 

Corry Krijt – 2de wedstrijdsecretaris 

Saskia Zomerhuis – Website 

 

Ook dit jaar zijn er weer een aantal vrijwilligers aan ons team toegevoegd, waar  

wij ontzettend blij mee zijn. Wij hopen evenals voorgaande jaren dat als er  

mensen zijn die geïnteresseerd zijn om ons als vrijwilliger of als bestuurslid te  

komen versterken zich bij ons aanmelden. Iedereen wordt nog steeds met open  

armen ontvangen!  
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 OVJ Algemeen : 

  

Buitenwedstrijden: 

Gert en Wytske bij deze weer onze hartelijke dank voor de fijne samenwerking! 

We hebben het afgelopen jaar weer drie zeer gezellige wedstrijden gehad met 

meestal mooi weer!  

 

Binnenwedstrijden:  

De binnenwedstrijden bij Manege Pothoven waren ook dit jaar weer goed bezet.  

Dankzij de flexibele opstelling van Rita en Ton van Straaten verliep dit wederom vlekkeloos, 

waarvoor weer onze hartelijke dank!  

In alle klassen werd door de OVJ- leden weer gestreden in de Bronzen Paarden  

Competitie die dit jaar wederom keer werd gesponsord door DresSpring uit  

Wenum Wiesel. Wij willen Henk Linthorst van harte bedanken voor de prettige  

samenwerking en de toezegging om volgend jaar weer te sponsoren! 

Dit jaar werden de Bronzen Paarden tijdens de jaarlijkse feestelijke  

prijsuitreiking in Dorpshuis Ons Huus in Beemte Broekland aan de winnaars uitgereikt.  

  

 

Vrijwilligers en sponsors:  

Geen enkele vereniging kan zonder vrijwilligers en sponsors en daarop is de OVJ  

geen uitzondering.  

Wij willen daarom iedereen van harte bedanken voor de enorme inzet en steun  

die wij van iedereen iedere wedstrijd weer krijgen, en zonder welke wij niet zouden zijn  

wat wij nu zijn!  

  

 

  

 
Daarom alle 

vrijwilligers en 

sponsors van 2015 

HARTELIJK 

BEDANKT !! 


