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Beste mensen

Het jaar is al weer voorbij. We hebben moeten constateren dat de deelname voor de bronzen paarden
competitie onder onze verwachting is gebleven. Door verschillende redenen kon men toch niet 4
wedstrijden rijden waardoor men uit de uitslag werd geschrapt wat natuurlijk heel jammer is. Daardoor
hebben we besloten dat men voor het nieuwe seizoen van de 5 wedstrijden er 3 moet hebben gereden om
in aanmerking te komen voor het Bronzen Paard.
De prijsuitreiking van de Bronzen Paarden werd ook dit jaar weer druk bezocht. Natuurlijk bedanken we
langs deze weg weer onze sponsor DresSpring BV die deze competitie toch elk jaar maar weer mogelijk
maakt door de bronzen paarden te sponseren.
Dit jaar zijn we het buitenseizoen begonnen met een Wok avond in de Sprengenhorst, veel positieve
reacties hebben we daarop gekregen.
Voor dit jaar waren er 4 buitenwedstrijden gepland waarbij de deelname nogal verschillend was. Met
name de selectie wedstrijd was goed bezocht maar de andere wedstrijden lieten te wensen over. Het
lijkt er op dat ruiters teveel mogelijkheden hebben om te starten waardoor men vaak de keuze maakt om
op zand te dressuren en vaak ook nog op een avond wedstrijd. Ook het verplaatsen naar de zondag heeft
in deze niet veel geholpen.
Aan de vrijwilligers heeft het niet gelegen want die zijn weer enthousiast op komen draven. Natuurlijk
zijn nieuwe vrijwilligers altijd welkom zodat niet alles op dezelfde mensen neer komt. Hebt je nog een
avondje over meld je dan bij onderstaande zodat we je in kunnen plannen.
Dit jaar bestonden we 50 jaar en hebben we onszelf een nieuwe hindernis cadeau gedaan, deze is
onderhoudsvriendelijk en van licht materiaal gebouwd. Natuurlijk wilden we onze leden ook verrassen en
dat hebben we gedaan door ze op de wokavond een powerbank cadeau te doen. Deze werd tijdens de
wedstrijden ook verstrekt aan onze leden. Ik hoop dat ieder van ons er een heeft gehad mocht dit niet
zo zijn laat het dan even weten zodat we dit nog kunnen oplossen.
Ook dit jaar konden de dressuurruiters weer diverse prijzen winnen die waren gesponsord .Zo kon men
strijden voor het bronzen edelhert, gesponsord door RICOH Document Center Midden Nederland.
Daarnaast hadden we de CUSTOM ZADELS competitie en werden er weer extra bonnen beschikbaar
gesteld door HIPPO STYLE Ruitersport&lifestyle, onze hartelijke dank gaat dan ook uit naar al deze
sponsors.
De barbecue bij Carla en Bert voor onze vrijwilligers was heel gezellig als afsluiting van het buiten
seizoen en willen hen ook bedanken voor de geboden gastvrijheid.
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 de springbodem is verbeterd wat door de ruiters als zeer positief werd ervaren. Onze
dank uiteraard hiervoor ook naar Gert en Wytske voor de prettige samenwerking.
Namens het bestuur wens ik ieder een sportief 2018
Arno van der Mik voorzitter.

JAARVERSLAG OVJ 2017
Ledenbestand:
Eind 2016

176 leden
6 donateurs
9 ereleden
7 leden van verdienste

De ontwikkeling in 2017:
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 2017

186 leden
6 donateurs
9 ereleden
7 leden van verdienste

Bestuur van de OVJ:
Ter informatie hierbij nog even een overzicht van het huidige bestuur:
Arno van der Mik – Voorzitter
Chris Pieterse - Wedstrijdsecretaris
Hermi Veldink - Secretaris
Eddy Mannak - Penningmeester
Rudie Kaal - Technische zaken
Patrick van Leeuwen – Lid
Corry Krijt – 2de wedstrijdsecretaris
Saskia Zomerhuis – Website / Vice-voorzitter
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!

OVJ Algemeen :

Buitenwedstrijden:
Gert en Wytske bij deze weer onze hartelijke dank voor de fijne samenwerking!
We hebben het afgelopen jaar weer vier gezellige wedstrijden gehad. De gehoopte deelname
bleef dit jaar ook uit.
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 Brasserie de Manege in Apeldoorn 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 2017
HARTELIJK
BEDANKT !!

