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Beste mensen
Het jaar 2018 begon met een vervelende mededeling vanuit paardensportcentrum Gert van den
Hoorn.
Er mochten met onmiddellijke ingang geen wedstrijden worden gehouden.
Dit kwam doordat het bestemmingsplan was gewijzigd en het terrein nu te boek stond als
agrarische gebied waarop je geen evenementen mag houden.
Diverse buren hadden bezwaar ingediend en om handhaving verzocht.
Na overleg in het bestuur wat te doen in deze situatie hebben we besloten om alleen de selectie
wedstrijd dressuur te laten doorgaan en wel op het terrein van het federatiecentrum te Ermelo.
Dit veroorzaakte wel weer wat meer organisatie dan normaal want nu moest ons materiaal
verplaatst worden.
De wok avond die al gepland stond hebben we wel doorlaten gaan zodat we ook onze vrijwilligers
konden voorbereiden op een rustig seizoen. Het was net als voorgaande jaren erg gezellig.
De selectiewedstrijd werd goed bezocht en ook de deelnemers waren tevreden met het
resultaat.
Samen met onze vrijwilligers en het bestuur is alles uiteindelijk toch nog netjes voor elkaar
gekomen.
Ook voor het komend seizoen is nog niet bekend of we weer wedstrijden mogen rijden ,Gert en
Wytske doen er alles aan om de situatie terug te draaien maar of dat gaat lukken is nu nog niet
bekend.
De Bronzen Paarden, gesponsord door Dresspring, werden ook weer uitgereikt in de Manege aan
de Jachtlaan.
Dit jaar voor het eerst is onze jaarvergadering gehouden voorafgaand aan de prijsuitreiking,
Dit werd door bestuur en leden als positief ervaren.
Verder willen ook dit jaar Ton en Rita bedanken voor het gebruik van hun manege.
Wat betreft de buitenwedstrijden wachten we af wat er volgend jaar gaat gebeuren.
Namens het bestuur wens ik jullie een sportief 2019
Arno van der Mik

JAARVERSLAG OVJ 2018
Ledenbestand:
Eind 2017

186 leden
6 donateurs
9 ereleden
7 leden van verdienste

De ontwikkeling in 2018:
Evenals voorgaande jaren hebben weer een aantal leden om verschillende
redenen hun lidmaatschap beëindigd. Dit jaar zijn het er iets meer dan andere jaren.
Wij hopen dat het aantal in 2019 weer gaat toenemen.
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 2018

174 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:
Jammer genoeg dit jaar alleen 1 selectiewedstrijd bij de KNHS maar gelukkig wel met tevreden
ruiters.
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!
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 2018
HARTELIJK
BEDANKT !!

