Jaarverslag 2016
Leden
Onze vereniging bestond eind december 2016 uit 74 leden, waarvan 41 jeugdleden en
33 volwassenen. In 2016 telde de vereniging 7 wedstrijdruiters.
Het bestuur
Het bestuur heeft in het jaar 2016 zes maal vergaderd. Frank van der Kruk was dit
jaar aftredend en is bij de ALV van 2016 unaniem herkozen. Daarnaast zijn Inge van
Woudenberg en Esther Koster het bestuur komen versterken. Ook zij zijn bij de ALV
unaniem gekozen als algemeen bestuurslid. Vanwege het aftreden van Brigit
Kloosterman is Danique Bouwman vastgesteld als nieuwe secretaris van de
vereniging.
Activiteiten
De ALV heeft plaatsgevonden op 21 maart 2016. De opkomst was iets groter dan in
2015. Er waren in totaal acht leden aanwezig, naast de zeven bestuursleden. Locatie:
de Openbare bibliotheek Lopik.
De toiletteerdag heeft plaatsgevonden op 1 april 2016. Er kwamen 12 deelnemers om
te leren poetsen en vlechten. Het weer was matig, maar dat mocht de pret niet
drukken.
Tijdens de klusdag zijn verschillende leden weer druk geweest met het opknappen
van het terrein. Er werden bomen gesnoeid; het dak van de achterste stal werd
gemaakt en de planken van het weiland zijn weer tiptop in orde.
De vereniging heeft meegedaan aan de Plus Spaaractie waarbij er 10 weken lang geld
kon worden gespaard voor verenigingen uit de streek. Deze actie heeft geleid tot een
derde plek en een geldbedrag van €923,75. Frank van der Kruk en Danique Bouwman
hebben deze cheque in ontvangst mogen nemen. Dit geld is ten goede gekomen aan
onder andere verenigingsactiviteiten.
De dressuurcompetitie werd op 13 mei met 30 deelnemers en 18 juni met 33
deelnemers gehouden. Er waren dit jaar minder deelnemers dan in 2015. Toch waren
het gezellige dagen. De competitiewinnaars over 5 groepen waren: Daphne Sloof
(Eigen paarden B3); Angela Koudijs (Manege L8/L11); Benthe van Vliet (Manege B5);
Michelle Klever (Manege B1); Astrid Scheffer (Eigen paarden B3); Anna van Vliet
(Manege B4); en Ellemieke van den Akker (Bixie).
De bosrit heeft plaatsgevonden op 12 juni. Er waren in totaal 10 deelnemers. Hiervan
reden er 6 mee in een beginnersgroep en 4 in een gevorderde groep. Het was een
leuke en gezellige dag in Soerendonk.
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Op 17 juli zijn er 19 leden naar de Nederlandse Kampioenschappen geweest in
Ermelo. Het was heel lekker weer en de leden hebben een leuke dag gehad. Een deel
van de kosten werd gedekt door de vereniging.
Op 13 augustus werd er een Bixie clinic georganiseerd onder begeleiding van Solange
Hermans. Er waren 8 deelnemers. Iedereen was enthousiast, heeft veel geleerd en
kreeg na afloop een certificaat.
Op 19 en 20 augustus was er weer ponykamp. Er waren op vrijdag 15 deelnemers en
op zaterdag 17 deelnemers. Het programma was dit jaar iets anders vanwege een
beperking in het aantal paarden en pony’s. Toch was er een goed vullend programma,
ook met leuke activiteiten zonder pony’s. De kinderen hebben onder andere
valtraining gekregen, wat erg leerzaam was.
Vanwege het lage aantal aanmeldingen is dit jaar de strandrit niet doorgegaan.
Clubkampioenschappen
Dit jaar werden de clubkampioenschappen gehouden op 10 september (dressuur) en
1 oktober (Kür op muziek, springen en bixie-behendigheid). Aan de
clubkampioenschappen dressuur deden 16 ruiters mee en bij de
clubkampioenschappen kür op muziek, springen en bixie-behendigheid waren 11
deelnemers aanwezig.. Vianne Boer heeft gejureerd bij de dressuur wedstrijd en
Barbara Gumbert heeft de kür en het springen gejureerd.
De clubkampioenen zijn geworden: Astrid Scheffer (dressuur); Renske van Herk (kür
op muziek); Liesbeth Both (springen); en Benthe van Vliet (Bixie-springen).
Dit jaar waren er vergeleken met voorgaande jaren weinig deelnemers. We hopen
volgend jaar weer meer deelnemers te hebben.
Horse Morse
In 2015 zijn er vier digitale HorseMorse nieuwsbrieven verschenen onder redactie
van Esther Hof. Alle leden krijgen deze nieuwsbrief gemaild. We zijn nog steeds
opzoek naar een nieuwe redactie voor de HorseMorse.
De Grote Clubactie
Er zijn dit jaar 59 loten verkocht met een totaalopbrengst van € 139,26.
Website
Alle activiteiten staan op de website. Daarnaast de nodige algemene informatie en het
inschrijfformulier. De website is www.monarchiste.nl of www.monarchistelopik.nl.
Op de site zijn steeds de startlijsten en uitslagen terug te vinden. Ook dit jaarverslag
komt er op te staan.
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Wedstrijdruiters
De wedstrijdruiters zijn weer op concours gegaan en zijn ook vooruitgegaan. Toch
hebben sommige leden hun startkaart inactief gesteld door bijvoorbeeld blessures of
het beëindigen van hun hobby.
Overzicht:
Dressuur

Astrid Scheffer
Vianne van Leerdam – Boer
Roelle van Soest
Kirby Tuls
Daphne Sloof
Benthe van Vliet
Romy de Vos
Martine Both
Elina Langerak
Sarah Straver

Extravaganza
Wahare
Enesto
Piter
Joviaal
Sammy Boy
Titan van de Langewiek
Indy
Finale
Different

B +4
Z1
B +5
B +2
Niet gestart
B +2
Bixie
B +2 (Inactief)
L1 +1 (Inactief)
L1 +10(Inactief)

Namens het bestuur,
Frank van der Kruk, voorzitter
Maart 2017
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