Nieuwsbrief nr. 1 – 2016
voor kring-verenigingen en hun leden

Kring Rijn & Gouwe
Algemeen
Zoals je weet zijn per 1 januari 2016 de Kringen 1-Rijnstreek en 4-’t Groene Hart samengevoegd tot de nieuwe
Kring Rijn & Gouwe.

Bestuur
Het bestuur van de nieuwe kring is als volgt samengesteld:
Hennie van Vliet
Eva Koopman
Geert Hofland
Kees Zwetsloot
Annika van Buren
Maresca de Jong

voorzitter
vicevoorzitter
secretaris
penningmeester
wedstrijdsecretaris
Alg. bestuurslid

(Bentwoud – Boskoop)
(Palensteynruiters - Leidschendam)
(Boreftse Ruiters - Bodegraven)
(Voorruiters - Voorhout)
(Les Chevaliers - Bodegraven)
(Duinruiters - Noordwijkerhout)

Communicatie
• Facebook : Kring Rijn & Gouwe heeft een eigen Facebook-pagina: ‘Kring Rijn & Gouwe’. Deze gebruiken
•
•
•

we al volop, onder andere voor informatie over kring- en regiokampioenschappen. (Let op: niet ‘Kring Rijn en
Gouwe 1&4’!). Juiste link = https://www.facebook.com/Kring-Rijn-Gouwe-320956311408021/?fref=ts .
Website : we zijn druk bezig met (de voorbereidingen voor) een nieuwe website; de domeinnaam ligt al vast:
www.kringrijnengouwe.nl. Zodra deze operationeel is laten we dat natuurlijk weten. De websites van de oude
kringen 1-4 worden (op termijn) afgesloten.
Nieuwsbrief : wanneer nuttig en/of nodig zullen we via een nieuwsbrief informatie met jullie delen; de nieuwsbrief krijgt dus geen vaste frequentie.
E-mail : voor vragen, opmerkingen en suggesties is het kringbestuur per e-mail bereikbaar op
kringrijnengouwe@gmail.com

Ledenvergadering
De voorjaarsledenvergadering van Kring Rijn & Gouwe vindt plaats op maandag 18 april 2016 om 20.00 uur in
de kantine van Hippisch Centrum Bodegraven. Uitnodiging en agenda worden 3 weken van tevoren verzonden.

Outdoor kringkampioenschappen 2016
Paarden
Zat. 18 juni 2016 – Manege Reigersburgh - Waddinxveen
: paarden M1 t/m ZZL
Zat. 2 juli 2016 – Manege De Vosseburch - Ter Aar
: paarden B t/m L2
- De kringkampioenschappen van de paarden zijn tevens de selectiewedstrijden voor de regiokampioenschappen
van Zuid-Holland.
- Het kringkampioenschap wordt verreden over twee proeven.
- De kringkampioenschappen worden geheel verreden op een zandbodem.

Pony’s
Zat. 18 juni 2016 – Manege Reigersburgh – Waddinxveen
: pony’s B t/m Z2
- Voor de regiokampioenschappen van Zuid-Holland geldt een vrije inschrijving.
- Het kringkampioenschap wordt verreden over twee proeven.
- De kringkampioenschappen worden geheel verreden op een zandbodem.

Diversen
Op dit moment vindt een update plaats van de verenigings- en contactgegevens (ledenlijst) van alle verenigingen
die onder de nieuwe kring vallen. Zodra deze gereed is ontvangen jullie daarvan een exemplaar.
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