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Nieuwsbrief
Maart 2015

14 maart, Barokke wedstrijd, Utrecht
14 t/m 22 maart, Equitana, Essen, Dld.
15 maart, Theoriedag WE, Kootwijkerbroek
29 maart, Kür op muziek, Boxtel
12 en 19 april, Kür op muziek, Boxtel
10 t/m 13 april, Rafael Soto, Lunteren
11 en 12 april, Indoor wedstrijd WE
19 april, Lange teugeldag, Bergschenkhoek
3 mei LEDENDAG, Bunschoten
16 en 17 mei, Traningsdag, Lunteren
7 juni, Paarden van de Zon, Bunschoten

Evenementen data

Beste leden,

We kunnen een gezonde groei van het ledenbestand
melden namelijk 20% ten opzichte van 2013!
Ook financieel gezien was het ondanks dat we extra
begroot hadden voor het jubileumjaar een gezond jaar.
De ALV had een mooie opkomst en was erg geslaagd! Dit
jaar hebben alle personen wie wat extra gedaan heeft in
de vereniging een kleine attentie gehad. (zie foto collage)
Laurens Kremer een dikke pluim voor het financiële
jaarverslag, want ondanks dat je op het laatst de functie
van Lucie Klaassen hebt overgenomen is er een zeer
professioneel verslag gepresenteerd.

We hebben dit jaar binnen het bestuur helaas afscheid
moeten nemen van Frank Meijer, Jacqueline de Ridder en
Lucie Klaassen. Wij danken hun voor hun inzet en hopen
hen nog vaak te zien binnen de vereniging.
Gelukkig kunnen wij melden dat het bestuur versterkt
gaat worden met Laurens Kremer (penningmeester),
Juliette Rodenburg (secretaris) en Danielle van Bokhoven
(algemeen bestuurslid), wij danken hen voor hun aan-
melding.

We zijn intussen bezig met aanstaande ledendag van 3
mei die dit jaar op stal Groenendaal gehouden zal wor-
den, bij mooi weer buiten en anders binnen, we hopen
jullie dan allemaal weer te zien.

In de komende Pura Passion zullen we wat meer info over
de ledendag vermelden maar hou deze datum vrij.

Tot gauw,

Het bestuur

Het bestuur
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Opgave Copa Caballos en Horse Got Talent

Opgave
Je kunt je nog opgeven door het bijgaande
inschrijfformulier(en) volledig ingevuld vóór 20
april 2015 te mailen naar:
info@andalusier-vereniging.nl

Copa Caballos Español via website

Spanish Horse Got Talent via website

Reglement Copa Caballos Español

Reglement SHGT

Sinds 21-2-2015 heb ik mij aangesloten bij de
vereniging als algemeen bestuurslid.
Daar ik de taak van de sponsoring en promotie
op mij zal nemen ben ik op zoek naar enthousi-
aste leden en vrijwilligers die het leuk vinden om
ons te helpen met de promotie en bekendheid
van ons prachtige Spaanse paard. Wij willen
jullie uitnodigen om mee te denken vanuit welke
bedrijven of branches wij sponsoren zouden
kunnen aantrekken. Omdat wij ons in de toe-
komst nog meer gaan richten op het organiseren
van evenementen, demonstraties, clinics, work-
shops, lezingen en alles wat met onze vereniging
te maken heeft is het van groot belang dat wij
sponsoren vinden die tevens in ons blad Pura
Pasión willen adverteren.

De vereniging kan niet zonder de hulp, inzet en
de ideeën van onze leden en daarom doen wij
een beroep op jouw enthousiasme en expertise.
Heb je een goed idee voor sponsoring?
Neem dan contact met ons op via
sponsoring@andalusiervereniging.nl
Wij kijken uit naar de reacties.

Daniëlle van Bokhoven-Gottschalk

Sponsoring & Promotie Aanlevering kopij Pura Pasión

Aanlevering kopij volgende Pura Pasión!
10 maart 2015 is de sluitingsdatum voor het
aanleveren van kopij voor de volgende editie van
ons verenigingsblad Pura Pasión.

Wij lezen en plaatsen graag verslagen en beleve-
nissen van b.v. een evenement of wedstrijd waar
u bent geweest. Dus heeft u iets leuks, grappigs
of moois meegemaakt met uw paard, schroom
niet om in de pen te klimmen en stuur het even-
tueel met foto’s naar
info@andalusier-vereniging.nl

Adverteren in ons verenigingsblad Pura Pasión?
Kijk gauw op onze webstite.
http://www.andalusier
vereniging.nl/adverteren.html

Redactie Pura Pasión

De redactie van de Pura Pasión heeft 3 nieuwe
vrijwilligers mogen verwelkomen. Cornelieke van
der Meer, Martine Penning en Bianca Daniels
zullen samen met Dorien, Sikrit en Ivonka ons
verenigingblad voorzien van verslagen en inter-
views. Zo is het noorden en het zuiden vertege-
woordigd als er evenementen e.d. zijn.

Natuurlijk blijven we graag ook ingezonden stuk-
ken ontvangen van leden!

Ook mogen we Devica Amesz verwelkomen die
zoveel mogelijk het noordelijke gedeelte van ons
land in beeld gaat brengen met foto’s.

Wij hebben er zin in!

http://www.andalusier-vereniging.nl/ledendag-2015.html
http://www.andalusier-vereniging.nl/ledendag-2015.html
http://www.andalusier-vereniging.nl/ledendag/regelement-cce.pdf
http://www.andalusier-vereniging.nl/ledendag/regelement-shgt.pdf
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www.andalusier-vereniging.nl

Email: info@andalusier-vereniging.nl

PRE stamboek NL:
www.pre-stamboek.nl

Contact gegevens

FACEBOOK

Wist je al dat wij ook een facebook pagina
hebben? Alle aankondigingen en eerste nieuw-
tjes zijn daar te vinden.

Dus LIKE ons op Facebook!
www.facebook.com/vvhspn

Theoriemiddag Working Equitation

Op zondagmiddag 15 maart openen we het WEH
wedstrijdseizoen met een theoriemiddag! Wil je
meer weten over WE in het algemeen, overweeg
je WEH wedstrijden te gaan rijden of ben je
benieuwd wat er in 2015 reglementair anders is
dan in 2014? Dan moet je hier bij zijn! Natuurlijk
sluiten we af met een borrel, gezellig!

Locatie: Human & Horse Academy, Harskamper-
weg 22  3774 JP Kootwijkerbroek.

Kosten: € 5,- voor leden WEH € 7,50 voor
niet-leden inclusief koffie en thee. (svp contant
en gepast voldoen)

14.00 uur Inloop met koffie en thee
14.15 – 15.15 Toelichting op het regelboek
2015:
• Regelboek 2015: wat staat er in, wat zijn de
verschillen tov 2014?
• Doornemen van de proeven: tips en truuks:
wat willen we zien, waar let de jury op?

15.15 – 15.30 Pauze

15.30 – 16.00 Wedstrijden 2015
• Data en locaties;
• Gang van zaken tijdens een WEH wedstrijd
(wat moet je aan, wat neem je mee, hoe ziet
zo’n dag er uit).

16.00 uur Borrel en mogelijkheid tot het bestel-
len van kleding en attributen met het WEH logo
(voorbeelden van de te bestellen items zijn
aanwezig dus lekker neuzen en shoppen).

Ideeën!

- Weet u een evenement, clinic of barokke wed-
strijd welke nog niet vermeld is in de nieuws-
brief? Geef het dan door aan
info@andalusier-vereniging.nl

- Heeft u een idee, suggestie of wilt u zelf actief
meedenken of werken met de vereniging laat het
ons weten!

- Ook lezen en plaatsen wij graag verslagen en
belevenissen van b.v. een evenement of wed-
strijd waar u bent geweest.

Kortom… De vereniging is voor en door leden.

In memoriam

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het
overlijden van Marcel Knaapen op 21 februari jl.
Marcel fotografeerde jarenlang voor de vereni-
ging en was ook een groot PRE liefhebber.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe
bij het verwerken van dit verlies.

Vereniging van het Spaanse paard
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