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Nieuwsbrief
Januari 2020

Algemene ledenvergadering 2020Evenementen data 2020

● 8 feb, Algemene ledenvergadering,

    Schalkhaar
● 16 feb, Barokke wedstrijd, Laag-Soeren

● 29 mrt, Barokke wedstrijd, Laag-Soeren

● 5 april, Barokke wedstrijd, Emmeloord

● 24 mei, Dag van het Iberische paard,

    Bunschoten
● 11 juli, Feria de Amsterdam, Amsterdam

● 29 en 30 aug, Campeonato centro Europeo,

Bocholt, België

Op 8 februari om 15:00u is er weer de jaarlijkse ALV van
de VSPN, dit keer in De Lindeboom in Schalkhaar.
Ben je lid? Je bent van harte uitgenodigd om mee te
denken, praten en doen!!

Het is een jaar in aanloop op de CCE2021 die dan weer
door ons georganiseerd mag worden, er wordt een nieuw
bestuurslid voor de post Media gekozen, er wordt o.a.
gesproken over aankomende evenementen w.o. de CCE
2020 in Bocholt (Limburg-BE), en de resultaten van afge-
lopen jaar worden bekendgemaakt.

Ben je lid en kun je niet komen? Je kunt een machtiging
om te stemmen afgeven aan een ander VSPN lid, zodat je
toch je mening kunt geven.

Meldt je aan voor de ALV en evt. aansluitend buffet via
secretariaat@verenigingspaanspaard.nl!

Denk je er over om lid te worden van de actieve en
gezelligste paardenvereniging van Nederland, met grote
passie voor de PRE? Of misschien overweeg je in de
toekomst een PRE te kopen, heb je net een PRE gekocht
of heb je vragen over de africhting? Vragen kun je hier
ook kwijt bij leden, ze geven je graag informatie!

Schrijf je in als lid (kan ook direct daar!), meld je even aan
via secretariaat@verenigingspaanspaard.nl en kom luiste-
ren, vragen stellen en evt. je input geven onder het genot
van een drankje & hapje!

We zien je graag,
tot zaterdag 8 februari!

ALV8 februari2020
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www.verenigingspaanspaard.nl

Email: info@verenigingspaanspaard.nl

PRE stamboek NL:
www.pre-stamboek.nl

Contact gegevens

 Oproep voor nieuw bestuurslid - Media

Onze onvolprezen Ivonka Dopieralski heeft te
kennen gegeven haar bestuursfunctie te willen
neerleggen. Ze blijft gelukkig wel betrokken bij de
VSPN en zal de website blijven beheren en het
verenigingsblad Pura Pasión blijven maken met
het team!

Ben jij het lid dat affiniteit heeft met (social)
media en wil je het bestuur en daarmee de
vereniging komen versterken? Dan zijn we heel
blij met jou!
Je bent dan verantwoordelijk voor de post 'Media'
en brengt samen met het team de Nieuwsbrief en
de Pura Pasión uit, beheert de FB en Instagram
accounts van de vereniging en zorgt samen met
het team voor evt. berichtgeving tijdens evene-
menten.

Aanmelden kan via
secretariaat@verenigingspaanspaard.nl of, als je
al bestuurs- of commissieleden kent, bel of app
dat je geïnteresseerd bent!
We zien je aanmelding heel graag tegemoet!

3e Campeonato cento Europeo  28-29-30 aug

Voor het derde jaar op rij….!
CAMPEONATO CENTRO EUROPEO! Dit jaar bij
Rijhal De Damburg te Bocholt (België) op
28 (aanmelden) 29 en 30 augustus.

De mooiste PRE's zullen hier te zien zijn en dit
alles in Spaanse sferen!

Op zaterdag is er een MCI-BE dressuurwedstrijd
en op zondag een Working Equitation wedstrijd.
De zaterdagavond staan er shows en demonstra-
ties op de agenda en het belooft een spektakel te
worden!

Er zijn diverse standjes, leuke winkeltjes, een bar
met Spaanse delicatessen en een cava bar. Het
wordt een groots en bijzonder weekend waarin
we nog een aantal verrassingen voor u in petto
hebben!

We verwachten PRE hengsten, merries en ruinen
uit België, Nederland, Duitsland, Luxemburg,
Frankrijk en Spanje en zij zullen voor het oog van
een groot publiek door officiële Spaanse juryleden
worden beoordeeld op uiterlijke schoonheid en
bewegingskwaliteiten.

Binnenkort meer informatie op onze website om
uw paard in te schrijven, te adverteren of sponso-
ren of als standhouder.

Barokke dressuur wedstrijden VSPN

Op 16 februari en 29 maart staan er barokke
wedstrijden gepland te Laag-Soeren. Inschrijven
kan via www.startlijsten.nl en voor de Impuls-
klasse via;
barokkewedstrijdspaanspaard@gmail.com

Ook in Emmeloord staan weer barokke wedstij-
den door VSPN gepland en wel op 5 april en 23
augustus.
www.facebook.com/Barokkewedstrijden

FACEBOOK en INSTAGRAM

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

www.instagram.com/verenigingspaanspaard
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