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Nieuwsbrief
Januari 2017

De vereniging wenst iedereen een gelukkig, gezond en
paardrijk 2017 toe!

Voor 2017 staan er alweer verschillende activiteiten en
clinics op het programma. Maar we zijn ook al druk bezig
met de voorbereidingen van o.a. Horse Event, onze Open
Dag, Feria de Amsterdam en barokke wedstrijden.

Heb je zelf een leuke activiteit/evenement en kun je onze
hulp goed gebruiken, schroom dan niet om contact op te
nemen met onze activiteitencommissie.
info@andalusier-vereniging.nl

Beste wensen voor 2017!Evenementen data

● 24 t/m 26 jan, Flanders Horse Expo, Gent,

    Belgie
● 29 jan, Barokke wedstrijd, Laag Soeren

● 11 feb, ALV, Apeldoorn

● 25 en 26 mrt, Clinic Stefano v Zuilen, Lunteren

● 20 t/m 24 april, Clinic Rafael Soto, Lunteren

● 28 mei, Dag van het Iberische paard, Ermelo

● 11 juni, Open Dag Vereniging, Nieuwe

    Heuvel te Lunteren

De vereniging van het Spaanse paard organiseert 29
januari weer een wedstrijd voor barokke paarden te
Laag-Soeren. Deze wedstrijd is open voor alle barokke
paarden!
Op onze site vind je alle informatie en op
www.startlijsten.nl de startlijsten.

http://www.andalusier
vereniging.nl/barokkewedstrijden.html

Barokke wedstrijd
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Algemene ledenvergadering

Wij nodigen jou graag uit tot het bijwonen van de
Algemene ledenvergadering van de vereniging
van het Spaanse paard Nederland.

www.andalusier-vereniging.nl

Email: info@andalusier-vereniging.nl

PRE stamboek NL:
www.pre-stamboek.nl

Contact gegevens

FACEBOOK en INSTAGRAM

Wist je al dat wij ook een facebook en
Instagram pagina hebben? Alle eerste
nieuwtjes zijn daar te vinden.

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

www.instagram.com/verenigingspaanspaard

Save the date.. Feria de Amsterdam 2017

De vereniging en de organisatie van de Feria de
Amsterdam zijn druk bezig om Feria 2017 hét
Spanje feest van Nederland te maken!

Er moet nog veel geregeld worden en een groep
enthousiaste leden is daar druk mee bezig.
Zet in ieder geval 8 juli 2017 alvast in je agenda!

Verdere info volgt!
https://www.facebook.com/FeriaDeAmsterdam

Enquête premiekeuring Stamboek

Wij zijn benieuwd naar uw mening over de pre-
miekeuring in 2017 en uw beoordeling van ons
als stamboek. Benieuwd omdat we een beeld
willen krijgen van de belangstelling voor een
premiekeuring dit jaar en we wellicht onze dienst-
verlening kunnen verbeteren.

Hieronder de link naar de enquête. Het invullen
kost circa 10 á 15 minuten. Ook als u niet geïnte-
resseerd bent in de premiekeuring, zou het fijn
zijn als u de enquête toch invult!

De enquête kan tot 9 januari aanstaande ingevuld
worden.
https://nl.surveymonkey.com/r/JN33GCP
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