PAARDENSPORTVERENIGING KONINGIN EMMA
Jaarverslag 2017
Bestuurssamenstelling
De samenstelling van het bestuur was in 2017 als volgt:
Ingrid Nagy
Agnes von Balluseck
Diana van der Wal
Hennie Wouwenaar
Krista Rietveld

voorzitter
penningmeester en ledenadministratie
secretaris
bestuurslid
bestuurslid

En na de BALV van 18 september:
John Paul Didden
voorzitter

Agnes von Balluseck
Diana van der Wal
Hennie Wouwenaar
Krista Rietveld
Brenda Vredeveld
Martine ‘l Ami

penningmeester en ledenadministratie
secretaris
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
jeugdbestuurslid

Leden
Eind 2017 telde de vereniging 93 leden en vrienden:
1 erevoorzitter, 1 erelid, 7 bestuursleden, 6 dressuurlessende leden, 40 basisleden, 15 Akkerleden, 3
jeugd-dressuurlessende leden, 9 jeugdleden en 3 bijrijders en 20 vrienden.
Instructie
De dressuurlessen werden gegeven door Els Bos en Mary Biersteker. Locaties: de Akker op
dinsdagochtend, woensdagavond en zaterdagochtend en Manege Vreehorst in de winter op
dinsdagochtend.
Er was een springclinic op 9 juli en een springcluster in september gegeven door Jeroen Heymans .
Er is een speciale dressuurclusterles in mei gegeven door Eva Lunau.

Algemene Ledenvergadering 2017
De algemene Ledenvergadering is op 6 maart op Boerderij De Kasteelhoeve van de familie
Duivenvoorden gehouden.
Tevens was er dit jaar een buitengewone algemene ledenvergadering op 18 september. Tijdens deze
vergadering trad Ingrid Nagy af als voorzitter, en traden aan: John Paul Didden als nieuwe voorzitter,
Brenda Vredeveld als algemeen bestuurslid, en Martine l’Ami als jeugdbestuurslid.

Praatpaard
Het Praatpaard kwam 1 keer uit in december, gemaakt door Krista Rietveld, het is een bewaarnummer
met alle informatie over de vereniging.
Wedstrijden
Op 23 april en 1 oktober organiseerden we op de Akker onderlinge dressuurwedstrijden, en de laatste
wedstrijd in samenwerking met Rijvereniging Rijnland op 26 november op manege Santhorst, de De Bles
zomercompetitie 2017.

Winnaars van de zomercompetitie waren bij de volwassenen Ida Hoving, en bij de jeugd Esmee Kramp.

Best geklasseerde ruiters van het jaar 2017
Tijdens de Ruiteravond werden de ruiters van het jaar 2017 bekendgemaakt. Esmee Kramp was de best
geklasseerde jeugdruiter. De beker voor de best geklasseerde volwassen ruiter werd toegekend aan
Corine Duivenvoorden.
Sue Holmes beker
De Sue Holmes beker ging in 2017 naar Anouk van Paridon.
Overige verenigingsactiviteiten
1.
14 januari: de Ruiteravond met de best geklasseerde ruiters van het jaar, een leuke powerpoint
presentatie van de jeugdruiters, een blijspel door de toneelgroep, een verloting met vele prachtige
prijzen en het ruiterbal, en dit keer met een mysterieus tintje na afloop, een goochelaar
vermaakte het publiek aan de bar met zijn trucjes.
2.
Op 13 mei werd de eerste EtR verreden.
3.
13 augustus: ringsteken. Tijdens de zomerfeestweek van de Oranjevereniging in Wassenaar heeft
Koningin Emma weer het onderdeel Ringsteken georganiseerd op de Berkhei.
4.
21 oktober: Enjoy the Ride, dit keer een Pink Ribbon ride, de ruiters konden een sponsor rit rijden
voor Pink Ribbon. Dit was een groot succes. Ook de vereniging heeft een deel van de opbrengst
gedoneerd aan Pink Ribbon.
5.
21 en 22 oktober herfst- oefencross, georganiseerd en geheel begeleid door Els Bos.
6.
Op 9 december hebben de jeugdleden met Els Bos heel gezellig kerststukjes gemaakt en
gegourmet bij Martine ‘l Ami.
De secretaris.
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