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Bestuurssamenstelling
De samenstelling van het bestuur was in 2018 als volgt:
John Paul Didden, voorzitter
Agnes von Balluseck, penningmeester
Brenda Vredeveld, secretaris
Martine L’Ami bestuurslid, jeugdactiviteiten
Hennie Wouwenaar bestuurslid
Esmee Kramp, bestuurslid
Dexter Biersteker, bestuurslid
Nicole Okhuysen, bestuurslid tot juli 2018
Conny Zonneveld, SGW-bestuurslid namens bestuur Emma
Leden
Eind 2018 telde de vereniging 96 leden en vrienden:
1 erevoorzitter, 1 erelid, 6 bestuursleden, 6 dressuurlessende leden, 34 basisleden, 10 Akkerleden, 4
jeugd-dressuurlessende leden, 10 jeugdleden en 6 bijrijders en 18 vrienden.
Instructie
De dressuurlessen werden gegeven door Els Bos en Mary Biersteker. Locaties: de Akker op
dinsdagavond, woensdagavond en zaterdagochtend en bij Manege Vreehorst op dinsdagochtend.
Er zijn drie springclusters georganiseerd.1 springcluster gegeven door Sander Gepkens in april op het
terrein van Familie Biersteker en 2 springclusters gegeven door Jeroen Heijmans in mei en juni op de
Akker.
Er is 1 dressuurclinic gegeven door Evert Veenstra, op het terrein van Stal Zonneveld.
Algemene Ledenvergadering 2018
De algemene Ledenvergadering is op 12 maart op Boerderij De Kasteelhoeve van de familie
Duivenvoorden gehouden.
Praatpaard
Het Praatpaard kwam 3 keer uit als voorjaar-, zomer- en herfsteditie en is gemaakt door Brenda
Vredeveld. Hierin stond informatie over de vereniging, maar ook verhalen van onze leden, zowel jeugd
als volwassenen.
Wedstrijden
Op 15 april en 9 september organiseerden we op de Akker onderlinge dressuurwedstrijden. Helaas
hebben wij de wedstrijd van 8 juli moeten annuleren vanwege te weinig deelnemers.
De Bles zomercompetitie 2018.
Winnaars van de Bles-competitie waren bij de volwassenen Brenda Vredeveld, en bij de jeugd Larissa
Bos.
Best geklasseerde ruiters van het jaar 2018
Tijdens de Ruiteravond werden de ruiters van het jaar 2018 bekendgemaakt. Larissa Bos 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 voor 2018 ging naar Anne Fleur Bruins.
Overige verenigingsactiviteiten
1. 13 januari: de Ruiteravond met de best geklasseerde ruiters van het jaar, een presentatie
door de jeugdruiters, een toneelstuk door de toneelgroep olv Rien van Os, een verloting met vele
prachtige prijzen en het ruiterbal.
2. 10 maart NL-doet, waarbij de Akker en de ruiterpaden in de omgeving onder handen zijn genomen.
3. Op 5 mei werd de EtR verreden.
4. 12 augustus: ringsteken. Tijdens de zomerfeestweek van de Oranjevereniging in Wassenaar heeft
Koningin Emma weer het onderdeel Ringsteken georganiseerd op de Berkhei.
5. 3 en 4 november herfst- oefencross, georganiseerd en begeleid door Els Bos.

De secretaris.

