JAARVERSLAG RUITERVERENIGING STAL WITTEBRUG 2019
In 2019 heeft het bestuur zich weer ingezet om leuke activiteiten en wedstrijden te
organiseren voor haar leden. In dit jaarverslag wordt daar een overzicht van gegeven.
Naast het organiseren van activiteiten is het bestuur ook bezig geweest met het beter
inzichtelijk krijgen van de financiële status van de ruitervereniging en het opschonen van
het ledenbestand. Dit betekent dat er opnieuw actief is gekeken naar achterstanden in
contributie, maar is ook het ledenbestand vergeleken met het ledenbestand van de
manege. Er is al jaren een terugloop in het aantal leden zichtbaar, maar dit jaar is het
ledenaantal onder de 100 gekomen. Op dit moment zijn er 94 leden, waarvan 65
volwassenen en 29 jeugd leden.
Activiteiten
2019 was een stuk rustiger dan 2018 binnen de PR en Activiteiten commissie. Ook dit jaar
zien wij terug dat het dalend aantal Jeugdruiters op de manege en de verhoging van de
minimumleeftijd van de ruiters weerslag heeft op de activiteiten die exclusief voor de
jeugd georganiseerd worden. Wederom geen paasparty of sinterklaasfeest. Wel is de
gevraagde Vaardigheidsproef van het MRB uitgevoerd onder leiding van de
Wedstrijdcommissie. Naar aanleiding van de door Harmke ingevoerde ideeënbus zijn we
dit jaar weer gaan mennen in Ouddorp. Andere ideeën uit de bus zijn nog even blijven
liggen, maar zijn o.a. een ponykamp, springen en een bezoek aan Otto.
Op herhaling waren dit jaar de snertrit en de paasbrunch, ook is er dit jaar een
Kerstbrunch georganiseerd. De proefjesavond werd in 2018 wegens gebrek aan
deelnemers verschoven naar februari 2019. In februari was het overigens een succesvol
evenement, waar veel deelnemers het zagen als de laatste oefening voor de start van het
wedstrijdseizoen. Ook de Royal Tour, een 3 uurs rit met aansluitende High Tea, was een
doorslaand succes en voor herhaling vatbaar. De High tea volledig georganiseerd en
gebakken door Eveline was geweldig! Zij geeft aan dit vaker te willen doen, MAAR niet elk
jaar!
Op 14 juli was het tijd voor de Jaarlijkse BBQ, dit jaar aangekleed met een PubQuiz, een
activiteit die met veel hilariteit is ontvangen. Dit jaar stond er ook een Maanrit op de
planning, maar deze is vanwege de voorspelde storm vervangen voor een spring/
indoorparcour. Deze oplossing is geregeld door de manege.
Voor de herhaling stond er in oktober een Mosselfeest, gepland, de datum bleek
ongunstig en is verschoven naar April 2020.
De jaarlijkse PDD had dit jaar weinig deelnemers, 1 jeugd duo en 2 volwassen duo’s.
Gelukkig waren er wel aanmeldingen voor de bonte middag. Met een clinic en kür op
muziek van Anton en zijn Clip, een demonstratie met Joker, een demonstratie grondwerk,
een 4tal demonstraties (Hans en zijn dinsdag avond kippen) en Tarotkaart lezen was de
middag goed gevuld. Ook de nieuwjaarsreceptie georganiseerd samen met de manege
was weer heel gezellig, lekker en druk bezocht.

PR
Ook bij de pr-commissie was het een rustig jaar. Naast de Paal is nu ook een stuk op het
krijtbord gereserveerd voor RVSW. Voor de rest waren er dit jaar geen grote wijzigingen in
de nieuwsbrief, website en facebook. De wedstrijd commissie heeft een Instagram account
gestart en beheert deze zelf.
Het meest succesvolle artikel op de facebookpagina dit jaar was de aankondiging dat
Anton met Clip een clinic kwam geven. 2600 mensen hebben dit bericht onder ogen
gekregen, waarvan 800 daadwerkelijk het bericht hebben bekeken. Op de tweede plaats
eindigt het gedeelde bericht van de openlag bij het paarden pensioenfonds, die is gezien
door 850 mensen.
De in begin 2018 ingezette trend om in het PDD-deelnemersboekje ook informatie over
de RVSW-agenda (activiteiten die gehouden worden in de 1ste helft v/h jaar) op te nemen
is ook in de editie van 2020 voortgezet. Voor de rest waren er geen extra activiteiten voor
de pr-commissie. Andere commissies hebben inmiddels hun weg gevonden naar de
standaard lay-outen die beschikbaar zijn voor de poster., Dit is fijn omdat nu iedereen zijn
eigen aankondigen kan maken, maar er toch 1 huisstijl is. Gestart is er met een
Sponsorplan. Deze kan in 2020 verder worden opgepakt.
Sportcommissie
Voor de sportcommissie was 2019 een prettig jaar, met een wat hectisch einde. Vanwege
afwisselende afwezigheid door ziekte van de commissieleden, vergde het organiseren van
de laatste wedstrijd en de vaardigheidsproef wat meer energie. Maar door uitstekende
samenwerking met andere de bestuursleden van de RVSW, werden ook deze wedstrijden
een succes. Waarvoor nogmaals hartelijk dank namens alle commissieleden.
Het clubkampioenschap is dit jaar gewonnen door Amber Burbach (jeugd) en Anne van
Wandelen (volwassenen). Naast de wisselbeker hangt er nu ook een plakkaat in de kantine
met daarop de namen van de leden die het Clubkampioenschap hebben gewonnen.
Nieuwe winnaars worden daar jaarlijks aan toegevoegd. In 2020 start weer een nieuw
wedstrijdseizoen, met dus een nieuwe kans op het worden van RVSW Clubkampioen.
Er zijn weer 5 dressuurwedstrijden georganiseerd in 2019; 16 februari (23 deelnemers), 7
april (23 deelnemers), 14 juni (15 deelnemers), 24 oktober (23 deelnemers) en 29
november (23 deelnemers). Het deelnemersaantal is in 2019 toegenomen ten opzichte van
2018, met uitzondering van 14 juni. Het deelnemers aantal was daar net voldoende.
Echter, deze wedstrijd werd georganiseerd op vaderdag. Daar is in het volgend seizoen
rekening mee gehouden. Vanuit het archief is er inzichtelijk gemaakt wat de
deelnemersaantallen over de afgelopen jaren waren. Hieruit blijkt dat het
deelnemersaantal in 2019 stabiel is te noemen. (Zie grafiek en tabel aan het einde van het
jaarverslag).

Aan het einde van het seizoen had de manege te kampen met veel paarden die uitvielen.
Om die reden is de Sport Commissie in gesprek met Joke en Hans om een limiet te stellen
aan het aantal deelnemers bij een kleinere hoeveelheid paarden die kunnen worden
ingezet voor de wedstrijd. Concrete afspraken worden gemaakt op het moment dat zich
dit weer voor doet. Uiteraard hopen we dat dit niet het geval zal zijn. De gezondheid van
de paarden staat voorop.
Dan is er op 15 december een vaardigheidsproef georganiseerd met 8 deelnemers. Het
deelnemersveld was klein, voornamelijk door ziekte. Toch was dit voor de Sport
Commissie een prettig moment om het afnemen van deze proef in de praktijk te toetsen.
Dit heeft veel inzichten opgeleverd waar de Sport Commissie mee aan de slag gaat. De
Sport Commissie wil het bestuur van de RVSW bedanken voor het in orde maken van de
benodigde materialen.
De Sport Commissie wil deze vaardigheidsproeven 2 keer per jaar gaan organiseren in mei
en december. Er wordt, met medewerking van Simone, gewerkt aan een plan waarin de
vaardigheidsproeven (zoals omschreven door de MRB) worden aangepast op de
afmetingen van onze rijbaan. Het instapniveau is D3, waarbij de instructeur uitdrukkelijk
toestemming moet geven voor deelname. Wanneer het deelnemersaantal in 2020
voldoende is (tussen de 10 en 15 deelnemers) zal de Sport Commissie besluiten deze
vaardigheidsproeven jaarlijks te blijven organiseren.
Vanuit de ideeën-bus is er een verzoek gekomen vanuit de jeugd voor het organiseren
van een kamp. De Sport Commissie zal eerst bij de ouders van de eventuele deelnemers
toetsen of er werkelijk voldoende animo is. En uitvragen wat het bedrag is dat ouders
zouden willen spenderen aan dit kamp. Met die gegevens gaat de Sport Commissie aan
de slag om te kijken of dit kamp te realiseren is in 2020.
Sport Commissie is druk doende met het aanschaffen van nieuwe kleding. Op die manier
zijn zij nog beter zichtbaar voor ouders en deelnemers tijdens de wedstrijden. Maar ook
dat zij uitstralen onderdeel te zijn van de RVSW.
Tot slot is de Sport Commissie actief op zoek naar nieuwe leden. In 2019 is gebleken dat
het raadzaam is meerdere leden te hebben om eventuele ziekte beter op te kunnen
vangen.
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