
                 mei 2017  
 
 
 

NIEUWSBRIEF    
 
 
 
Bixie Outdoor Vorstenbosch 9 juli! Jij helpt toch ook mee?   
Op zondag 9 juli organiseren wij voor de 1e keer Bixie Outdoor 
Vorstenbosch. Deze dag krijgt het thema “Tropical”  De 
voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Voor de 
allerkleinste deelnemers (van 3 tot 6 jaar) is er een 
minibegeleidingsproef. Naast het bixie dressuur en bixie springen 
is er ook BB rubriek dressuur en springen. Een startpas is 
hiervoor niet nodig. Verder zijn er leuke spelletjes met de pony te 
doen, komt er een leuke fotohoek en zijn er leuke prijzen te 
verdienen. Voor de niet rijdende broertjes en zusjes is er een 
springkussen en zandbak.  
 
Om een mooie 1e  editie van Bixie Outdoor Vorstenbosch neer te kunnen zetten zijn we 
natuurlijk wel afhankelijk van jullie hulp. Wij zullen op korte termijn een mail sturen met de 
mogelijkheden.  
 
Omdat het organiseren van een wedstrijd altijd kosten met zich mee brengt, en wij deze niet 
geheel uit de clubkas kunnen financieren, willen wij alle leden vragen om op zoek te gaan 
naar minimaal 2 sponsors. (Je mag natuurlijk ook zelf creatief zijn… lege flessen ophalen, 
klusjes doen…. ) Alle bijdrages zijn van harte welkom!  Wij hebben een leuke prijs voor 
degene die het hoogste sponsorbedrag heeft opgehaald. 
 
 
Stand sloop overkapping clubgebouw                                                                                       
Op 9 maart heeft een afvaardiging van het bestuur een gesprek gehad met de gemeente 
Bernheze. Hierbij is aangegeven dat wij de intentie hebben om samen met de gemeente 
naar een oplossing te zoeken, en nogmaals duidelijk aangegeven wat het belang is van de 
overkapping voor onze vereniging. 
 
Op 21 april hebben wij een brief ontvangen waarin de 
gemeente het volgende aangeeft: 
Onterecht hebben wij in onze brief van 30 januari 2017 
gesteld dat de overkapping een gebouw is en geen 
bouwwerk. De overkapping is echter in strijd met het 
bestemmingsplan vanwege de hoogte (mag maximaal 
3 meter zijn en is op hoogste punt 3,6 meter). 
 
Op basis van voorgaande heeft het bestuur een 
omgevingsvergunning ingediend met het verzoek af te 
mogen wijken voor het bouwen van een overkapping 
hoger dan 3 meter.  
Kortom:  De ontwikkelingen lijken de positieve kant op te gaan. 
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Website 
Het heeft even geduurd, maar met trots presenteren wij de nieuwe website. Een 
overzichtelijk opgebouwde site met een geheel nieuwe uitstraling. Je kunt onder de 
verschillende kopjes informatie vinden over: de organisatie, tarieven, activiteiten en 
aanmelden van nieuwe leden. Daarnaast is de facebookpagina gekoppeld aan de website 
zodat de laatste nieuwtjes steeds te lezen zijn. 
Neem eens een kijkje op de website www.rsvvorstenbosch.nl  en laat ons via 

info@rsvvorstenbosch.nl weten wat jij er van vind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Braderie  Vorstenbosch                                                                                            
Onze vereniging is gevraagd om op zondag 28 mei ponyritjes te verzorgen tijdens de 
braderie in Vorstenbosch. Wij willen dit graag oppakken en uitvoeren. Het is een mooie 
gelegenheid om onze vereniging en bixiedag te promoten. Daarnaast kunnen wij, door een 
kleine vergoeding te vragen voor de ponyritten, ook iets overhouden voor de clubkas. 
 

 
Ledenvergadering   
 2 x per jaar worden onze leden (ouders/verzorgers en 
vrijwilligers) uitgenodigd voor de ledenvergadering. Deze 
bijeenkomsten vinden plaats in april en oktober. Het bestuur 
heeft besloten de ledenvergadering te koppelen aan de 
briefing van ‘Bixie Outdoor Vorstenbosch, daarom is de 
vergadering verplaatst naar 2 juni 2017 om 19.30 uur.  
Als bijlage bij deze mail vind je de uitnodiging en agenda 
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Toegangsbord verenigingsterrein 
Zorgboerderij van der Wijst heeft een toegangsbord gemaakt voor onze vereniging. Wij zijn 
trots op dit bord omdat het bijdraagt aan het zichtbaar maken en professionaliseren van 
onze vereniging.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Opknappen clubgebouw                                                                                                    
Marga van der Wijst gaat namens het bestuur met enkele leden en overige betrokkenen een 
plan maken om de binnenkant van het clubgebouw een opknap/opfrisbeurt te geven. De 
intentie is het plan (gedeeltelijk) uit te voeren voor aanvang van de bixiewedstrijd.  
Wij zullen leden en vrijwilligers benaderen om te ondersteunen met de uitvoering van de 
werkzaamheden. Heb je zelf ook een leuk idee of misschien iets wat we misschien goed 
kunnen verwerken, geef het dan zsm aan ons door.  
 
Activiteiten    
Onderstaand een overzicht van de activiteiten en evenementen die onze vereniging 

organiseert. De agenda is ook te vinden op de nieuwe website. 

28 mei Verzorgen ponyritjes braderie Vorstenbosch 

2 juni  Algemene ledenvergadering 

9 juli Bixiedag 

September Buitenrit bedaf 

3 oktober Aanvang indoorlessen 

14/15/16 oktober Ponykamp 

Oktober/November Algemene Ledenvergadering en lezing “een goed passend zadel” 

11/12 november Indoor Vorstenbosch (pony’s en paarden) 

18 november Sinterklaasintocht Vorstenbosch 

December Gourmet / Dobbelavond  

 


