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NIEUWSBRIEF    

Succesvolle 1e editie Bixie Outdoor Vorstenbosch                                                                                                    

              

De eerste editie van Bixie Outdoor Vorstenbosch was een groot succes.                                    
Op een ontspannen en plezierige manier heeft iedereen kunnen genieten van de 
beginnende ruiters en amazones.  De jonge ponyruiters uit de regio hebben deelgenomen 
aan bixie dressuur en springen. Naast een oefenparcours en de kleurrijke ‘Tropical parade’ 
waren er nog allerlei activiteiten zowel met als zonder pony. Kortom een geweldige dag voor 
de jeugd. 

De kleurwedstrijd is gewonnen door: 
Kinderen tot 6 jaar:            Ties Hurkmans                                                                                                   
Kinderen vanaf 6 jaar:       Bibi van Zoggel. 

          

De origineelst verkleedden combinaties zijn:  
Cat A/B/C  Ellen van Pinxteren 
Cat D/E  Neel van de Velden    

                

Meer foto’s en filmpje van Bixie Outdoor Vorstenbosch zijn te vinden op de facebookpagina 
van onze vereniging. 
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Sponsors Bixie Outdoor Vorstenbosch 

 

Dank aan alle sponsoren en iedereen die heeft 
mee geholpen om onze bixiedag tot een groot 
succes te maken. 

 

 

 Braviande  Hipagrodiensten 

 Clevet  Houthandel Schijndel 

 Cor Lucius  Jumbo 

 Corine van de Laar Grimeur  Kadootje Anders Mariaheide 

 Dagwinkel Vorstenbosch  Mts van der Velden 

 de Visscherie Uden  Paardenpraktijk Heeswijk 

 Dierenartsenpraktijk Berghem  Sonja Personal Training 

 Dierenartsenpraktijk Vorstenbosch  Stal Timmermans 

 Geenen diervoeders  Stucadoorsbedrijf Peter v Berlo 

 Geurts Mengvoeders  Veterinair centrum Someren 

 Hans vd Velden aannemer  Victoria Mengvoeders 

 Havens  Zorgboerderij vd Wijst 

 Het Gareel ruitersport 
 

 

Nieuwe voorzitter                                                                                                                                  
Onze huidige voorzitter Erik Timmermans heeft aan het bestuur bekend gemaakt dat hij 
vanaf de aankomende algemene ledenvergadering aftredend en niet meer herkiesbaar is.  

Erik: ‘De afgelopen 7 jaar hebben wij met z’n allen vol enthousiasme en plezier gewerkt om 
van een ‘inschrijfloket’ weer een  ‘levendige’ vereniging te worden.                                            
Volgens mij is voorgaande gelukt. De aankomende periode wil ik meer energie en tijd gaan 
besteden aan Stal Timmermans en overige werkzaamheden’.  

Het bestuur draagt Pim Dullemond voor als potentieel nieuwe voorzitter.                                                   

Bij jij geïnteresseerd in het voorzitterschap? Aanmelden kan tot 24 uur voor aanvang van de 
ledenvergadering. Op het moment dat er meer kandidaten zijn aangemeld wordt er door de 
leden tijdens de vergadering gestemd. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: 
info@rsvvorstenbosch.nl . 

 

mailto:info@rsvvorstenbosch.nl
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Ledenvergadering 26 september   

Op de laatste ledenvergadering is besloten de vergadering, 
vanaf de eerst volgende te laten plaatsvinden op de laatste 
clubavond van de zomerperiode én winterperiode. (laatste 
dinsdag van september en maart) Wij willen dan ook alle leden, 
ouders/verzorgers en vrijwilligers uitnodigen voor de algemene 
ledenvergadering:   
26 september 2017 om 19.30 uur. 
Te zijner tijd ontvangen jullie een uitnodiging met agenda. 
 

 

Plezier voorop, maar hulp gewenst!!!                                                                                                                      
De evenementen die onze vereniging organiseert hebben o.a. tot doel: 

 Het promoten van onze vereniging 

 Impuls geven aan clubgevoel/verband 

 Promoten van hippische sport in algemene zin  

 Financiële winst behalen zodat het mogelijk is de contributie, activiteiten en 
trainingen (laagdrempelig) betaalbaar aan te bieden. 

Bovenstaande is alleen mogelijk met hulp van leden, vrijwilligers en sponsoren.                           
Voor Bixie Outdoor Vorstenbosch is het een hele opgave geweest om de medewerkerslijst 
rond te krijgen.                                

Alleen met voldoende hulp kunnen wij evenementen blijven organiseren. Mocht dit in de 
toekomst niet meer mogelijk zijn dan zal de contributie en de eigen bijdragen voor 
activiteiten en trainingen fors stijgen  

Wij hebben een mooie vereniging en verwachten dat iedereen op zijn/haar manier een 
steentje bijdraagt 
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Overkapping mag blijven staan   
We hebben eindelijk goed bericht gekregen van de gemeente Bernheze. Onze overkapping 
mag blijven staan! Nu kunnen we verder met het opknappen van de binnenkant. In 
september komt een groepje leden, ouders/verzorgers, vrijwilligers bij elkaar om hierover te 
brainstormen. Het is de bedoeling om voor het ponykamp al een deel van het gebouw van 
een nieuwe vloer te voorzien. Mogelijk kan er ook al wat geschilderd worden en kan de 
elektriciteit nagekeken worden. Voor deze werkzaamheden zijn wij op zoek naar vrijwilligers. 
Dus ben jij goed in klussen en wil jij ons helpen? Geef het dan snel door aan een van de 
bestuursleden.  
 
Rabobank clubkas campagne 
Dit jaar gaan we weer meedoen met de Rabobank clubkascampagne 
Natuurlijk hopen we op een hoger bedrag dan vorig jaar. Heb je een 
rekening bij Rabobank Oss-Bernheze meld je dan kosteloos aan als lid 
(dit ben je niet automatisch)  
Lid worden kan door het invullen van onderstaande link 
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-
worden/?c=context&lword=Oss-Bernheze 

De Rabobank stelt dit jaar € 300.000,- beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. 
Tijdens deze campagne mogen leden van Rabobank Oss Bernheze hun stem uitbrengen op 
de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. De stemmen van de 
leden zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht 
worden, des te meer geld deze vereniging of stichting krijgt. Leden van Rabobank Oss 
Bernheze mogen van 9 oktober tot en met 23 oktober hun stem uitbrengen op hun 
favoriete club(s). 

Wordt nu lid! Alleen dan krijg je uiterlijk 9 oktober een kaart in de bus met code waarmee 
je je stem uit kan brengen. We kunnen het geld goed gebruiken! 

Buitenspeeldag Veghel                                                                                                                                 

    

Op woensdag 14 juni hebben onze ponyleden de ponyritjes tijdens de buitenspeeldag op het 
Visven in Veghel verzorgd. De ponyritjes werden enthousiast ontvangen en veel kinderen 
hebben dan ook een ritje gemaakt. Ponyleden en ouders bedankt voor jullie inzet om onze 
vereniging op deze mooie manier te promoten. 

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/?c=context&lword=Oss-Bernheze
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/?c=context&lword=Oss-Bernheze
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Buitenrit 
Als afsluiting van het buitenseizoen gaan we op zondag 1 oktober met de pony’s en paarden 
een buitenrit maken. We sluiten, net als de andere jaren, samen af met friet en een snack. 
Noteer deze datum alvast in je agenda en rijd gezellig mee. 

 

 

Activiteiten                                                                                                                                         
Onderstaand een overzicht van de activiteiten en evenementen die onze vereniging 
organiseert. De agenda is ook te vinden op de nieuwe website. 

26 september Algemene Ledenvergadering  

1 oktober Buitenrit pony’s en paarden 

3 oktober Aanvang indoorlessen 

14/15/16 oktober Ponykamp 

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

18 november Sinterklaasintocht Vorstenbosch 

15 december Gourmet / Dobbelavond  

 

 

Fijne zomervakantie 
Het bestuur wenst iedereen fijne zomervakantie! Wij zien jullie graag na de zomervakantie 
weer terug bij de activiteiten en trainingen. 
 

 


