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Afscheid Marga 
Tijdens een druk bezochte algemene ledenvergadering hebben we 
afscheid genomen van Marga van der Wijst. Na 8 mooie jaren zich 
ingezet te hebben voor onze vereniging, heeft Marga er nu voor 
gekozen het stokje over te dragen aan Eefke Janssen. De voorzitter 
heeft Marga een bloemetje en dinerbon overhandigd en natuurlijk 
bedankt voor haar inzet voor  en bijdrage aan onze mooie gezellige 
vereniging.  We zullen Marga zeker nog wel tegen gaan komen bij onze 
activiteiten.  
 
 
Eefke stelt zich voor… 

 Hallo allemaal, 
 

Zoals sommige bij de ledenvergadering al gehoord hebben is Marga 
gestopt met het bestuur en ga ik haar taken overnemen. De meeste 
zullen me al wel kennen, maar hierbij in het kort wie ik ben en wat ik 
doe:  
Ik ben inmiddels een jaar of 10 lid van de vereniging en rijd wekelijks 
mee met de dinsdag avond lessen. Daarnaast spring ik wekelijks bij 
Henk en in de weekenden ga ik de bossen in. 
Ik hoop binnen het bestuur wat meer te kunnen focussen op de 
paarden leden en de activiteiten die daarbij gepaard gaan. Dus mochten 
jullie leuke ideeën of suggesties hebben, dan laat het me zeker weten! 
 

 Groeten, Eefke 
 
 
Clublessen 
Onze indoor clublessen zijn het afgelopen seizoen druk bezocht. Maar liefst  19 ponycombinaties en 
13 paardencombinaties hebben deel genomen aan de gezellige lessen van Anne en Anne. Dank aan 
Stal Timmermans en Zorgboerderij van der Wijst waar we wekelijks gebruik mochten maken van hun 
mooie accommodaties. Inmiddels zijn we met een nog grotere groep fanatieke leden gestart met de 
instructieavonden. Iedere dinsdag (met uitzondering van de schoolvakanties) zijn we weer te vinden 
op ons clubterrein.Ttussen 19:00 uur en 19:45 uur rijden de pony’s en aansluitend tot ongeveer 
20:30 uur de paarden. Kom gezellig een keer kijken, de koffie en thee staan altijd klaar! 
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Outdoor Vorstenbosch 
Op 2 en 3 juni staat ons mooie evenement “Outdoor 
Vorstenbosch” op de agenda. Onze wedstrijd is een 
selectiewedstrijd voor kring Noord Oost Brabant. 
Inschrijven kan via mijnKNHS.nl.  
 

Heb je geen startpas maar lijkt het je wel leuk om een keer 
een wedstrijd mee te rijden? Dit kan voor springen én 
dressuur in de rubriek BB.  Inschrijven voor deze rubriek kan 
door een mail te sturen naar 
concours.vorstenbosch@gmail.com 
 

Help ons! 
De voorbereidingen zijn in volle gang. Een fanatieke groep 
leden is wekelijks in touw ons concours zo goed mogelijk voor 
te bereiden. Maar… op 2 en 3 juni komen we toch echt 
handen te kort! Kan jij je voor een paar uur vrijmaken, geef 
het dan snel door via info@rsvvorstenbosch.nl. We kunnen 
alle hulp heel goed gebruiken. Samen gaan we er weer een 
mooi evenement van maken!  
 

Sponsors gezocht!! 
Het is voor ons als vereniging onmogelijk een evenement als Outdoor Vorstenbosch 
financieel zelfstandig te organiseren. Mede dankzij de financiële support van sponsoren zijn 
wij in staat om dit evenement naar een uitdagend hoog niveau te tillen. Om deze reden zijn 
wij op zoek naar sponsors.  
 

De vraag aan jullie… Probeer zoveel mogelijk sponsors te werven (ook eigen bedrijven, 
familieleden, vrienden of kennissen mogen natuurlijk sponsoren). Elke financiële steun is 
welkom, uiteraard zijn alle wensen en ideeën  bespreekbaar.  
 

Een brief voor de sponsors, de sponsormogelijkheden en het invulformulier 
zijn te downloaden van onze website www.rsvvorstenbosch.nl -> outdoor 
Vorstenenbosch of op te vragen via mail. 
 

Geef de sponsor zsm door via mail  sponsor.rsvvorstenbosch@gmail.com of 
per app aan Kitty (06-51871097) Wil jij of jou sponsor meer info neem dan ook 
even contact op met Kitty. 
Laat het sponsorformulier zo volledig mogelijk invullen en stuur het uiterlijk 25 mei 
retour zodat we alles goed en op tijd  kunnen verwerken. 
  
*Elk pony lid met een bijeen gehaald sponsorbedrag van € 200,- of hoger krijgt 50% korting 
op de prijs van het ponykamp 2018  
* Voor het meest fanatieke lid  (van de rijvereniging én ponyclub) in het zoeken naar 
sponsors hebben we een leuke attentie! 

 
Het organiseren van dit evenement  kan een mooie aanvulling zijn voor onze 
clubkas! Hierdoor kunnen wij onze contributie laag houden. 
Dus…  kom in actie en vraag even rond zodat wij volgend jaar trots kunnen zeggen 
dat we de contributie niet hoeven te verhogen! 
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Kanjer van de club 
Tijdens de algemene ledenvergadering is de winnaar van de 
wisselbeker bekend gemaakt.  Neel van de Velden is “Kanjer van 
de club” van het indoorseizoen geworden. Helaas was Neel zelf 
niet aanwezig maar een week later kreeg ze de beker en dekje 
overhandigd van onze voorzitter.  Neel heeft aan alle lessen 
fanatiek deelgenomen samen met haar pony Gypsy.   
 
Proficiat Neel! 
 
 

 
Vriend van ruitersportvereniging Vorstenbosch 
Graag willen wij meer naamsbekendheid gaan geven aan de  
“vrienden van rsv Vorstenbosch”  
Een vriend van ruitersportvereniging Vorstenbosch draagt onze vereniging 
een warm hart toe en steunt de vereniging financieel. Natuurlijk is een 
vriend welkom bij al onze activiteiten. Een vriend is geen “rijdend” lid van  
Ruitersport Vereniging Vorstenbosch en kan dus niet deelnemen aan 
activiteiten die te paard worden gedaan maar wel alles rondom de activiteit. 
Tijdens een Algemene Ledenvergadering heeft een vriend een adviserende rol 
maar heeft géén stemrecht. Een vriend van rsv Vorstenbosch ben je voor maar 
€ 20,- per kalender jaar. Vul het aanmeldingsformulier in op de website en kom 
bij de gezelligste club van Brabant! Ook voor ouders, verzorgers, partners ….. 
 
Trined 
Inmiddels is de eerste bijdrage van Trined binnen. Al 12 aansluitingen zijn reeds in werking 
en hebben aangegeven het “10tje van Trined” aan ons te schenken. Hartstikke fijn 
natuurlijk! Trined is nog volop bezig om de gemeente Bernheze te voorzien van 
glasvezelaansluitingen. Je keuze al doorgegeven maar niet aan ons… het is ook nog steeds 
mogelijk om van keuze te wisselen en onze vereniging aan te vinken! Wij zijn blij met iedere 
€ 10,= extra. 
 

 
 
Clubkascampagne 
Onze vereniging heeft met 51 stemmen een bedrag van € 229,50  gekregen voor de 
deelname aan de Rabobank clubkas campagne. Dank aan alle mensen die hun stem aan ons 
hebben gegeven. Eind van dit jaar doen we natuurlijk weer mee. 


