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Afscheid Erik 
Op 26 september opende onze voorzitter Erik Timmermans voor de laatste keer de 
algemene leden vergadering. Na 8 mooie jaren, waarin we samen aan een bloeiende 
vereniging hebben mogen bouwen, heeft Erik besloten meer tijd aan zijn bedrijf en gezin te 
gaan besteden. Wij vinden dit erg jammer maar begrijpen zijn keuze.  
Erik, nogmaals DANK JE WEL VOOR ALLES! 
Pim Dullemond is tijdens de vergadering gekozen als nieuwe voorzitter. Wij wensen Pim heel 
veel succes! 
 
Pim stelt zich voor 
Nadat Erik te kennen had gegeven te willen stoppen als 
voorzitter ontving ik al snel een berichtje met de vraag of ik 
dat zou willen gaan doen. Het was in het bestuur besproken 
en ze vonden mij een geschikte kandidaat.  
De druk werd opgevoerd..... 
Na een paar dagen bedenktijd besloot ik het wel te 
aanvaarden. Toen ging het allemaal heel snel. 
 

De voorstelronde!  
Ik ben Pim Dullemond 31 jaar. Zoals de meeste wel 
zullen weten ben ik getrouwd met Anne en wonen wij in 
Veghel. Ik werk als Leidinggevende in de metaal productie 
van Ahrend Produktiebedrijf Sint-oedenrode.  
 

Heel mijn leven zijn er al paarden om mij heen. Toen ik 5 
jaar oud was begon ik op Manege horse inn en 3 jaar later kreeg ik mijn eerste pony. Ik heb 
altijd wedstrijden gereden. Eerst dressuur en afdelingsdressuur en de laatste jaren volledig 
gericht op springen. Op dit moment rijd ik met mijn paard Electric fanatiek in de klasse L. 
 

Toen ik gevraagd werd voorzitter te worden schoten er allerlei dingen door mijn hoofd maar 
de belangrijkste vraag voor mij:  "hoe maken we de club nog mooier en leuker dan de 
afgelopen geweldige jaren"?? 
Een ding weet ik in ieder geval zeker en dat is dat ik (wij als bestuur) dit niet alleen kunnen 
realiseren. Samen moeten we kijken hoe we kunnen verbeteren en vooral een gezellige club 
kunnen zijn en blijven die voor iedereen toegankelijk is. 
Ik wil dus ook iedereen vragen sta op, doe mee met de verschillende activiteiten en kom 
met ideeën die we dan gezamenlijk tot een mooie uitvoering kunnen brengen. 
 

Ik heb er zin in als voorzitter en ik hoop jullie ook. 
Samen de schouders eronder!! 
 
Groeten, 
Pim 
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Clubgebouw  
Het begon met een laminaatvloer, die aangeboden werd door een lid van onze vereniging…  
inmiddels is de ondervloer vervangen en ligt de mooie laminaatvloer in een deel van ons 
clubgebouw. Er zijn natuurlijk weer vele nieuwe ideeën ontstaan die hopelijk ook op korte 
termijn gerealiseerd kunnen gaan worden zodat we weer een gezellig clubgebouw krijgen. 
Dank aan alle vrijwilligers die op hun vrije zaterdag en in de 
avonduren hard gewerkt hebben om de vloer voor het 
ponykamp klaar te hebben!  
 
 
Instructie 
Omdat het alweer vroeg donker is zijn we met onze 
clublessen weer naar binnen gegaan. Ook dit jaar mogen we gebruik maken van de rijbakken 
van Stal Timmermans, waar de paarden in 2 groepen rijden van 18:30 uur tot 20:00 uur. En 
de rijbak van Zorgboerderij van der Wijst waar de  pony’s in 3 groepen rijden van 18:30 uur 
tot 20:55 uur.  De pony groepen zijn vol, bij de paarden is nog een plaatsje vrij. 
 
 
Ponykamp 
De aanvang van de herfstvakantie begon voor onze ponyleden met een ponykamp in ons 
clubgebouw aan de Brakkensedijk. De organisatie had een druk programma samengesteld. 
Er werden teams gemaakt die samen het hele weekend punten bij elkaar konden 
verzamelen om zo de “bokaal met de grote oren” te kunnen winnen.  De eerste avond was 
er al een spannende spooktocht door bedaf. Dankzij de vele hulp van vrijwilligers is het een 
onvergetelijke tocht geworden. Zaterdag een mooie buitenrit met picknick. Hierna werd er 
fanatiek gestreden tijdens de estafette met pony’s, de kruiwagenrace en 
stokpaardjesbarrelrace. Creatief zijn onze ponyleden ook, er werden mooie hoofdbanden en 
teamborden gemaakt en naambordjes voor de pony’s gegraveerd. Op zondag een  
fotozoektocht door de straten van Vorstenbosch. ’s Middags kwamen de ouders, broertjes 
en zusjes op bezoek. Eerst werden de laatste punten behaald tijdens de quiz (waar ook de 
ouders wel aan mee wilden doen) Na gezellig samen een hapje gegeten te hebben werd het 
kamplied voor de aanwezigen gezongen en sloten we af met de prijsuitreiking. Groepje “de 
spekkies” met Renske, Christy, Arnoud en Neel mochten samen het lekkers gaan verdelen.  
Wat een gezellige groep, wij hebben genoten!   
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Rabobank clubkas campagne 
We doen dit jaar weer mee aan de Rabobank clubkascampagne!  
Nog niet gestemd? Dit kan nog t/m maandag 23 oktober. Hoe meer 
stemmen hoe hoger het bedrag. Natuurlijk hopen we op een hogere 
bijdrage dan vorig jaar. Dus vraag nog even snel aan familie, 
vrienden, collega’s of kennissen of zij al op ons gestemd hebben. 
Laat geen stemmen verloren gaan! Op 2 november is de uitslag 

 
 
Afmelden startpassen 
Aan het einde van het jaar is het goed om even te kijken of er nog startpassen afgemeld 
moeten worden. Dit kan je zelf doen via mijnKNHS.nl  Wil je het lidmaatschap beëindigen? 
Geeft dit dan vóór 15 november door aan het secretariaat. 
 
 
Indoor Vorstenbosch 
Op 11 en 12 november organiseert onze vereniging de 
dressuurwedstrijd "INDOOR VORSTENBOSCH" voor pony’s 
en paarden bij Manege Olympic in Uden 
Inschrijven kan via mijnKNHS of door een mail te sturen 
naar concours.vorstenbosch@gmail.com 
 
Lijkt het je leuk om een keer mee te doen maar heb je (nog) 
geen startpas? Doe dan mee in de klasse BB. Je hebt hiervoor 
geen startpas nodig, er worden geen winstpunten 
geregistreerd.   
 
Vrijwilligers Indoor Vorstenbosch 
Alleen met de hulp van vrijwilligers kunnen wij een mooie 
wedstrijd organiseren.  Geef voor 1 november even door op 
welk(e) dag(deel) je beschikbaar bent. Je mag hierbij ook je 
voorkeur doorgeven. Schrijven, ringmeester, coupons 
ophalen etc. Mail naar concours.vorstenbosch@gmail.com 
 
Sinterklaasintocht 
Op zondag 19 november komt de Sint met zijn pieten aan in Vorstenbosch. Helaas regende 
het vorig jaar en koos de sint voor vervoer met de auto. Hopelijk kunnen wij hem dit jaar 
weer met onze pony’s begeleiden door Vorstenbosch. 
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Gourmet-/dobbel avond 
Op zaterdagavond 9 december gaan we met onze ponyleden gezellig samen gourmetten en 
dobbelen. De uitnodiging hiervoor komt binnenkort. 
 
Dit jaar willen we ook met onze paardenleden een gezellig avondje in de maand november 
gaan plannen. De mail met meer info wordt deze week naar de leden verstuurd. We hopen 
natuurlijk op een grote opkomst! 
 
 
Activiteitenkalender                                                                                                                                          

11/12 november 2017 Indoor Vorstenbosch (pony’s en paarden) 

19 november 2017 Sinterklaasintocht Vorstenbosch 

November 2017 Avond paarden leden 

9 december 2017 Gourmet / Dobbelavond pony leden 

27 maart 2018 Algemene jaarvergadering 

April 2018 Clubdag 

 


