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LR/PC de Kennemer Ruiters 

Beste leden van de Kennemerruiters,  

Hierbij de eerste Nieuwsbrief, ter vervanging van de Ruif. De Ruif, ons Clubblad 
is jarenlang gemaakt en in elkaar gezet door het bestuur en de leden. Maar 
een papieren Clubblad blijkt, met alle Social Media van tegenwoordig, niet 
meer van deze tijd. Dus bij deze aan alle mensen die mee geholpen hebben 
iedere keer weer een leuke Ruif te maken, bedankt! 

Wij zullen ons best doen er nu iedere keer weer een leuke en interessante 
nieuwsbrief van te maken, en heb je een nieuwtje, idee of opmerking die erin 
moet komen, mail deze dan naar info@kennemerruiters.nl  
 

Evenementen: 

15 december vanaf 19.00 uur is iedereen die zich heeft opgegeven welkom bij 
onze gezellige Bingo, opgeven kon bij  Iris maar het is helemaal vol . 

6 januari de traditionele Oliebollen-Nieuwjaarsrit, wie wil deze organiseren en 
wie rijdt er mee? 6 januari aansluitend vanaf 16.00 Nieuwjaarsborrel in de 
Koffievos. 

INTERESSANTE INFORMATIE 

Instructie: 

Het winterrooster is weer inge-

gaan. 

Tijdens de Kerstvakantie van  

22 december tot en met 5 januari  

zijn er geen lessen. Vanaf dinsdag  

8 januari zullen deze weer  

beginnen. 

Nieuwe leden:. 

Monique  Tromp 

 

 

 

 

 

 

 

Wie zijn wij; 

Wij zijn een vereniging van leden 

met een eigen (of lease) paard 

of pony. Naast de wekelijkse  

instructie organiseren we ver-

schillende evenementen zoals 

buitenritten, onderlinge wed-

strijden, gezamenlijke etentjes, 

workshops, spring- en dressuur-

clinics en ons 'officiële jaarlijkse 

concours hippique' waar deel-

nemers uit het hele land op af 

komen. Eens in de paar jaar  

organiseren we een ponykamp.  

mailto:info@kennemerruiters.nl


‘Speciale 50-jarig jubileum CH-editie,  
het pinksterconcours op  

zondag 9 en maandag 10 juni 2019.’ 

Wedstrijden: 

We hebben van de gemeente weer  toestemming gekregen om 

ons jaarlijkse Concours Hippique te houden op de voormalige voet-

balvelden van BSV Bergen. 

We  zijn van plan om er (misschien wel voor de laatste keer) een 

groot feestje van te maken en wederom zullen wij er een Pinkster-

concours van maken. Dus zet allemaal de datum in je agenda. Zon-

dag 9 en maandag 10 juni, 2 dagen paardensport aan de 

Oudtburghweg 1 in Bergen. 

Voor deze speciale  50 jarig jubileum CH-editie zijn we nog op zoek 

naar een publiekstrekker / shownummer waarmee we   ons con-

cours hippique  het gezelligste en leukste concours van het jaar 

maken. 

Ideeen of zin om te helpen organiseren  meld het bij ons! 

Terrein:  

Het voorontwerp voor het nieuwe 

Bestemmingsplan voor de herin-

richting verhuizing van ons terrein 

naar Blooming het Hof is gepubli-

ceerd in de Duinstreek. De termijn 

van 6 weken om bezwaar te maken 

zijn inmiddels ingegaan. 
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Gebouw de Burcht met onze kantine de Koffievos 

Mededelingen vanuit het bestuur: 

Naar aanleiding van de oproep voor nieuwe vrijwilligers heb-

ben wij een aantal aanmeldingen binnen. 

Nienke Hagens gaat in de toekomst de kantine onder haar 

beheer nemen, op dit moment zijn er andere zaken die haar 

aandacht behoeven, zij houdt ons op de hoogte.  We zijn ook 

nog wel op zoek naar kantinehulpen, die tijdens de onderlin-

ge wedstrijden en eventuele andere evenementen de kantine 

willen bemannen. 

Thecla (Desiree) Korver zal tijdens de maandelijkse spring-

lessen in het seizoen op de dag zelf aanwezig zijn als aanspreekpunt en de kantine en het materialen-

hok openen en sluiten en zij zal de bijdrage  innen van de leden die meedoen. 

Babette Groeneboom zal de jaarlijkse klussendag, NL Doet op 16 maart 2019, voor onze club organise-

ren en heeft ook aangegeven de tweedehands paardenspullen markt te willen organiseren tijdens het 

CH Bergen. 

Loes Wagenmaker heeft aangegeven te willen helpen bij het opbouwen van het CH Bergen. 

Wij zijn nog wel op zoek naar mensen die Rolf willen helpen met het onderhoud op het Oude Hof.  

 

Verder zijn we ook nog op zoek naar hulpen voor, tijdens en na het CH Bergen en we zoeken nog een 

nieuw commissielid die de sponsoring op zich gaat nemen. Dit omdat Sophie de Kogel ermee stopt, 

Fenne heeft immers geen pony meer. 

               KNHS (tarief 2019) wordt door de KR doorbelast       Basis bedrag voor iedereen € 25,00 p.j  
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Kennemer tarieven 2019   

administratiekosten eenmalig  € 11,50 

paarden recreatie en federatie incl les en ruif per jaar  € 120,00 

pony’s recreatie en federatie incl les en ruif per jaar  € 120,00 

wedstrijd rijdend lid / evenementenlid /baklidmaatschap  

Inclusief alle clubactiviteiten en de digitale Ruif. 
per jaar  € 60,00 

donateur per jaar  € 22,50 

Het Kennemerruiterlidmaatschap gaat per jaar, toetreden kan per kwartaal en gaat naar rato.  2e gezinsleden krijgen 20% korting. Op-

zeggen schriftelijk voor 20 november van elk jaar. Exclusief basis lidmaatschap KNHS 

Pony leden betalen voor een startpas (aan de KNHS) 12 maanden €    90,00 

Paarden leden betalen voor een  startpas (aan de KNHS) 12 maanden €    114,75 

De kosten van de startpas(sen) worden rechtstreeks door de KNHS gefactureerd !   

Startpassen zijn sinds 2016 12 maanden geldig, dus niet meer per kalenderjaar. Naast jaarpas is er een maandpas (€47,75 voor paarden/

€38,- voor pony’s) en een weekpas (€ 28,50 voor paard of pony) een dagpas € 19,- 



 

 Functie: Naam: Adres, Pc, Woon-

plaats: 

Tel.nr.: e-mail: 

Voorzitter Angèle Bolten Bergerweg 96 

1817MN  Alkmaar 

072-5205747 

06-52664266 

ammbolten@gmail.com 

Penning-
meester 

Ellen Jong-
kind 

Kolk 1 072-5899092 ellenjongkind@quicknet.nl 

Secretaris Carina Dekker v.Blaaderenweg 67,  
 
1862 JN Bergen 

072-5894648 

06-53941898 

carina.dekker@quicknet.nl 

  

Instructie:  

zaterdagochtendles Bart Jan van Weert 10.00/11.00  bj.van.weert@hotmail.com 

zaterdagmiddagles Nicky Broxterman 11.30/13.30 nickybroxterman@hotmail.com 

dinsdagmiddagles Nicky Broxterman 16.00/17.00 

Adres kantine     : Koffievos, Eeuwigelaan 9b, 1861 CL  Bergen (geen postadres) 

Internetsite        : www.kennemerruiters.nl 

Bankrekeningnr. : NL12 RABO 0146 9055 63 

Mail adres: info@kennemerruiters.nl 

Onze sponsoren: 
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