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Agenda Regiovergaderingen najaar 2008

Locatie: Dorpshuis De Bult in Ter-Idzard. Aanvang: 20.00 uur

NIEUWSBRIEF



De bijbehorende stukken worden meegestuurd met de Phryso van november 
en zullen zo spoedig mogelijk ook op de website geplaatst worden.   

1.      Opening
2.      Mededelingen
3.      Ingekomen stukken
4.      Vaststellen verslag van de vorige bijeenkomst
5.      Financiën

a.      Begroting 2009
b.     Contributie en tarieven 2009  

6.      Invulling vacatures
7.      Wijzigingsvoorstel regelgeving preferentschap hengsten
8.      Wijzigingsvoorstel reglement verkort onderzoek
9.      Wijzigingsvoorstel reglement IBOP
10.   Wijzigingsvoorstel minimum stokmaten
11.   Beleid tav deklimitering
12.   Hostingsovereenkomst
13.   Jubileumviering (begroting)
14.   Overeenkomst WB-stables
15.   Rondvraag
16.   Sluiting  
Wij rekenen op uw komst!

Centrale Keuring
De Centrale Keuring dit jaar weer in Drachten was een goede keuring. Voor het 
eerst werd de vrijdag erbij getrokken dit was wel nodig want het programma 
was vol. Op deze avond werd afscheid genomen van het span van Watte 
Bruinsma. Hij zegt het tuigen vaarwel. We hebben het allemaal in de Phryso 
kunnen lezen. Nog een keer konden we genieten van Mark en Hessel. Zaterdag 
werd er om acht uur begonnen met de keuring. Jammer dat het 
morgenprogramma zoveel uitliep! Paarden van onze fokdag kwamen goed 
voor de dag. Vier merries werden voorlopig of definitief kroon en drie merries 
werden definitief model! De tuigpaarden eindigden in de middenmoot en de 
paarden met dressuuraanleg waren heel goed. Ykje Baron eindigde met 
Gerben op de eerste plaats en ook Susan Bouwman eindigde als eerste met de 
hoogste score zij kreeg een prachtig zadel aangeboden. s’Avonds was het dan 
eindelijk zover de Jonge Hengsten Competitie. Een zeer geslaagde avond. De 
jury gaf duidelijk uitleg wat goed en niet goed was. Hier kunnen de ruiters en 
menners wat mee.

De hengsten maken eind deze maand hun opwachting in Ermelo alle eigenaren 
en fokker veel succes toegewenst!

De outdoor mencompetitie is een groot succes geweest en krijgt zeer zeker 
een vervolg. Herma Donker heeft deze commissie verlaten en is opgevolgd 
door Gerard van Seventer uit Havelte

Winteraktiviteiten:
3 december beoordelen tuigen
10 december beoordelen dressuur
Locatie: manege Caprilli te Sonnega
Aanvang 20.00 uur
 Wat is de bedoeling: Er komen twee groepjes tuigpaarden in de baan deze 
mag iedereen beoordelen op grond van cijfers (formulieren zijn aanwezig). 
Deze paarden worden ook met een camera opgenomen. Na afloop van een 
groepje gaan we naar binnen en wordt deze groep besproken met beelden (op 
een scherm). Dit wordt van commentaar voorzien door een officieel jurylid. Zo 
ook met de dressuur.
Wij hopen op een grote opkomst iedereen kan en mag meedoen. Er zijn geen 
kosten aan verbonden.

In februari( data wordt nader bekend gemaakt) gaan we weer paarden 
beoordelen. Vorig jaar was dit een groot succes en het bestuur gaat er van uit 
dat u allen weer van de partij bent.
Ook proberen wij een excursie te organiseren in februari. In grote lijnen is het 
klaar en ook dan rekenen wij op een bus vol! Nader bericht volgt!




