
 

Veenhuizen, december  2015 
 
 
Beste leden, 
 
We willen onze leden graag informeren over allerlei zaken die binnen de vereniging spelen of die 
belangrijk zijn voor onze leden. Dat doen we door middel van onze website maar ook door middel 
van een nieuwsbrief zoals deze. 

 
 
ONDERLINGEWEDSTRIJD 2 JANUARI 2016 
 
Op zaterdag 2 januari organiseren wij weer een onderling wedstrijd dressuur, springen en 
mennen dressuur. 
Springen gaat alleen door bij voldoende opgaaf. 
Dit is de eerste wedstrijd die mee telt voor het clubkampioenschap 2016. 
De prijs uitreiking vind s ’avonds plaats in de kantine van de manege in Norg, aanvang 20.00 
uur 
Opgeven kan via een mail met daarin je naam en naam paard/pony en de klasse waar je in 
wil starten 
De mail sturen naar   wedstrijden@bergveen.nl 
 
 
NIEUWJAARSRECEPTIE 
 
2 januari 2016 om aanvang 20.00 uur vind onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats 
in de kantine van de manege Norg. 
Leden zijn uitgenodigd om op “traditionele” wijze het nieuwe jaar te begroeten. 
Ieder neemt een hapje mee en de drankjes zijn verkrijgbaar aan de bar. 
 
Op deze avond zal de prijsuitreiking plaats vinden van de die dag gereden wedstrijd. 
Tevens zullen de club kampioenen bekend gemaakt worden van 2015. 
 
 
SPORTMAN EN VROUW NOORDENVELD 2015 
 
Romy Froma en Leon Vorenholt zijn genomineerd voor sportvrouw en sportman van 
Noordenveld 2015. 
Wij zijn als bestuur van onze vereniging hier trots op en hopen dan ook dat zij vele stemmen 
gaan ontvangen. 
Er kan gestemd worden via de site www.sportstimuleringnoordenveld.nl 
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SPONSORCOMISSIE 
 
Wij zijn op zoek naar mensen die het hoofdstukje sponsering op zich willen nemen. 
Vind jij het leuk om contacten te onderhouden met onze sponsors en sponsors te werven 
dan ben jij de aangewezen persoon die wij zoeken. 
Je kan je opgeven bij penningmeester@bergveen.nl 
 
 
INDOORCONCOURS  FEBRUARI 2016 
 
Het weekend van 27 en 28 februari zal weer in het teken staan van ons tweede 
indoorwedstrijd dit seizoen. 
Op zaterdag  staan de pony’s B t/m M2 en B paarden op het programma. 
Zondag is het de beurt aan de paarden L2 t/m M2. 
Inschrijven is mogelijk via www.startlijsten.nl  
 
 
WEBSITE 
 
Zoals iedereen weet heeft de vereniging een website. 
Hier kunnen wij allerlei informatie, leuke stukjes en verslagen op kwijt. 
Nu weten wij als bestuur niet alles en zijn wij ook deels afhankelijk van de leden die ons het 
een en ander aanleveren. 
 
Hebben jullie iets wat je graag op de site wil hebben, stuur het in een bestandje naar  
desiree@bergveen.nl en zij zal er voor zorgen dat het op de site geplaatst gaat worden. 
Hierdoor hopen we de site levendig en  “up to date”  te houden. 
 
 

LESSEN  

Op donderdag 24 en donderdag 31 december zijn er geen lessen vanwege kerstavond en 
oudjaarsavond.  
 
 
BEDANKT 
 
Dit zal alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar zijn. 
We kijken terug op een leuk en sportief jaar waar zeker een bedankje van ons naar alle 
vrijwilligers  op zijn plaats is.  
Zonder vrijwilligers zijn vele activiteiten niet mogelijk en dat zijn wij ons terdege bewust. 
Onze dank voor jullie tomeloze inzet en wij hopen volgend jaar weer een beroep op jullie te 
kunnen en mogen doen. 
 
Het rest ons nog om al onze leden, vrijwilligers en sponsors hele gezellige kerstdagen toe te 
wensen en een gezond en sportief 2016! 
 
 
Het bestuur van  
LR, PC en MV Bergveen 
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