
 
 

Algemene ledenvergadering  

Op 8 februari 2021 is onze algemene ledenvergadering. Door de huidige maatregelen is het niet 

toegestaan om fysiek samen te komen dus is de ALV via Skype. Jullie hebben allemaal via de e-mail 

een link ontvangen voor de online vergadering en wij hopen jullie allemaal te zien. Het enige wat je 

nodig hebt is een goede internet verbinding en je kunt de vergadering lekker vanuit je luie stoel 

volgen.  Maandag 8 februari zal er nog een herinnering worden rondgestuurd met nogmaals de link 

naar de vergadering en in de bijlage van deze nieuwsbrief vind je de notulen van vorig jaar.   

  

Outdoor seizoen komt er weer aan   

Het is even afwachten wanneer we weer met zijn allen samen mogen trainen, maar wij hopen toch 

wel dat wij vanaf 1 april weer buiten mogen lessen. Wij gaan ervoor zorgen dat de buitenbak er weer 

netjes bij ligt en met onze nieuwe lampen is het nooit meer te donker. Zoek je nog fijne dressuur- en 

springlessen dan ben je bij ons aan het goede adres. Voor meer informatie kun je bij Iris terecht op 

0650271782.   

  

NORGerBERG competitie   

Tijdens het indoorseizoen 2020-2021 wilden wij met PSV Norg gezamenlijk de NORGerBERG 

competitie organiseren. Alle combinaties zouden dan meestrijden voor de hoofdprijs; een 

overnachting in de boomhut van Camping de Norgerberg en hele toffe andere prijzen. Dit idee hopen 

wij weer op te kunnen pakken zodra wedstrijden rijden weer toegestaan zijn.  

   

Hippisch Platform Noordenveld  

In december 2020 is het Hippisch Platform Noordenveld opgericht. Je hebt het misschien in het 

regionale nieuws wel voorbij zien komen: het Hippisch Platform Noordenveld (HPN) is opgericht met 

als doel het stimuleren van de paardensport in de gemeente Noordenveld en een brug te slaan 

tussen de verschillende verenigingen en stichtingen in de gemeente. Het Hippisch Platform is een 

voorbereiding op een groot Hippisch Centrum dat mogelijk een plaats krijgt in de gemeente. Je bent 

er misschien wel van op de hoogte dat ze in Roden een andere manege willen bouwen, omdat de 

manege het veiligheidscertificaat dreigt te verliezen als er niet snel veranderingen komen. Ze moeten 

nieuwe paardenstallen en een nieuw asbestvrij dak. Ook de Manege Norg kan een onderhoudsbeurt 

goed gebruiken. Het dak van de manege moet vervangen worden en ook de ondergrond van de 

rijbak is aan vernieuwing toe. De gemeente kijkt nu naar een nieuwe locatie in Roden-Zuid voor de 

verplaatsing van de manege in Roden en een mogelijk Hippisch Centrum. Alle verengingen kunnen 

dan gebruikmaken van deze accommodatie. De maneges en paardensportverenigingen kunnen door 

samen te werken, grotere evenementen en kampioenschappen organiseren en ook moet dit het 

organiseren van wedstrijden makkelijker maken. De volgende paardensportorganisaties hebben zich 

bij het nieuwe Hippisch Platvorm Noordenveld aangesloten: 

- Rij- en Menvereniging Mensinghe-Roden 

- Stichting Manege Norg 



- Stichting Norgermarkt Concours 

- Stichting Eventing Norg 

- PSV Norg 

- LR, PC & MV Bergveen 

- PSV Noordenveld    

- De Hopruiters Peize  

  

In december is de eerste officiële bijeenkomst geweest en het platform gaat starten met het 

stimuleren van de paardensport op het gebied van dressuur, springen, mennen en buitenrijden door 

het inzetten van verschillende commissies. Hierin worden zowel plannen als acties ontwikkeld voor 

paarden en pony’s. Vanaf het niveau van de basissport; manege lessen, het beoefenen van de 

breedtesport; wedstrijd rijden tot en met het stimuleren van herintreders; het weer gaan beoefenen 

van de paardensport. Gaandeweg zullen er ook andere takken van de paardensport worden 

toegevoegd, maar de eerste focus ligt nu bij de dressuur, springen, mennen en het buitenrijden.  

 

Het platform heeft ons gevraagd of wij enthousiaste leden hebben die plaats zouden willen nemen 

in één van deze commissies. Dus denk jij: dat vind ik leuk en ik wil graag helpen om de 

paardensport in Noordenveld nog beter te maken dan horen wij graag van jou. Je hoeft niet perse 

in de gemeente Noordenveld woonachtig te zijn. Wees niet bang, het zal geen dagtaak zijn. Het is 

af en toe samenkomen om te brainstormen over wat jij graag doet, namelijk paardrijden.   

  

Het plan is om op 27 februari de eerste bijeenkomst te houden, maar dat is uiteraard afhankelijk van 

de corona maatregelen. Wij zouden het leuk vinden als wij iemand van onze leden kunnen aandragen 

voor één van de vier commissies. Hiervoor kun je contact opnemen met Jildou via info@bergveen.nl.  

  

Activiteiten in 2021  

Heel voorzichtig proberen we toch voor jullie het één en ander te organiseren en dit is wat wij alvast 

voor 2021 hebben bedacht.   

Twee Keep Calm en Stretch workshops van Beowulf Paard en Massage, een clinic Working Equitation 

van Gemma Nienhuis in augustus en een clinic van Romy Huisman (bekend van haar social 

mediakanalen Snuitable) in juni. Zodra de datums bekend zijn laten we het jullie weten. Je kunt je 

wel alvast opgeven bij Jildou via info@bergveen.nl 

  

  

Wij wensen jullie heel veel fijne paardrijkilometers in 2021.   

  

Namens,  

Hans, Ealse, Iris, Aida en Jildou  

 


