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          “De Vrije Teugel” 

                                            Waarland   Datum 31-12-2017 

 
voorwoord De samenleving en dus ook de sport is volop in beweging. Sportorganisaties en 

verenigingen worden uitgedaagd binnen deze veranderende wereld hun toegevoegde 

waarde kritisch te evalueren, te versterken en waar nodig te verbeteren c.q. aan te 

passen. Ook wij doen hierin actief mee! 

Ook wij willen veilig sporten kunnen aanbieden…Werk maken van gedrags- en 

omgangsregels. Voldoen aan de komende Algemene Verordening Gegevens 

Bescherming ( privacyregels) volgens de Europese Norm 2018. 

Ook blijven we werken aan deelname bij nieuw opgezette (sponsor) acties. We blijven  

kijken of onze materialen voldoen aan de huidige eisen. 

Dan zijn wij wederom in staat om het volgende te doen………… 

 

Maandag 2 januari 2017: De start van onze donateuractie   

Uitgegroeid in Waarland tot een bekend fenomeen. De resultaten zijn prima en dat is 

bijzonder belangrijk voor het voortbestaan van onze vereniging. 

 

Zondag 8 januari 2017: Winterfair in de manege Waarland 

Ook dit jaar weer meegedaan. Vooral even de nadruk gelegd dat wij op onze zoektocht 

naar nieuwe leden.  

De aangepaste folders zijn gereed en hebben wij gelijk mooi kunnen uitdelen. 

 

Woensdag 10 mei 2017:  Algemene Leden Vergadering. 

Dit maal gehouden in het Dorpshuis te Waarland. Goede opkomst en een mooie 

gelegenheid  om Jan Wever te bedanken voor zijn inzet als oprichter, bestuurslid en 

voorzitter van onze vereniging. 

Een oorkonde en erelid maken zijn maar een paar mogelijkheden om hem te bedanken 

voor zijn werk. Het was ontzettend veel wat Jan vele jaren voor zijn Vrije Teugel 

gedaan heeft. Nino v.d.Giesen is officieel gekozen als nieuwe voorzitter en Irene de 

Groot is gekozen als bestuurslid. 

 

Zaterdag 10 juni 2017: Rabobank fietstocht. Uiteraard doen wij weer mee. Altijd 

gezellig en goed voor onze clubkas. Volledig team, dus volledig sponsor bedrag 

gescoord. Bedankt Esther voor het organiseren. 

 

Vrijdag 16 juni t/m zondag 18 juni 2017: Ruiterkamp Texel.  

Locatie: De Breemhoeve nabij het mooie dorpje Den Hoorn. Veel ruimte om onze 

slaapplekken in te delen, grote complete keuken en ontspanningsruimte om te eten en 

te feesten. Uiteraard is ons karaoke team van stal gehaald en verzorgt een geweldige 

avond. Jan Wever krijgt een oorkonde voor zijn vele werk en is nu officieel erelid . 

De paarden en pony’s staan bij manege De Elzenhof. Prachtig rijden door de bossen, 

duinen en over strand. Zondag de hele club naar het strand. Deze dag krijgt een 10 
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vanwege het mooie, rustige weer. Veel zon en prima temperatuur. Het kan niet beter. 

Zo willen wij altijd wel op ruiterkamp. 

 

Dinsdag 18 juli tot dinsdag 5 september 2017: Onze vakantie stop 

 

Zaterdag 17 september 2017: De start van de “Grote club actie” 

Verleden jaar voor het eerst meegedaan en…..met succes. Dus ook nu hebben Ria en 

Esther de boekjes en handleidingen uitgedeeld om bijtijds te starten. 

 

Woensdag 20 september 2017: John Ursem gaat naar de Golfclub te Dirkshorn om 

de donatie in ontvangst te nemen van de Tour de Soes. 

 

Woensdag 27 september 2017: MAS-markt Regius College Schagen. 

Wederom deze middag aanwezig om scholieren te interesseren om bij ons als stagiaire 

te komen. Wij hebben nog steeds te weinig vrijwilligers, maar met behulp van deze 

stagiaires is het prima op te vangen.  

 

Zondag 22 oktober 2017: Regio wedstrijd te Waarland 

Deze keer ligt de organisatie bij  VPG De Vrije Teugel en manege Waarland. Mede 

door een donatie via de “Dirk Kuyt Foundation” zijn ruim 30 ruiters gestart. Iedereen 

wordt beloond door de uitstekende jury. Gezellig na afloop nog even napraten. 

 

Dinsdag 28 november 2017:  Sint en Piet. 

Ja, Sinterklaas is mooi op tijd, maar waar is Zwarte Piet? 

Geweldig in elkaar gezet met muziek van John op accordeon en Tessa op trompet. 

En Piet…..? Die werd bezorgd door POST.N en springt plots uit een doos. 

Iedereen blij dat Sint en Piet herenigd zijn. Het feest kan beginnen. 

 

Dinsdag 19 december 2017: Afscheid van Cees Hes als bestuurslid. 

In bijzijn van leden, bestuur, vrijwilligers en familie hebben wij Cees en Margreet even 

in het zonnetje gezet. Cees was ruim 30 jaar bestuurslid en zelfs even in de positie als 

voorzitter. Hij treedt af als bestuurslid, maar blijft wel vrijwilliger en daar zijn wij erg 

blij mee.  

 

    

Alles mede te danken aan onze vertrouwde Donateuractie, Grote club actie, individuele acties, spontane 

donaties, (nog enkele!) subsidies enz. 

 

 

Het Bestuur ingaande per 1-1-2018 

 

Voorzitter  Nino van de Giesen 

       Penningmeester  John Ursem 

       Secretariaat  Stef Dollée 

      Lid   Cees Hes/Miranda Wever 

      Lid   Esther Kok  

      Lid   Irene de Groot 

      Lid   Ria Bodegom 

 

      

 

 

 

 

 


