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                Jaarverslag 2019 

          “De Vrije Teugel” 

                                                   Waarland   Datum 31-12-2019 

 
voorwoord Bijna 40 jaar geleden gestart in Waarland als Paardrijvereniging speciaal voor onze 

medemens met een beperking  en al die tijd actief aanwezig om het paardrijden op gericht 

niveau bij te brengen. Niet alleen het rijden, maar ook alle facetten die erbij horen, 

komen aan de orde. Mede te danken aan ons team van vrijwilligers, bestuur en velen die 

onze vereniging een warm hart toedragen,  

 

Woensdag 2 januari: De start van onze donateuractie   

Misschien was dit wel de laatste keer in deze vertrouwde opzet. De huidige werkwijze 

is op termijn niet meer haalbaar. Er wordt door ons bestuur hard aan gewerkt om het 

anders te gaan doen in 2020. De bekendheid van onze donateursactie in Waarland 

mag niet verloren gaan en dient als basis voor de nieuwe opzet. 

 

Donderdag 11 april: Bereikte ons het droevige nieuws dat onze oprichter en 

voormalige voorzitter van De Vrije Teugel, Jan Wever is overleden. 

 

Dinsdag 23 april: De aanloop naar de Rabobank-clubkas actie. Deze zou duren tot 14 

mei en dan maar hopen dat velen op ons gestemd hebben.  

 

Vrijdag 26 april:  Werd John Ursem geridderd in de orde van Oranje Nassau 

De Burgemeester  van Schagen Marjan van Kampen-Nouwen reikte het lintje uit 

onder toezien van zijn familie en genodigden. Hij was er bijzonder trots op.  

 

Woensdag 8 mei :  Algemene Leden Vergadering. 

Gehouden in het Dorpshuis te Waarland. Prima opkomst. Op de agenda o.a. 

ruiterkamp  de Eekwal  en de nieuwe opzet donateursactie 2020 bespreken. 

 

Donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni : Ruiterkamp de Eekwal. Prachtig lang 

weekend in een prachtige omgeving, ruime accommodatie en mooi weer. Thema was 

“Mexico”, waar het AC-team en de kok goed op hadden ingespeeld.  

 

Dinsdag 18 juni: Finale = uitslag Rabobank clubkasactie: In het Afas stadion te 

Alkmaar. De opbrengst was helaas minder dan gehoopt, deelname door veel meer 

verenigingen. Daarnaast bleek dat het ( digitaal) opzoeken  van onze vereniging lastig 

was. Reden om dit jaar bij de Kamer van Koophandel het adres op Waarland zetten. 

Dat maakt het zoeken bij een toekomstige actie een stuk gemakkelijker. 

 

Zaterdag 14 september: De start van de “Grote club actie” 

Hier doen wij al enkele jaren aan mee en dit vormt inmiddels ook een belangrijke 

bijdrage voor onze vereniging. De actie duurde tot 12 november. 
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Zondag 27 oktober: Regio-wedstrijd  te Blokker: Goede resultaten behaald, ook 

door enkele nieuwe leden. Helaas kon niet iedereen van de Vrije Teugel meedoen, 

want men beschikte niet over een tillift. Dan merk je pas hoe belangrijk zo n 

hulpmiddel is. 

 

Woensdag 18 september: Maatschappelijke Stage Markt Regius College 

Schagen. 

Deze middag waren weer enkele van onze bestuursleden aanwezig om scholieren te 

interesseren om bij ons stage te lopen. Uiteindelijk ruimschoots animo. Ria heeft alles 

in kaart gebracht en wij maken weer dankbaar gebruik van deze stagiaires 

 

Dinsdag 12 november:  Sluiting Grote club actie:  Geweldig verlopen. Goed werk 

geleverd door onze leden en vrijwilligers. Veel meer loten verkocht dan ooit.  

 

Dinsdag 3 december:  Sint en Piet. 

Bij binnenkomst viel het op dat Zwarte Piet niet zijn eigen pet, maar een sombrero op 

had. Evelien had de pet gevonden en mocht naar voren komen. Daar werd zij in het 

zonnetje gezet omdat zij de meeste Grote Club Actie loten had verkocht. Iedereen 

ging tevreden met  een chocoladeletter, een passend cadeautje en veel pepernoten naar 

huis, kortom het werd weer een gezellige avond. 

 

Dinsdag 10 december: Bezoek delegatie Gemeente Schagen. Op uitnodiging van 

John kwam de Burgemeester een kijkje nemen tijdens de lessen. Bij de lessen van 

groep 1 en groep 2 kon zij een goed beeld krijgen over hoe wij te werk gaan. Haar 

bezoek heeft op haar best wel indruk gemaakt. Altijd goed wanneer we op het netvlies 

staan van vertegenwoordigers van onze gemeente. 

 

Onze lessen worden prima bezocht en er ontstaat zomaar weer een wachtlijst 

 

Nog één jaar en onze verenging bestaat alweer 40 jaar. 

Zoals U in het verslag leest, is er weer veel gebeurd in 2019.    

Alles mede te danken aan onze Donateursactie, Grote club actie, Rabobank clubkas actie, individuele  

acties, spontane donaties, enz. 

 

  

 

Het Bestuur ingaande per 1-1-2020 

 

Voorzitter  Nino van de Giesen 

       Penningmeester  John Ursem 

       Secretariaat  Stef Dollée 

      Lid   Ria Bodegom 

      Lid   Esther Kok  

      Lid   Irene de Groot 

      Lid   Miranda Wever 
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