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Jaarverslag 2020 

          “De Vrije Teugel” 

                                                   Waarland   Datum 31-12-2020 

 
Voorwoord  
Dit jaar zijn wij 40 jaar geleden gestart in Waarland als Paardrijvereniging, een bijzonder jaar in  

meerdere opzichten. Alles werd bepaald door de “Corona” pandemie. Door de Lock downs van 12 

maart en 15 december 2020 hebben wij veel moeten annuleren. Bijvoorbeeld………….. 

Normaal starten wij begin het jaar met onze donateursactie, maar liep anders. 

   Carnaval Waarland, maar het liep anders. 

   Special Olympics te Den Haag, maar het liep anders 

   Onderlinge- en regiowedstrijden, maar het liep anders 

   Jubileum 40 jaar VPG, maar het liep anders……en nog veel meer. 
 

  Wat nog wel doorging…….. 
  

Zaterdag 15 februari 2020: Disco/Carnaval avond  

Leuk initiatief “De Kluivers Waarland”. De opkomst was redelijk. Gezelligheid troef.  

Mark werd gekozen als de “Prins Carnaval” 

 

Zondag 22 februari 2020: Carnaval Waarland. 

Daar begint het. Helaas moeten wij besluiten om niet mee te doen. De situatie was ons  

te onduidelijk 

 

Maar toen…… 

 

Vrijdag 13 maart 2020: De eerste lockdown periode 

 

Dinsdag 26 mei 2020: Voorzichtig weer gestart  

 

                                           
 

Met degenen die zelfstandig rijden en opstappen en onder strenge eisen volgen RIVM 

en in goed overleg manege, sportbonden en onze leden, ouders en vrijwilligers.  

 

 

 

 

Woensdag 26 augustus 2020 :  Algemene Leden Vergadering. 
Gehouden in het Dorpshuis te Waarland. Afscheid van John Ursem en het benoemen 

van Irene de Groot als nieuwe penningmeester. Ilona is gekozen om ons team weer 

compleet te maken. Na afloop werd John nog even in bloemetjes gezet en kon ieder 

nog een woordje met hem wisselen en bedanken voor zijn jarenlange inzet voor onze 

vereniging. 

 

Vakantiestop van 30 juni tot 1 september 2020 

mailto:mail@vpg-devrijeteugel.nl


E-mailadres: mail@vpg-devrijeteugel.nl  website: www.vpg-devrijeteugel.nl 

 

Dinsdag 1 september 2020: Start nieuwe seizoen met al onze leden.  

 

 
.            

 

Dinsdag 1 september : Start Grote Club –actie 2020 

In een aangepaste vorm o.a. digitaal. Opbrengst: € 1236.60 

 

Zaterdag 29 augustus 2020: Start Deen Supermarkt munten-actie 

In de supermarkt staan 5 kokers = 5 verenigingen. Wie krijgt de meeste munten.? 

Veel aandacht via diverse mogelijkheden wat resulteerde in een bedrag van € 1500 

 

Vrijdag 2 oktober 2020: Nieuwe opzet Donateursactie 2020 

Eéndaags gebeuren. Veel werk aan de winkel. Toch geslaagd te noemen. 

Goede opkomst van leden en vrijwilligers. Goed ontvangen te Waarland.  

Resultaat…prima. Deze vorm is voorlopig de toekomst. Het kan echt zo  

Als één team samenwerken. 

 

Maandag 5 oktober 2020: Rabo-bank club support actie. 

Leden van deze bank kunnen op ons stemmen. Ook daar is vooraf veel werk verricht 

Opbrengst: € 770.-- 

 

Dinsdag 3 december:  Sint en Piet. Deze keer alleen Piet. Iedereen blij verrast dat er 

toch iets aan gedaan werd en…uiteraard met cadeautjes 

  

Dinsdag 15 december: De 2
e
 lockdown gaat in. 

Weer thuisblijven en afwachten. 
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Nieuwe leden en vrijwilligers:  Leden Daniël Barten  15-01-2020 

       Luna Mooij  08-09-2020 

       Quinten Bakker  01-10-2020 

       Nina Stuifbergen 14-10-2020 

      Vrijwilligster Fenna Broersen  01-09-2020 

 

Onze lessen werden, ondanks de vervelende situatie,  prima bezocht. Er was duidelijk na de 

lockdowns behoefte om weer eens lekker paard te rijden en elkaar (op afstand) weer eens te zien. 

Prima geregeld door ons Bestuur i.s.m. manege Waarland. Ook de donateursactie nieuwe stijl is mede 

door inzet van onze leden, vrijwilligers, familie, ouders en vele anderen een mooi succes geworden in 

2020. Dit geldt ook voor de overige acties. Zodoende blijft onze club organisatorisch en financieel 

overeind. Daar er veel lestijden verloren raakten heeft het Bestuur besloten een flink deel van de 

contributies terug te geven aan de leden. 

 (Zie verder ons Financiële Jaarverslag opgemaakt door onze penningmeester Irene de Groot) 

 

 
    

  

 

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 
 

 

 

 

(opgemaakt door onze secretaris Stef Dollee) 
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