
Verslag van de Secretaris over 2021. 

 

Het was een bewogen jaar. We hadden nog steeds te maken met 

Corona en de daarbij behorende maatregelen, We hadden 

bestuurswisselingen en als klap op de vuurpijl…. We verloren onze 

vertrouwde plek : Manege Waarland stopte met alle manegeactiviteiten 

en daar stonden we : op straat. En dat in het jaar dat we 40 jaar 

bestonden. 

We hebben natuurlijk ondanks de corona maatregelen getracht de 

lessen zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan. We zochten daarbij 

de randjes van de coronamaatregelen op.  

Dat leverde soms situaties op waar niet iedereen blij van werd maar het 

alternatief was Niet rijden! 

Hoe zag ons jaar eruit? Ik neem jullie even mee door 2021. 

We startten dit jaar met een Coronastop . 

Op 9 maart zijn we met aantal ruiters weer opgestart. We hadden te 

maken met mondkapjes, Avondklok, 1.5 meter en extra inzet van 

mensen uit de eigen familie van de ruiters. Officieel reden onze ruiters 

individueel in de bak met toezicht van Miranda. Groepslessen waren 

officieel nog niet toegestaan.  

Dus met veel kunst en vliegwerk hebben we toch mogelijk kunnen 

maken dat er weer gereden werd. Een deel van de  ruiters moest nog 

even geduld hebben tot eind april tot we weer volledig van start konden. 

Heel bijzonder was dit jaar onze Algemene Ledenvergadering. Voor het 

eerst en hopelijk voor de laatste keer was dit een digitale vergadering. 

Gelukkig zitten we hier vandaag weer in levende lijve bij elkaar.   

Special Olympics : 13 juni  vonden in aangepaste vorm plaats. Er was 

een leuke dag georganiseerd door de SO op manege Berenstein in Den 

Haag.  Geen wedstrijd maar wel paardrijdemonstraties en spelletjes, en 

een rondrit met een marathonwagen. Stoer…..  

 

27 oktober 1981 is onze vereniging opgericht. Wij bestonden dit jaar dus 

40 jaar.  Wij zagen geen mogelijkheden om dit op een leuke wijze te 

vieren omdat we per 1 november geen accommodatie meer tot onze 



beschikking hadden en we niet wisten of we op 1 januari überhaupt nog 

zouden bestaan.  Dus met onze blik op de toekomst zeggen we nu Op 

naar de 45 jaar!!! 

Er zijn niet zoveel manege accomodaties die zomaar 3 uur op een avond 

vrij kunnen maken voor een voor hen nieuwe club.  

 

Na een lange en intensieve zoektocht werden wij door Manege Warnaar 

met open armen ontvangen. Mandy en Nino van Manege Warnaar 

hebben zich ingespannen om voor ons de dinsdagavond vrij te maken. 

Zij hebben daarvoor hun eigen lesrooster omgegooid om ons als club te 

kunnen verwelkomen. Wij zijn hen daar heel dankbaar voor.  

Dus 18 en 25 november opgestart  bij Manege Warnaar, met 1 uurtje op 

de donderdag avond met het vooruitzicht dat we per 1 januari 2022 op 

onze vertrouwde dinsdagavond weer terecht zouden kunnen.  

Bijna alle leden en vrijwilligers gingen mee. Voor enkele vrijwilligers was 

de verhuizing een voor hun goed moment op te stoppen. Wij hebben hen 

hartelijk bedankt . Een tweetal leden besloot te blijven rijden bij een 

andere club waar zij voor de onzekere periode over het voortbestaan van 

onze club zijn gaan rijden.  

En toen was er weer een lockdown……..en moesten wij de lessen weer 

stilleggen tot in Januari 2022 

Sinterklaas :   reed ons niet stilletjes voorbij maar door de Lockdown 

moesten jullie allemaal even wachten op die geweldig leuke 

VRIJETEUGEL MUTS  voor koude dagen. Sint had ze wel afgeleverd 

maar kon ze helaas niet persoonlijk uitdelen.  

Terugkijkend moeten we concluderen dat 2021 niet het meest mooie jaar 

was uit ons40 jarig bestaan. 

Gelukkig kunnen we vol goede moed de toekomst tegemoet zien. Als 

bestuur zijn we blij dat jullie, onze leden en vrijwilligers met ons 

meegegaan zijn. We zijn een club. Dat betekent dat we het met zijn allen 

moeten en kunnen doen. Met inzet van bestuur, vrijwilligers én leden en 

hun begeleiders gaan we er een mooie tijd van maken.  


