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Beste lezer, 
Voor jullie ligt de laatste nieuwsbrief van het jaar! Langzaam tellen we af naar 2023. 
We blikken terug op een jaar wat begin 2022 nog in het teken van corona stond. 
Diverse sportverenigingen moesten voor de zoveelste keer dicht. Dit keer mocht de 
manege wel open blijven, maar mochten er geen lessen worden gegeven. De 
ruiters mochten gelukkig wel blijven komen om de paarden van beweging te 
voorzien en om de lestaken uit te voeren. We zijn heel blij dat alle ruiters zijn blijven 
komen, maar wat was het saai zonder al die ouders, zusjes en broertjes en opa’s en 
oma’s in de kantine of op het terras. Onze instructeurs verdienen een groot applaus 
voor hun creativiteit in deze periode. Gelukkig lijkt het met de corona deze herfst 
mee te vallen en dat maakt  dat we weer activiteiten mogen organiseren.  

Pas geleden heeft er een te gekke FNRS mini’s plaatsgevonden, maar het maakt 
ook dat we na 3 jaar eindelijk weer een Nieuwjaarsreceptie kunnen organiseren. 
Voor degene die na 2020 bij ons zijn komen rijden, de nieuwjaarsreceptie is een 
echte traditie op de RCP. Hoe leuk dat we de traditie van de Nieuwjaarsreceptie 
weer kunnen voortzetten? Eindelijk weer een gelegenheid om andere leden van de 
RCP eens te zien. Maar natuurlijk ook leuk als je in coronatijd bij ons bent komen 
rijden, want wie zijn nu die kanjers van de Kantine- of Evenementencommissie? Wie 
is de befaamde oliebollenbakker? Ken jij alle instructeurs en leden van het medisch 
team al of de toppers van het Onderhoud en de dames achter de Communicatie 
en de Grote Clubactie? Kortom genoeg redenen om naar de Nieuwjaarsreceptie te 
komen. De Nieuwjaarsreceptie is in 2023 de aftrap van de vele leuke evenementen 
die op de planning staan. Om meteen goed te beginnen zal tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie ook een Familiebingo worden georganiseerd en sluiten we de 
receptie af met een loterij. We hopen iedereen te mogen begroeten op  
zondag 8 januari 2023. Wij hebben er zin in en wij hopen jullie ook! 
 
Wij willen via deze weg, mede namens alle paarden en pony’s, alle leden alvast een 
fijne kerst en veel rijplezier in 2023 toewensen! 

 
Het Bestuur 
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Grote Clubactie 2022 

De Grote clubactie zit er op! En wat hebben we het super gedaan. We hebben 
maar liefst 799 loten verkocht. Dankzij onze ruiters heeft de RCP weer een leuk 
bedrag op de rekening van € 1.878,96 kunnen bijschrijven.  
 
Vanuit de Ruiterclub waren er ook prijzen te winnen. Onze 3 toppers die het 
cadeaupakket dit jaar hebben gewonnen zijn: Anne, Norah en Paul. Van harte 
gefeliciteerd met jullie prijs. De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 8 januari 2023 
tijdens de nieuwjaarsreceptie, zie verderop in deze nieuwsbrief. Aan al onze 
andere super verkopers: jullie ontvangen binnenkort je eigen medaille met 
verrassing. 

Wij willen alle lotenverkopers hartelijk bedanken voor de bijdrage van dit jaar! Op   
6 december heeft de trekking van de Grote Clubactie plaatsgevonden, vanaf       
7 december weten de lotenkopers of ze naast het steunen van de vereniging, zelf 
ook in de prijzen zijn gevallen. 
 
Wij hopen dat jullie net als ons ook zo genoten hebben en tot volgend jaar. 
 
Namens de Grote Clubactie commissie 
Sandra & Mirella 
 
 

 

 

je zit. Rond mei 2023 zullen er 
voorrondes op de RCP plaatsvinden. 
Houd tegen die tijd de socials in de 
gaten! 

 Terugblik Harry’s Horse Zitcompetitie 
 
Dit jaar deden Anne, Lynn en 
Emma mee aan de Harry’s Horse 
Zitcompetitie waar werd gestreden 
voor de titel ‘best zittende 
manegeruiter. Anne kreeg tijdens 
de regiofinale voldoende punten 
en mocht de RCP 
vertegenwoordigen tijdens de 
kwartfinales! Lynn en Emma 
hadden te weinig punten tijdens de 
regiofinale en Anne had helaas 
onvoldoende punten om door te 
mogen naar de halve finales. Dit 
maakt ons niet minder trots! Goed 
gedaan Anne, Lynn en Emma! 
Hopelijk doen jullie volgend jaar 
weer mee. 
 

Lijkt het jou ook leuk om de RCP 
tijdens een zitcompetitie te 
vertegenwoordigen? De Harry’s 
Horse Zitcompetitie vindt ieder jaar 
plaats, oefen alvast je houding en 
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Mestdienst op zondag  
Van alle ruiters die in de paardenlessen rijden wordt verwacht dat zij een aantal keer per jaar een mestdienst op 
zondag draaien. Het rooster wordt tijdig via de instructie van de les gecommuniceerd. Indien jij niet in de 
gelegenheid bent om de mestdienst te draaien dan verwachten wij dat jij zelf voor vervanging zorgt. Mocht jij niet 
voor vervanging zorgen of niet komen opdagen dan wordt er een boete van € 25,- in rekening gebracht. Het rooster 
voor het eerste kwartaal 2023 is te vinden op de website van de ruiterclub: Mestdienstrooster 2023 
 
Vrijwilligersbeleid per 1 januari 2023 
Ruiterclub Pijnacker is een vereniging die draait op de inzet van vrijwilligers! 
Ruiterclub Pijnacker (RCP) is in 1975 opgericht en is een niet-commerciële instelling. Daarom zijn er geen mensen in 
loondienst. Hiermee willen wij de kosten laag houden zodat pony- of paardrijden voor iedereen betaalbaar blijft. Dit 
betekent dat alles door vrijwilligers wordt gedaan en dat iedereen die komt rijden bij RCP vrijwilligerstaken moet 
uitvoeren. Kom je bij de RCP pony- of paardrijden dan verwachten wij van jou dat jij je ervan bewust bent dat je hebt 
gekozen voor een vereniging waar verwacht wordt dat jij vrijwilligerstaken uitvoert en dus meehelpt met de 
verzorging van de dieren (buiten de reguliere lestaken om) en het schoon en netjes houden van de accommodatie. 
 
Wat zijn vrijwilligerstaken? 
Wij verwachten dat elk lid vanaf de leeftijd van 15 jaar per kwartaal minimaal 2 uur meehelpt. Voor leden onder de 
15 jaar geldt dat die taak door een ouder/verzorger wordt uitgevoerd. Op de bar in de kantine ligt een map met 
vrijwilligerstaken. Hierin staan de standaardtaken, denk hierbij bijvoorbeeld aan het schoonmaken van de toiletten, 
ramen zemen, vegen van de kantine, onkruid wieden. Daarnaast zijn er diverse leuke commissies waaraan je kunt 
deelnemen, er wordt regelmatig hulp gevraagd voor het stalteam, in de evenementen-, kantine of 
communicatiecommissie. Bij deelname aan het stalteam of een andere commissie krijg je vrijstelling van de 
vrijwilligerstaken. Als je een taak uitvoert, kijk dan wel eerst even in de map of iets al niet net gedaan is. Wc’s 
schoonmaken elke dag is heel fijn, maar elke dag ramen zemen is niet nodig.  
Let op, niet alles valt onder vrijwilligerstaak. Je kind voor of na de les helpen met poetsen en zadelen wordt min of 
meer van iedere ouder verwacht. Dat kunnen ze tenslotte nog niet zelf en onze instructeur heeft ook maar 2 handen. 
Mocht je niet weten hoe dat moet, vraag het dan aan iemand die het wel weet, bijvoorbeeld de instructeur. Ook 
het na de les opruimen van je gebruikte spullen is een taak wat standaard bij de les hoort. En gezellig meefietsen met 
een buitenrit vinden we fijn, maar telt helaas ook niet mee. 
 
Schrijf het op in de map 
De map voor de vrijwilligerstaken ligt op de bar in de kantine. Schrijf daarin op als je een taak hebt gedaan. Vanaf 1 
januari maken wij een extra kolom waarin je de tijd kan opschrijven die je nodig had voor de vrijwilligerstaak die je 
hebt gedaan. 
  
Het structureel afkopen van de vrijwilligerstaken is niet meer mogelijk 
Het bestuur heeft besloten dat vanaf 1 januari 2023 het ‘structureel’ afkopen van een vrijwilligerstaak niet meer 
mogelijk is. Wij verwachten van jou dat je elk kwartaal minimaal 2 uur besteed aan vrijwilligerstaken. Doe je dit niet 
dan wordt het hieronder genoemde geldbedrag van de bij ons bekende rekening afgeschreven. Elk kwartaal dat er 
geen vrijwilligerstaak is gedaan wordt het bedrag verhoogd: 
1e keer geen vrijwilligerstaak € 25,- 
2e keer geen vrijwilligerstaak € 50,- 
3e keer geen vrijwilligerstaak € 75,- en een gesprek met de voorzitter van het bestuur volgt. 
 
Heb je vragen over de vrijwilligerstaken? Neem dan contact op met Paul Oudijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Paul Oudijn 
Hoofd Vrijwilligerstaken  
vrijwilligertakenrcp@gmail.com, 06-53434732 
 

https://ruiterclub.nl/handige-informatie-voor-leden/
mailto:vrijwilligertakenrcp@gmail.com
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Voor vragen: 
onderhoudrcp@gmail.com 

 

Vacatures evenementencommissie 
 De Evenementencommissie (EC) is nog steeds op zoek naar nieuwe leden. De EC organiseert activiteiten zoals een 
ponydoedag, een hop, hop ouders in galop of een carrousel. Ben jij 18 jaar of ouder? Ben jij creatief, vind je het leuk om 
dingen te organiseren of te helpen bij evenementen? Je kunt je aanmelden bij Charlotte. Wil je liever eerst wat meer 
informatie over wat de EC doet? Dat kan ook. Charlotte is bereikbaar via evenementenrcp@gmail.com. 

Iedereen van 18 jaar of ouder is welkom om te helpen, ook ouders van ruiters. Mooie bijkomstigheid, als 
evenemententopper word jij vrijgesteld van je vrijwilligerstaken. 

Onderhoud vraagt aandacht voor: 

Houd de deuren dicht! 

Houd zoveel mogelijk alle deuren van 
de binnen rijbaan dicht. 

Als er niet gereden wordt in de 
binnenbak doe dan alle deuren dicht, 
dat is de schuifdeur richting het 
weiland, de grote schuifdeuren bij de 
hooiberg en de klap- en schuifdeur bij 
de rijbaan-ingang. Als deze deuren 
dicht zijn heb je minder tocht en krijg je 
een betere luchtstroom omhoog in de 
stal.  

Omdat verse lucht door de staldeuren 
en ramen naar binnenkomt kan de 
warme lucht omhoog via het dak er 
weer uit trekken. Dit is een normale 
natuurlijke ventilatie in stallen.  

We gaan dit voor proef de komende 
maanden uitvoeren om te kijken of het 
klimaat beter wordt in de stallen, 
mocht na deze proef blijken dat de 

ventilatie niet voldoende is dan gaan 
wij daar iets anders voor verzinnen. 

De energieprijzen stijgen 

We hebben allemaal met stijgende 
energieprijzen te maken en zo ook de 
manege. 

Om voor RCP de kosten te beperken is 
er besloten om de komende 
wintermaanden de verwarming in de 
kantine niet hoger te stoken dan 15 
graden. We gaan de tijden van 
verwarmen aanpassen omdat er 
overdag bijna niemand in de kantine is 
en er dus weinig warmte nodig is. Ook 
vragen we iedereen nergens onnodig 
licht te gebruiken en beperkt gebruik 
te maken van het solarium. De beste 
manier om energie te besparen is 
uitzetten. Laten we met z’n allen ons 
best doen om energie te besparen 
zodat de RCP de energierekening kan 
blijven betalen. 

Vacatures stalteam 
 Iedere ochtend van 9.00 tot 13.00 uur is er een stalteam. Taken van het stalteam: paarden en pony’s voeren, buiten 
zetten en het mesten van een aantal boxen. Het is en blijft lastig om de bezetting van het stalteam rond te krijgen en 
daarom zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers. 

Voor een ochtendje helpen krijg jij heel veel liefde van de paarden en pony’s, een hoop gezelligheid en een 
vrijwilligersvergoeding (à € 15,-) of een vrijwilligerspunt. 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die komen helpen. Helpen mag vanaf 15 jaar en je zit niet vast aan een ‘vaste’ dag, dus 
kan jij maar 1x per maand helpen dan is dat ook prima! Meld je aan bij Annette via stalteamrcp@gmail.com. 

mailto:evenemententenrcp@gmail.com
mailto:stalteamrcp@gmail.com
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Ken jij SponsorKliks al? Met SponsorKliks kun je zelf een financiële bijdrage leveren aan de RCP zonder dat het jou 
een cent extra kost! Bestel online een pizza via Thuisbezorgd en de RCP ontvangt hiervoor geld in de clubkas. 
Maar er zijn ook veel grote (web-)winkels die meedoen, denk hierbij aan bv. de Coolblue, Bol.com of de 
Mediamarkt, maar ook de Plus Supermarkt of de Hema zijn één van de vele winkels. Ook voordat je een vakantie 
of een weekendje weg gaat boeken loont het om even op SponsorKliks te kijken, bedrijven zoals Center Parcs, 
Booking.com en de ANWB zijn terug te vinden op SponsorKliks. Een percentage van het aankoopbedrag van jouw 
aankopen via deze winkels en bedrijven gaat naar de RCP. Mooi voordeel, het kost jou niets extra’s! 
 
Wil je RCP ook GRATIS sponsoren? 
Zorg er dan voor dat je voortaan jouw online aankopen doet via de pagina van SponsorKliks van de RCP. Voor jou 
een kleine moeite, voor de RCP zijn het directe inkomsten. Je kan hiervoor klikken op de banner op onze website 
of rechtstreeks naar www.sponsorkliks.com gaan en vervolgens klikken op het logo van de winkel. 
 
Hoe werkt het? 
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling van een klant die via SponsorKliks.com komt. 
75% van deze commissie stort SponsorKliks op de bankrekening van RCP. Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld 
Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks naar de site van Bol.com, je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval 
keert Bol.com ons een commissie uit en profiteert de RCP hier direct van! 
 
Let op: geen commissie op boeken. In Nederland geldt per wet een vaste boekenprijs, hierdoor mag GEEN 
commissie op boeken worden gegeven. 

 
Je blijft anoniem 
Noch SponsorKliks, noch RCP weet wie er iets besteld heeft, je hoeft namelijk niet in te loggen. SponsorKliks weet 
alleen bij welke webwinkel iets is besteld, voor welk orderbedrag en dat de commissie voor de RCP is bedoeld. 
Dat weten ze omdat je via een klik op SponsorKliks naar de betreffende webwinkel bent gegaan.  
 

Ga jij binnenkort kerstinkopen doen of een vakantie boeken? Bezoek dan eerst even de pagina van de RCP op 
SponsorKliks om te kijken of de winkel waar je iets wilt kopen er tussen staat en sponsor de RCP gratis en voor 
niets https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=11020 

 

Leden voor de Sponsorcommissie gezocht! 
Het bestuur van de RCP richt in 2023 een Sponsorcommissie op. Waarom is een sponsorcommissie nodig? Het doel 
van het oprichten van een Sponsorcommissie is het meer binnenhalen van geld voor bijvoorbeeld het uitvoeren 
van onderhoud, de aanschaf van nieuwe goederen of materialen en natuurlijk het organiseren van leuke 
activiteiten voor onze ruiters. Wij zijn daarom op zoek naar leden die het leuk vinden om hierover mee te denken 
of mensen en organisaties te benaderen. Is dit iets voor jou of wil je meer informatie neem dan contact op met het 
bestuur via bestuurrcp@gmail.com.   

 

 

 

 

http://www.sponsorkliks.com/
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=11020
mailto:bestuurrcp@gmail.com
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Grote klusdag Ruiterclub Pijnacker 

Zaterdag 11 maart 2023, 9.00 – 16.00 uur 

Doe je mee? 

Op zaterdag 11 maart 2023 organiseert het Oranje Fonds samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet: de 
grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een 
dag(-deel) de handen uit de mouwen te steken. Ruiterclub Pijnacker doet ook dit jaar weer mee met deze leuke 
actie en kan uw hulp goed gebruiken! 
 
Samen de handen uit de mouwen steken 
Ruiterclub Pijnacker heeft zich voor diverse klussen voor NLdoet aangemeld. Is zaterdag 11 maart 2023 nog leeg in je 
agenda? En heb je tijd en zin in een leuke klus? De Ruiterclub Pijnacker kan nog extra handen gebruiken. 
 
Zaterdag 11 maart 2023 van 9.00 tot 16.00 uur staan de volgende klussen op de agenda: 

• Buitenzijde van de stallen schoonmaken 
• Buitenterrein schoonmaken 
• Aanrechtblad van de bar vervangen 
• Paardenpad verharden 
• Weilanden zomerklaar maken 
• Afwateringsputjes op de parkeerplaats vervangen 
 
Aanmelden kan via de website www.nldoet.nl, via de mail: onderhoudrcp@gmail.com of direct via deze link: 
https://forms.gle/SchuqGNeZKtNPJhF7. Wij zorgen voor koffie/thee en wat lekkers! Voor deelname aan NLdoet krijg je 
een vrijwilligerspunt. 

  

 
 

 

http://www.nldoet.nl/
mailto:onderhoudrcp@gmail.com
https://forms.gle/SchuqGNeZKtNPJhF7
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Korte berichten 
Eerder hebben wij jullie gemeld dat de statuten, 
zoals in de ALV van 3 mei jl. besproken, zijn 
aangepast. De statuten zijn voor de zomer in 
concept naar de KNHS gestuurd. Tot op heden 
hebben wij na diverse keren te hebben 
gerappelleerd nog geen reactie op de concept-
statuten mogen ontvangen. We hebben hierover 
een klacht bij de KNHS ingediend. Wij vinden de 
doorlooptijd onacceptabel lang. Echter zonder 
beoordeling door de KNHS van de concept-statuten 
kunnen wij niet verder en is het voorleggen van de 
concept-statuten aan de ALV niet mogelijk. Wij 
hopen dat de KNHS snel reageert en houden jullie op 
de hoogte. Zodra er iets nieuws te melden is horen 
jullie dat uiteraard. 

 

Vacatures 
Op de website van de ruiterclub is een kopje 
vacatures toegevoegd. De laatste vacatures vinden 
jullie hier, zo ook de vacature van Algemeen 
Bestuurslid. Nieuwsgierig? Neem snel een kijkje.  

 

 

 

 

Volg ons op social media! 
Het communicatieteam plaats regelmatig 
leuke berichten over onze paarden en 
vereniging. Klik op de button onder deze 
tekst, volg onze pagina’s en mis niets meer 
van onze paarden en pony’s. 

   Facebook 

  Instagram 
 

Wist je dat je RCP ook met SponsorKliks kunt 
sponsoren? Kijk snel op: 

SponsorKliks | Ruiterclub Pijnacker 

Deze nieuwsbrief wordt mede 
mogelijk gemaakt door: 
 

 

 

Activiteiten 2023: 
8 januari Nieuwjaarsreceptie & Familiebingo 

met loterij 

15 januari  FNRS wedstrijd 

22 januari  Fotoshoot met pony’s en paarden 

11 maart  NLdoet 

12 maart  PonyDoeDag 

19 april 2023  Algemene Ledenvergadering 
(ALV) 

4 juni 2023  FNRS Mini’s 

9 t/m 15 juli  Groot Kamp 

13 t/m 15 augustus Mini Kamp 

Houd voor de activiteiten onze socials goed in de gaten! 

 

 

 

 

https://ruiterclub.files.wordpress.com/2022/12/vacature-algemeen-bestuurslid.pdf
https://ruiterclub.files.wordpress.com/2022/12/vacature-algemeen-bestuurslid.pdf
https://ruiterclub.us12.list-manage.com/track/click?u=3c65e84877e2bbf34cf1959ba&id=473172f516&e=10a4a1399f
https://ruiterclub.us12.list-manage.com/track/click?u=3c65e84877e2bbf34cf1959ba&id=8a5fa9a86c&e=10a4a1399f
https://ruiterclub.us12.list-manage.com/track/click?u=3c65e84877e2bbf34cf1959ba&id=8a5fa9a86c&e=10a4a1399f
https://ruiterclub.nl/sponsorkliks/
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