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Beste lezer, 
De eerste 2,5 maanden van het nieuwe jaar zitten er alweer op 
en wat hebben wij alweer een leuke dingen gedaan! Er hebben al 
heel wat leuke evenementen plaatsgevonden en er staan er nog 
meer op de planning. Ook hebben we een succesvolle NLdoet 
achter de rug. Hier later meer over. Dan nog iets heel anders 
leuks, er komt clubkleding aan. Paardrijden in een t-shirt of 
hoodie met het RCP-logo erop. Binnenkort kan dit! 

Ook in deze nieuwsbrief; Topverkopers Grote Clubactie, 
Sponsorprogramma Agradi en een oproep voor de werkgroep 
Sociale Veiligheid. 

 

Topverkopers Grote Clubactie in het zonnetje 
De topverkopers van RCP worden nog eens extra in het zonnetje 
gezet door de Grote Clubactie. 
 
De afgelopen tijd organiseerden verenigingen 
nieuwjaarsrecepties en andere clubevenementen waar speciale 
Clubactie uitreikingen waren. Supermooi om te zien! Lees het 
hele stuk via de link, nogmaals gefeliciteerd allemaal  
https://www.clubactie.nl/topverkopers-in-het-zonnetje-gezet/  
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Kinderfeestjes en Minikamp 

Wist jij dat je op RCP ook je 
kinderfeestje kunt houden? 
Poetsen, zadelen, spelletjes 
doen met de paarden het kan 
met jouw kinderfeestje. 
Droom jij ook van een echt 
verjaardagsfeestje met 
pony’s? Vraag jouw instructie 
om meer informatie of stuur 
een mail naar 
evenementenrcp@gmail.com.  
  
Minikamp 
Er zijn nog enkele plekjes vrij 
voor Minikamp. Van 13 t/m 15 
augustus 2023 gaan we weer 
op Minikamp. Heb jij ook zin in 
drie gezellige dagen vol met 
spelletjes (met en zonder 
pony’s) en paardrijden stuur 
dan een mail naar 
minikamprcp@gmail.com. 

Naast deze evenementen 
hebben wij de komende 
maanden nog meer leuke 
evenementen op de 
planning staan. Deze 
maand heeft er al een Pony 
Doe Dag plaatsgevonden en 
er staat een filmavond 
gepland, in april volgt er 
nog een FNRS-wedstrijd en 
in juni organiseren wij weer 
een FNRS mini’s en een 
seniorencup. Houd onze 
evenementenkalender op de 
website en de socials voor 
alle leuke evenementen 
goed in de gaten. 
 
Wij zijn als commissie weer 
lekker bezig en we bruisen 
van energie om dit weer 
voor jullie te organiseren!  
 
Tot op een van onze 
evenementen!  
 

Evenementen 

We zijn 2023 met de 
evenementen goed van 
start gegaan Op zondag 15 
januari hebben we een 
FNRS-wedstrijd mogen 
organiseren en op zondag 
22 januari vond de 
fotoshoot plaats.  
 
De wedstrijd was als 
vanouds weer gezellig druk! 
Alle ruiters hebben hun 
proef en theorie gehaald en 
de jury heeft het ook als 
een gezellige dag 
ervaren! Ook de fotoshoot 
was goed bezocht, zo goed 
bezocht dat we helaas een 
aantal ruiters hebben 
moeten teleurstellen. Maar 
niet getreurd, we gaan er 
dit jaar zeker nog wel één 
organiseren. 
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Leuk nieuws! RCP is toegelaten tot het partnerprogramma van de FNRS-KNHS-Agradi. Dit houdt 
in dat zowel wij als sportaanbieder maar ook jullie als klant bij Agradi korting kunnen krijgen en 
tegelijkertijd daarmee RCP weer supporten. 
 
Hoe gaat het in zijn werk? 

Ga je iets voor jezelf bestellen maak dan gebruik van de partnercode 
RUITERCLUBPIJNACKER5. Met deze persoonlijke partnercode krijg je dan 5% korting op je 
bestelling. Wanneer jij de partnercode gebruikt krijgt RCP 3% shoptegoed over de door jou 
geplaatste bestellingen. Een win-win situatie. 

 
 

Lieve mensen, de NLdoet dag is zeer succesvol verlopen. We hadden een grote opkomst en er 
zijn veel klussen geklaard. Er is een nieuwe schuifdeur gemaakt, de picknicktafels zijn 
opgeknapt, de achterzijde van de stal is schoongemaakt, al het schrikdraad van de weilanden is 
nagelopen, het hek bij de ingang is gerepareerd, de voerkar heeft een schot gekregen zodat er 
2 soorten biks in kunnen en alle kruiwagens zijn schoongemaakt en gesmeerd. Kortom ons 
lijstje afgewerkt is.  

Er waren een hoop enthousiaste mensen waar ook wat nieuwe aanwas in zit voor het 
onderhoudsteam van RCP. Verder was het een gezellige dag met heerlijk weer, goede koffie en 
prima lunch zoals altijd goed verzorgd door onze keukenprinses Laura Verlaan.  

Er zit weer positieve energie in de club! Laten we dit met z'n allen voortzetten voor een 
gezellige toekomst. Wil jij je ook aansluiten bij de het onderhoudsteam stuur dan een mail naar 
onderhoudrcp@gmail.com. 

Groetjes Noëll, 

Hoofd Onderhoud 

 
 

Sponsorprogramma van Agradi 
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Oproep leden voor tijdelijke werkgroep Sociale Veiligheid 
Sociale veiligheid binnen organisaties, bedrijven en verenigingen heeft de afgelopen jaren 
veel onder de aandacht gelegen. Zo willen wij binnen onze vereniging er ook voor zorgen dat 
ieder lid zich veilig en op zijn gemak voelt en met plezier de ruitersport kan beoefenen.  
Binnen onze sport zijn een aantal facetten erg belangrijk, veiligheid is daar één van. Niet 
alleen de fysieke veiligheid door spullen goed om te ruimen of om duidelijk te roepen als een 
paard de bak of stal in komt, maar ook sociale veiligheid onder onze leden is van groot 
belang. 
 
Door onder andere VOG’s* aan te vragen voor al onze instructeurs en de organisatoren van 
evenementen en kampleiding, kunnen we al een stap zetten. Maar ook het aanstellen van 
aanspreekpunten rondom grensoverschrijdend gedrag zodat ieder lid die zich niet veilig voelt 
weet bij wie je dit kan melden is van groot belang. Om dit te kunnen doen moeten er over 
een aantal afspraken en beleidsstukken worden nagedacht. Denk hierbij aan het opstellen van 
een gedragscode en het aannamebeleid. 
 
Vind jij sociale veiligheid binnen onze vereniging belangrijk, wil jij meedenken over de 
vormgeving van de gedragscode, het aannamebeleid of andere ideeën rondom dit onderwerp 
dan horen wij dat graag! Je kan je aanmelden voor de werkgroep sociale veiligheid via 
bestuur2rcp@gmail.com.  
 
*VOG: Verklaring omtrent het Gedrag 
 
 
Vacature Stalteam 

Met grote regelmaat zijn wij op zoek naar hulp voor het stalteam. Ben jij 15 jaar of ouder en 
vind je het leuk om met onze paarden/pony’s bezig te zijn? Kom dan ons stalteam helpen! 
Iedere ochtend van 9.00 tot 13.00 uur is er een stalteam. De taken van het stalteam zijn: 
paarden en pony’s voeren, buitenzetten en het mesten van een 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. 
Helpen mag vanaf 15 jaar en je zit niet vast aan een ‘vaste’ dag, dus kun jij maar 1x per 
maand komen helpen ook prima! Meld je aan bij Annette via stalteamrcp@gmail.com of via 
06-47290072. 
 
Op de website van RCP staan vacatures: Vacatures | Ruiterclub Pijnacker. Wist je dat je 
vrijstelling krijgt als je actief meehelpt in één van de commissies? Vragen over hoe het 
precies zit kun je stellen aan vrijwilligertakenrcp@gmail.com  

Vacatures 
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Verkoop clubkleding 
  

Heb jij de vooraankondigingen op de Socials 
voorbij zien komen? Heb jij het geraden? 

Na maanden van voorbereidingen is het 
eindelijk zover. Op zaterdag 18 maart 2023 
tussen 13.30 en 16.00 uur gaat de verkoop 
van de clubkleding van start. Vanaf 13.30 
uur ben je van harte welkom in de kantine 
van RCP. Ook is de bar dan geopend voor 
een hapje en een drankje. Kun je niet 
aanwezig zijn, maar wil je wel clubkleding? 
Op een later moment zullen wij aangeven 
hoe je alsnog kunt bestellen. Tot zaterdag 
18 maart! 
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   Korte berichten 
Na ruim 13 jaar heeft Jearine den Herder 
haar werkzaamheden als penningmeester 
neergelegd. Jearine kwam in een periode 
waarin RCP er financieel niet goed voor 
stond. Ook had RCP een uitdaging, boxen 
bouwen voor alle paarden en pony’s. 
Periodes met droes en corona waren 
financieel een ware uitdaging. Jearine 
heeft ervoor gezorgd dat vandaag de dag 
RCP financieel solide is. Wij willen Jearine 
dan ook bedanken voor haar jarenlange 
inzet en bevlogenheid! 

 

Volgende nieuwsbrief 

Wil jij ook een stukje voor de nieuwsbrief 
aanleveren? Dat kan tot 7 april 2023 via 
communicatiercp@gmail.com  

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 de RCP ook met 
Sponsorkliks kunt sponsoren? Kijk 
snel op: 

SponsorKliks | Ruiterclub Pijnacker 

Deze nieuwsbrief wordt mede 
mogelijk gemaakt door: 
 

 

 

Activiteiten 2023: 
25 maart:    Filmavond 

16 april:    FNRS Regulier 

19 april:    ALV 

13 mei:   Bingo 

4 juni:    FNRS Mini’s 

25 juni:    Familiedag RCP 

13 t/m 15 augustus:  Mini Kamp 
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