JAARVERSLAG 2019
Algemeen
Voor wat betreft de activiteiten en het enthousiasme waaraan en waarmee door onze sporters, zowel
met als zonder beperking, is deelgenomen was 2019 als vanouds een goed (52ste) jaar. Het aantal
mutaties in het sportersbestand gedurende het jaar is zoals elk jaar weer aanzienlijk. Zowel bij de
zwemmers als bij de ruiters met beperking zien we in totaliteit een afname. Daardoor verminderde het
aantal gehandicapte sporters over het jaar in totaal van 200 naar 193. In de categorie “overige ruiters”
nam het aantal sporters ook iets af van 135 naar 131. Jeugdige ruiters hebben een vol programma en
bij de overgang naar de middelbare school wordt het sporten vaak opgezegd. Een grote groep ruiters
met beperking rijdt al zeer lange tijd bij onze manege. Leeftijd en gezondheid zijn bij deze groep een
reden om met de ruitersport te stoppen.
Onze in 2011 overleden erevoorzitter, de heer J. Blokker, wordt door ons, maar vooral ook door onze
gehandicapte sporters, nog steeds wekelijks gemist. De portefeuille paarden/manege is nog in handen
van onze voorzitter, mevrouw Karin Merkx. Wij zijn verheugd met de toetreding van een nieuw
bestuurslid in 2019, te weten de heer Eric Penninks die per 2020 het voorzitterschap zal gaan
overnemen van mevrouw Karin Merkx.
Ook in 2019 mochten wij ons weer verheugen in de onmisbare inzet van onze talrijke vrijwilligers die,
hetzij als instructeur bij het zwemmen of als begeleider bij het paardrijden, onze ruiters met beperking
de mogelijkheid bieden hun sport op de voor hen meest optimale manier te beoefenen. Wij zijn ook de
firma Borsboom Accountants veel dank verschuldigd voor hun hulp en ondersteuning bij de
financieel-administratieve werkzaamheden. Daarnaast hebben wij wederom een beroep mogen doen
op vele hulpvaardige handen voor werkzaamheden ten behoeve van de manege en bij de talrijke
evenementen die zo kenmerkend zijn voor de Sportclub. Speciaal willen wij noemen Eugenie Laaper
die het afgelopen jaar heeft geholpen de website up-to-date te houden.
De jaarlijks terugkerende kerstborrel (evenals vorig jaar, wegens succes, met een zeer gewaardeerde
en gesponsorde hap) voor alle vrijwilligers die onze Sportclub met raad en daad bijstaan, heeft niet
eind 2018 maar in januari 2019 plaatsgevonden in de vorm van een nieuwjaarsborrel.
Voor overige algemene c.q. specifieke informatie over de Sportclub verwijzen wij u graag naar onze
(gerenoveerde) website www.sportclubgooieneemland.nl.

Paardrijden
Het aantal ruiters met beperking dat gedurende 2019 in en buiten de manege in actie kwam was 149,
het aantal overige ruiters 156. Het totaalaantal sporters per 31 december 2019 was 324.
Ook ons paarden- en ponybestand onderging in 2019 een aantal mutaties. Wij hebben afscheid moeten
nemen van een aantal paarden waaronder Sil en Diko. Deze pony’s waren reeds op leeftijd toen ze bij
ons kwamen. Ze konden het werk niet meer aan en zijn teruggegaan naar hun eigenaren. Ze waren in
bruikleen gegeven op de manege.
Als nieuwe viervoeters hebben wij Bugatti, Fern en Borrias mogen verwelkomen in 2019. Daarmee
zijn wij natuurlijk heel blij! Deze paarden zijn goed inzetbaar voor onze ruiters met en zonder
beperking.
Vanzelfsprekend zijn met het houden van onze viervoeters kosten gemoeid die wij helaas niet volledig
uit de exploitatie kunnen dragen. Wij zoeken derhalve ook naar sponsors die ons daarmee financieel
willen helpen. Mocht dit u als lezer van dit jaarverslag aanspreken dan wordt u vriendelijk verzocht
contact op te nemen met onze voorzitter, de heer Eric Penninks. Hij zal u met alle plezier te woord
staan en u graag op dit pad begeleiden. Voor een nadere kennismaking met onze huidige viervoeters
verwijzen wij graag naar het paardenboek op onze website.
Net als het paardenbestand is de personele bezetting veranderd. Sanneke Veen is er ook dit jaar om het
ziekteverlof van Anneke van der Wijst op te vangen die vanaf mei 2017 ziek is. Onze stalmedewerker
(Antoinette Visser) draait meer uren in de ochtenden zodat er extra ruimte is voor de begeleiding van
onze stalhulpen met beperking. Dit geeft het instructieteam meer tijd voor de bedrijfsvoering en
organisatie van kampen en evenementen. Naast de lessen die dagelijks door onze instructrices Ellen
Barneveld, Petra Verkerk, Anneke van der Wijst, Sanneke Veen en Demi Scheeper worden verzorgd
zijn er ook in 2019 weer leuke activiteiten en evenementen georganiseerd. Dit zou allemaal niet
mogelijk zijn zonder de hulp van onze vele vrijwilligers en hulpvaardige valide ruiters. Aan allen veel
dank hiervoor!

Fondsenwervingsactie
Door een geweldige actie van Parapaard hebben we in 2019 maar liefst voor 10 paarden en pony’s een
nieuw zadel gekregen. De zadels zijn geleverd en aangemeten door Zadelmakerij de Country Mill uit
Nijkerk.
Alle fondsen en donateurs, die we om privacy redenen niet allemaal bij naam noemen, ontvangen een
verantwoording voor de kosten en aanschaf van diverse projecten.

Lesovereenkomsten 2019
Een manege die voldoet aan alle veiligheidseisen en onder deskundige begeleiding opleidingen,
cursussen, buitenritten en wedstrijden georganiseerd, kan zich aansluiten bij de ‘Manege & Ruiter

Bond’. Als Manege Gooi en Eemland zijn wij aangesloten bij de Manege & Ruiterbond sinds 2016.
Evenals in 2018 hebben wij met al onze ruiters een lesovereenkomst getekend. Hierin staan afspraken
over betalingen, verantwoordelijkheden en verplichtingen. Iedere ruiter die een lesovereenkomst heeft
getekend en ingeleverd ontvangt als lid van de ‘Manege & Ruiter bond’ een ruiterpaspoort. De
jaarlijks terugkerende kosten hiervoor zijn € 18,In het ruiterpaspoort kun je je hele ruitercarrière bijhouden, zoals wedstrijden en buitenritten.

Vrijwilligersinformatiebijeenkomsten 2019
Om onze vrijwilligers zo goed mogelijk op de hoogte te houden en te instrueren houden we normaal
gesproken ieder jaar een bijeenkomst met een educatief theoretisch tintje om diverse situaties te
oefenen die je kunt tegenkomen bij het opstappen en meelopen met onze gehandicapte ruiters. Tevens
is er voor alle vrijwilligers een handleiding beschikbaar met alle benodigde informatie.

Evenementen commissie 2019
In 2018 is er een speciale evenementencommissie in het leven geroepen, bestaande uit een aantal
enthousiaste vrijwilligers aangevuld met ons instructieteam. Deze evenementencommissie is in 2018
verder gegaan met de organisatie van een aantal dressuurwedstrijden voor onze ruiters zonder
beperking, jeugd- en volwassen ruiters, ruiters met beperking, en zelfstandig rijdende ruiters.
Door het meedoen aan deze dressuurwedstrijden kunnen ruiters kans maken op een plaats in de
kwartfinale om hun manege extern te vertegenwoordigen tijdens de Manege & Ruiter Bond competitie
of deelname aan het SRG Weekend. Deze zijn beide op een andere manege in mei 2019.
De wedstrijden die al zijn gestart in 2019, zullen worden gecontinueerd in 2020.

Activiteiten Maneesie
Ook in 2019 hebben we een aantal mensen met een beperking, waarvan de begeleiding bekostigd
wordt vanuit bijvoorbeeld een PGB, bij ons helpen met stalwerkzaamheden en het verzorgen van de
paarden. Zij worden begeleid door het instructieteam en de stalmedewerker. Met veel enthousiasme en
plezier versterken zij de dagelijkse werkzaamheden op de manege.

Activiteiten en Evenementen 2019
Manege kampioenschap 2019
Door de Manege en Ruiterbond wordt jaarlijks het manege kampioenschap georganiseerd.
Iedere manege kan ruiters afvaardigen om mee te doen aan dit kampioenschap. Die
voorrondes zijn op onze eigen manege gereden. Een aantal van onze ruiters heeft zich
geplaatst voor de halve finale die gehouden is in Harderwijk. De finale is op 16 juni 2019
gereden in Almere.
Knoop in je zakdoek wedstrijd
Op 12 mei hadden we een uitgebreide dressuurwedstrijd voor onze ruiters met een beperking.

Dit was een gezellige en drukke dag. De ruiters rijden een dressuurproef die door een externe
jury wordt beoordeeld. In totaal hebben 60 ruiters met een beperking meegereden om een
mooi lint of een mooie beker te behalen.
SRG Ruiterweekend 26 mei 2019
Op 26 mei 2019 is er vanuit de SRG een ruiterweekend gehouden op Stal Groenendaal in
Bunschoten. Anneke van der Wijst heeft met een groep ruiters met beperking geoefend voor
de voorrondes voor dit kampioenschap. Er heeft een aantal ruiters deelgenomen en er zijn
verschillende prijzen gewonnen.
Dagkamp - 15 t/m 19 juli 2019
Dit jaar bedroeg het aantal deelnemers 28. Het inschrijfgeld bedraagt 190- euro per persoon.
Ook dit jaar een zeer geslaagde kampweek. We hebben een middag gezwommen in de
Zandzee te Bussum met na afloop frites eten. Eén van de hoogtepunten was de bonte avond
zonder papa’s en mama’s. Voor de kinderen van het dagkamp hadden we een dag in het teken
van de schrikreactie/vluchtgedrag van paarden en pony’s. Hierbij moesten alle kinderen met
hun pony/paard een heel parcours afleggen met enge obstakels. Een echte schriktraining
waarbij ze gebruik moesten maken van het kuddegedrag van de paarden.
Ruiterkamp Giesbeek – 22 t/m 27 juli 2019
Net als vorig jaar zijn we te gast geweest bij Matty en Alexander Ubbink op
groepsaccommodatie De Tutenburg in Giesbeek. Het was een jubileum jaar omdat we voor de
10e keer op rij naar de Tutenburg zijn geweest. Dit werd beloond met een grote ijstaart door de
familie Ubbink. We hadden 23 deelnemers mee à €415,- p.p. Het ‘dagje uit’ werd deze keer
een prachtige huifkartocht met onderweg een High Tea. ‘s Avonds hebben we gezwommen,
omdat het super warm weer was de hele week. Net als vorig jaar waren de paarden fantastisch
en hebben Matty en Alexander ervoor gezorgd dat wij een topweek hadden. In 2020 gaan wij
met veel plezier terug naar Giesbeek!
Spelletjeswedstrijd 22 december 2019
Op 22 december was de spelletjeswedstrijd met het thema kerst. Ruiters rijden een
behendigheidsparcours dat uit verschillende obstakels en spelonderdelen bestaat.
Veel enthousiaste deelnemers hadden zich opgegeven. In totaal reden circa 30 ruiters met een
beperking mee en circa 40 ruiters zonder beperking. Alle ruiters hebben erg hun best gedaan
om er mooi uit te zien. Het was een feest om naar te kijken en iedereen heeft genoten, waarbij
de kerstsfeer in de mooi versierde kantine extra tot zijn recht kwam.
Ponykampdag 27 december 2019
Op 27 december 2019 hebben we speciaal voor de jeugdige ruiters een dagkamp gehouden
waarin naast paardrijden ook het verzorgen van de paarden aan bod kwam. Een superleuke dag
en enthousiaste ruiters.
Kledinglijn
Vanaf december 2018 hebben we met hulp van twee vrijwilligers, Nynke Brunink (ontwerp)
en Manon Teunizen (truien en bedrukking) een truienlijn ontworpen en laten bedrukken. De
hoody’s zijn te verkrijgen op de manege in alle maten en in twee kleuren, zachtroze en
kobaltblauw. De verkoop van de truien is ook in 2019 een succes geweest.
Sponsoring 2019
Met grote dank hebben wij voor onze evenementen of anderszins sponsoring, zowel in natura
als financieel, mogen ontvangen van:
Extended Steps die zorgt voor massage van onze paarden en pony’s
R. Brouwer Tuin en Onderhoud Bussum, helpen met het tuinonderhoud
Dierenhotel ’t Gooi, reclamebord in de binnen rijbaan

Voor 2020 zullen wij proberen meer sponsors bereid te vinden om onze sportclub te steunen.
Onder andere door het ophangen van een reclamebord in onze binnen rijbaan.

Voor overige informatie betreffende activiteiten/evenementen verwijzen wij u graag naar onze website
www.sportclubgooieneemland.nl.

