Nieuwsbrief juni 2015

Beste leden,
Het jaar is weer halverwege, daarom een bericht over de afgelopen periode en
een vooruitblik.
Eind maart was er de marathon in Lierop bij Patrick en Lisette. Wederom was er
door vrijwilligers veel werk verzet om een mooie wedstrijd neer te zetten.
Helaas waren de weergoden minder goed gestemd en viel er veel regen, echter
mocht dat onze rijders en vrijwilligers niet tegenhouden en was er een hoge
opkomst. Ondanks het weer was het toch een mooie wedstrijd en daarom zijn we
als bestuur erg trots op de rijders en vrijwilligers! Daarnaast zijn we ook erg
trots op de fanatieke wedstrijdrijders binnen onze club, zij hebben de
afgelopen wedstrijden mooie resultaten behaald en we willen hen daarom van
harte feliciteren!
Gelukkig is het weer nu heel wat beter geworden en staan er de komende tijd
nog een paar leuke activiteiten op de kalender. Zo wordt er op zondag 14 juni
een soeprit georganiseerd door de familie Koolen, opgeven kan nog via 0620038185.
Op zondag 12 juli zal de onderlinge dressuur vaardigheidswedstrijd weer worden
georganiseerd bij familie Joosten in Ommel. De uitnodiging en het
vraagprogramma hiervan zijn onlangs verstuurd.

Wilt u zich al opgeven voor deze wedstrijd, kunt u uw inschrijfformulier sturen
naar het wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsec.lieropsomeren@outlook.com
Of per post naar:
Yvonne van den Boomen
Kuilvenweg 6 5712GX Someren
Tel. 06-15317002

Dan willen wij uw aandacht vragen voor het volgende:
Na enige jaren meegedraaid te hebben in het bestuur – waarbinnen Henny het
penningmeesterschap van de vereniging op zich heeft genomen - vindt ze het nu
tijd om met ingang van het nieuwe verenigingsjaar (januari 2016) het stokje over
te dragen.
Zij zal derhalve bij de komende jaarvergadering aftredend en niet herkiesbaar
zijn.
Via deze weg roepen we kandidaten voor deze vacante bestuursfunctie op zich
te melden bij Tom of bij Henny via menclublieropsomeren@hotmail.nl of 0621632848. Als je graag wat meer inzicht hebt in deze functie of een algemene
functie kunnen we daar geheel vrijblijvend over praten; dit verplicht je nergens
toe.
Hopelijk kunnen wij u binnenkort begroeten op een van onze evenementen!

Groeten namens het bestuur,
Helmi, Tom, Ria, Yvonne en Henny

