Jaarverslag 2014
Leden
Onze vereniging bestond eind december 2014 uit 81 leden, waarvan 45 jeugd- en 36 volwassenen.
Helaas weer een teruggang ten opzichte van vorig jaar (94 leden).
In 2014 telde de vereniging wederom 8 wedstrijdruiters.
Het Bestuur
Het bestuur heeft in 2014 zes maal vergaderd. We namen afscheid van Corina Koudijs en Judith Baas,
zij stopten met hun bestuursactiviteiten. Esther Hof werd voorgesteld door het bestuur en unaniem
gekozen als algemeen bestuurslid.
Onderhoud
In begin 2014 is de rijbak onder handen genomen. Er is zand en tapijtsnippers aangevuld. Er is ook
onderhoud gepleegd aan het dak van de kleine paardenstal en er is daar een nieuwe staldeur
geplaatst.
In de zomer is de laadklep van de clubtrailer, waar een gat in zat, professioneel vervangen door
Zuidzijde in Goudriaan (met stukje sponsoring). Later is de ook de Disselkop vernieuwd.
Activiteiten
De ALV heeft op 17 maart plaatsgevonden in een nieuwe locatie: de Openbare bibliotheek in Lopik.
Deze locatie is prima bevallen en werd dit jaar gratis ter beschikking gesteld. De opkomst was met 10
leden (naast het bestuur) groter dan het voorgaande jaar (7 leden).
De Voorjaarsrit werd verreden op zondag 13 april in het bos locatie Soerendonk, 12 deelnemers in
twee groepen, 4 minder gevorderden, 8 gevorderden. Iedereen vond het weer erg leuk, er werden
weer pannenkoeken gegeten, en het was mooi weer!
De dressuurcompetitie. Deze werd op 17 mei met 37 deelnemers en op 14 juni met 34 deelnemers
gehouden. Het waren weer drukke, gezellige en erg geslaagde dagen. De competitiewinnaars waren
Eline de Jongh, Angela Koudijs, Roelle van Soest, Benthe van Vliet, Lisa van Ieperen, Nienke van Vliet,
Floor Hendriks en Vicky Kouwen.
Voor de 15+activiteit was gepland om samen een Kür op Muziek te bekijken in Breukelen, maar de
wedstrijd bleek op het laatste moment afgelast. Alsnog hebben de deelnemers hieraan er samen een
gezellige avond van gemaakt!
Het Ponykamp was de laatste vrijdag en zaterdag van de zomervakantie. De aanmeldingen waren
weer als vanouds! Op vrijdagavond was er een gezellige kinderbarbeque. Op zaterdag werd de Pas de
Deux verreden die de kinderen van te voren hadden voorbereid en geoefend. Helaas viel er tijdens
de wedstrijd veel regen waardoor het publiek het een beetje liet afweten.
De strandrit was gepland op 26 oktober maar is uiteindelijk niet georganiseerd door het niet kunnen
regelen van voldoende begeleiding.
Clubkampioenschappen 2014
Op 20 september werd het clubkampioenschap Dressuur gehouden met aansluitend net als vorig jaar
weer een gratis borrel.
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Er waren in totaal 6 groepen. Voor iedereen was het weer een gezellige dag. Ook de borrel was
weer erg gezellig
Clubkampioen werd Esther Hof met Finale, 2e Daphne Sloof met Rosa en 3e Romy de Vos met Titan
van de Langewieck.
Op zaterdag 11 oktober vonden de Clubkampioenschappen Kür op Muziek en Springen plaats.
Daarnaast was er dit jaar voor het eerst voor de jeugd tot 12 jaar die nog niet springen een Bixie
Behendigheidsparcours uitgezet. Het enthousiasme hierbij was groot.
• De Kür op Muziek werd met 7 deelnemers over 3 niveaus verreden.
Kampioen werd Esther Hof met Richella (L).
• Bij het Springen waren er 7 deelnemers in 3 groepen.
Kampioenen: tot 40 cm - Noelle Bogaard met Rusty, 40/60 cm - Leonie van Neer bij 60/80 cm was
dit Lisanne de Jongh. Lisanne werd de algemene Clubkampioen Springen.
• Ook bij de Bixie Behendigheid waren er 7 deelnemers.
Winnaar werd Daphne Sloof op Rosa.
Deze Activiteit werd erg leuk gevonden en zal ook zeker terug komen in 2015!
Horse Morse
In 2014 zijn er vier digitale HorseMorse nieuwsbrieven verschenen onder redactie van Geraldine de
Jong-van Os. Alle leden krijgen deze nieuwsbrief gemaild.
De grote Clubactie
Wij hebben in 2014, na een aantal tegenvallende jaren 190 loten verkocht, een record! De beste

verkopers waren: Daphne, Ruben, Michelle, Kyra en Floor. Zij kregen als beloning een
paardrijles in de kerstvakantie.

Communicatie
Behalve de nodige algemene informatie over de vereniging en het inschrijfformulier staan ook steeds
alle activiteiten op onze website. Op de site zijn ook steeds de startlijsten en alle uitslagen terug te
vinden. Ook dit jaarverslag komt er op te staan. De website is nu te bereiken onder
www.monarchiste.nl of www.monarchistelopik.nl.
Daarnaast hebben we een facebookpagina en is er een eigen Monarchiste groep op facebook.
Wedstrijdruiters
De wedstrijdruiters zijn weer enthousiast op concours gegaan.
Het overzicht:
Dressuur
Astrid Scheffer
Sarah Straver
Vianne Boer
Liesbeth Both
Simone den Oudsten
Ponies
Romy de Vos
Benthe van Vliet
Daphne Sloof

Urban Legend
Different
Wahara
Indy van Maasland
Simba

L2 + 1
L1 + 4
M1 + 11
B
L2 + 1
Bixie
Bixie
Bixie

2

Onderlinge winstpunten.
In 2014 heeft niemand van de leden 5 winstpunten behaald.
De winstpunten uit 2013 staan nog steeds. Daardoor kunnen Nathalie van Oosterum en Danique
Bouwman met voldoende winstpunten in de L1 nog steeds starten in de L2 als zij dit willen.
Hetzelfde geldt voor Angela Koudijs, Jessica Klever, Roelle van Soest, Renske van Herk, Lisanne Boer
en Veronique vd Lee, allemaal met 5 winstpunten in de B, dus zij mogen naar de L.
Namens het bestuur,
Frank van der Kruk, voorzitter
maart 2015
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