Laten we effe
beypraeten...
Ja, we willen es effe bijpraten. Dat doen we met deze
eerste Nieuwsbrief van 2020.
We streven ernaar om voortaan weer elk kwartaal een
nieuwsbrief uit te brengen, zodat jullie op de hoogte blijven van wat er zoal omgaat op onze club.
In deze uitgave zullen de nieuwe bestuursleden zich aan
jullie voorstellen. Ook lees je meer over het zonnepanelenproject en de stand van zaken rond het weiland. Er is
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ook nog een nieuwe ontwikkeling, namelijk een contact
met de Rabobank i.s.m. NOC/NSF. En we willen jullie
ook nog wat andere zaken onder de aandacht brengen,
o.a. over de gecrashte trekker.
Vanaf de volgende nieuwsbrief willen we elke keer een
lid uitlichten die iets bijzonders doet met haar of zijn
paard of pony of iets bijzonders doet met paarden.

Daar zijn we dan…!
Hoi,
Ik ben Judith Bakker en ben sinds 1
januari 2020 jullie voorzitter.

niemand anders dit aanbood. Ik ben
al zo lang lid en ik wilde
niet dat
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Ik ben lid sinds 1985 en
heb tot ongeveer 8 jaar geleden ook dressuurwedstrijhet einden gereden met diverse
de vereniging zou
paarden. Met mijn laatste wedstrijd- zijn.
paard was ik ZZ-licht. Ik heb eerder
Ik probeer een goede voorzitter te
al in het Beyaert-bestuur en het VEBbestuur gezeten. Sinds 10 jaar staat
mijn paard bij ons aan huis; daarvoor
had ik ook een box bij Beyaert. Ik ben
getrouwd en heb 2 kinderen: Bram,
die niet van paarden houdt, en Femke die op haar pony White Star in de
springles en op donderdag in de
dressuurles meerijdt. Ikzelf heb nu
een vierjarige merrie die ik aan het
opleiden ben.
Ik heb aangegeven dat ik
zitter wilde worden, om-

Ik hoop dat iedereen, op
welke niveau je ook rijdt, van zijn
hobby geniet en zich niet laat verleiden tot negatieve praat over of
tegen andere leden. Hiervan is nog
nooit iemand beter geworden en de
vereniging al helemaal niet.
Ook dien je te beseffen dat de vereniging van ons allemaal is. Dus ook
jij/u bent eigenaar van onze nog
steeds mooie accommodatie. En het
is fijn als iedereen in deze “veilige”
omgeving zijn hobby kan uitoefenen.
Wij als bestuur proberen hier aan te
werken, maar kunnen het beslist niet
alleen, daar hebben wij de medewerking van alle leden voor nodig.
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zijn, maar ik besef ook wel dat ik het
niet iedereen altijd naar haar of zijn
zin kan maken.

Wie?
Wie O k, hoor!
st leu
‘t Is be

Oproep

Heb jij een leuk idee? Spreek ons aan of schrijf het
op en gooi het in de ideeënbus in de hal.
Appen of mailen kan natuurlijk ook.

Voor degenen die niet weten wie die
man is aan wie ze hun lidmaatschap
moeten betalen, stel ik me even voor.
Ik ben Piet Verloop, bijna 71 jaar, getrouwd met Ria. We zijn de
trotse ouders van 6 dochters en 1
zoon, die met elkaar gezorgd hebben voor 17 prachtige kleinkinderen.
Ongeveer 22 jaar
geleden kocht ik
m’n eerste paard
Irusa en werd lid
van Beyaert. Ik was
zo groen als gras en
Irusa was veel te
heet voor een man
op middelbare
leeftijd, die al wel
een poosje op een

manegepaard had gehobbeld, maar
eigenlijk gewoon nog
moest leren

bloedfanatiek bezig om zo snel mogelijk Z-gekwalificeerd te worden. Dat
doet ze met Hilly, een mooie
en lieve maar ook soms ontzettend irritante merrie die bij
ons aan huis geboren is. Intussen
paardrij- hebben we thuis ook nog de (ook veel
den.
Het heeft te hete) pony Polleke. Die wordt gerewel
bloed, zweet en traden door de jongere lichting kleindochnen gekost maar uiteindelijk is het toch tertjes Marennog redelijk gelukt en heb ik een hele the en Dewi.
fijne tijd bij Beyaert gehad. Vooral de
Misschien zijn zij
“ouwemannen”-lessen op maandagwel toekomstige
avond waren oergezellig – vooral na
Beyaertruiterafloop van de les!
tjes Daarom wil
Na ongeveer 10 à 12 jaar zelf gereden ik graag een
te hebben heb ik het stokje overgedra- bijdrage leveren
gen aan m’n kleindochters Marinda en aan het zo gezond mogelijk
Lisanne. Marinda is intussen gestopt,
houden van onmaar Lisanne rijdt nog steeds en is
ze 97-jarige club.
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Hallo allemaal,

maakt omdat ik wat wilde betekenen
voor onze club. Ik kan goed organiseIk ben Anneke Hakkesteegt, 43 jaar,
ren. En ga een uitdagetrouwd met Jasper en heb 2 puber
uit
jongens. Ik werk als verpleegkundige in ging niet
de
het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein.
Ik ben lid vanaf 1 januari
2017 en rij mee in de springles
op dinsdag en de
dressuurles van
donderdag. Mijn
Paard Ralina staat
bij mij thuis. Ik rijd
graag wedstrijden; dressuur M1
en springen B.
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weg. Ik
ben
namelijk niet goed in
het schrijven van de Nederlandse taal
maar ga die beperking niet uit de weg.
Mijn taken binnen de club zijn: het bijhouden van facebook, de website, activiteiten commissie en veiligheidscertificaat. Pak problemen graag aan. En
denk vooruit.

Het besluit om in
het bestuur te
gaan heb ik ge-

Wat ik graag zie in de club is dat we
met z’n allen plezier hebben in het

Even voorstellen: Ik ben Willem Bikker,
de vader van Daphne. Zij is inmiddels al
meer dan 10 jaar bezig met pony’s en
paarden in de meest brede zin van het
woord. Deze “hobby” geeft haar veel
voldoening en inspiratie en
hieraan wil ik graag een bijdrage
leveren, ook gekoppeld aan
het verenigingsleven. Zeker omdat verenigingen en sportclubs
het moeilijk hebben om de eindjes op
bestuurlijk niveau aan elkaar te knopen.
Als kleine zelfstandige heb ik een technische-, onderwijs- en ICT-achtergrond.
Technisch onderwijs verzorg ik in Den

Haag aan een uitdagende doelgroep en
ik begeleid technische en organisatorische projecten t.b.v. civiele
kunstwerken en
onder-
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houdswerkplaatsen in
Rotterdam en Dordrecht.
Ik vind het een uitdaging om bij en voor
Beyeart samen met andere vrijwilligers
breedgedragen doelen te realiseren
waarbij het maatschappelijk nut ook dui-

paardrijden of je dit nu op hoog niveau
doet of lekker recreatief knol crost.
Wat ik graag zou willen veranderen. Ik ben gek van tuinieren
en het ontwerpen van tuinen. Daarom zie ik in het groen nog
veel mogelijkheden om dit mooier en
onderhoudsvriendelijker te maken. Dit
kan ik uiteraard niet alleen dus heb
jullie hulp daar
zeker bij nodig.
Ik hoop op een
goede samenwerking.
Groetjes Anneke
Hakkesteegt

delijk naar voren komt. Onderhoud,
duurzaamheid en energie zijn mooie
onderwerpen die de komende periode
meer gestalte (kunnen) gaan
krijgen met (maximale) gebruikmaking van de verschillende
subsidiemogelijkheden.

Hoi, Hoi even
voorstellen:

Hiervoor zaten we bij een hele leuke
vereniging waar ook
veel georganiseerd werd,
zoals

Ik
ben
Suzanna van den
Heerik, moeder van Marinca en Annika beiden lid
van Beyaert en fanatieke springruiters.
Daarbij heb ik nog een dochter Ilonka
en ben ik getrouwd met Leon.
Ik werk fulltime op een Praktijkschool
in Gorinchem met jongeren tussen de
12 en 18 jaar; dit werk doe ik met veel
plezier.
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onderlinge
wedstrijdjes,
spelletjesdag en pony/
paardenkamp op een kamplocatie bij
het bos voor alle leeftijden. Deze vereniging was meer dressuurgericht. Via
Melanie en Iris van de Graaf zijn we bij
de Beyaert terecht gekomen en vooral
wat de springlessen van Mirjam betreft
totaal geen spijt hiervan. Zowel B- als Z
-ruiters kunnen iedere les weer veel bij
leren.
Daarbij hoort ook de basis vandaar dat
we ook 1 keer in de week bij de dresWij zijn eigen- suurlessen aanwezig zijn.
lijk puur voor Onze paarden staan bij huis, inclusief
de springles- vier honden en 6 katten al met al een
sen lid gewor- echte beestenboel.
den van
Beyaert.
Mijn bestuursfunctie had ik bepaald

niet gepland. Ik zit namelijk al in het
bestuur van Stichting Kinderhulp Oekraïne en was niet van plan om
ook een ander bestuur in te
gaan. Maar toen er op de laatste ledenvergadering niemand zich
beschikbaar stelde, en ik het toch belangrijk vond dat de vereniging blijft
bestaan, heb ik mijn eigen beschikbaar
gesteld. En eerlijk, gelijk met de Corona crisis er overheen is het niet altijd
makkelijk.
Ik ben er ook van overtuigd dat we het
met elkaar moeten doen, dus niet met
de vingers naar elkaar wijzen maar
gewoon eens na elkaar luisteren. We
zijn allemaal verschillend voor de één
is het hobby en de andere is het sport
of ergens daar tussenin. Het maak niet uit
één ding hebben we
met zijn allen gemeen
onze hobby en liefde
voor onze paarden /
pony’s op onze eigen
manier.

Wie doet wat?

Keukenzaken

Vrijwilligers zijn heel belangrijk. In onze club zijn er vele
taken te verdelen. In het overzicht kan je zien wie wat
doet. Staat jou taak er niet bij laat het ons dan weten.
Wedstrijdrooster: Sylvana Kramp
Inkopen schoonmaakproducten + kantine: Mariet van de
Graaf
Inkopen voor snoepautomaat: Karin Kuijl
Schoonmaakrooster: Willianne Mudde
Dressuurcommissie: Monique va Ballegooyen, Annemieke Verheij
Spring commissie: Anja van de Dool, Colinda Keesmaat,
Bas Tuytel, Ruud Schilperoord
Onderhoud terrein: Bas Tuytel, Clemens, Beisenherz,
Willem Bikker, Anneke Hakkesteegt

In de kantine gaat het een en ander veranderen. De keuken is
helemaal goed schoon gemaakt. En er is een nieuwe frituurpan
geplaatst. Hier in kunnen we tijdens de activiteiten weer heerlijke patat en snacks klaar maken.
Er zullen lijstjes bijgehouden worden over het verversen van
het vet maar ook over het schoonmaken van de koelkast.
Er zal een standaard inventaris komen en dit zal met stikkers
met tekst op de deurtjes staan waar wat staat.

Schoonmaakdag Mei
De maand mei is voorbij en iedereen die zich opgegeven
heeft is hard aan het werk geweest. Bedankt daarvoor het
ziet er weer lekker schoon en netjes uit. Op september
hopen we een gezamenlijke dag te kunnen houden. Moet
je nog dit jaar maar zaterdag komt niet uit laat het even
weten bij het inschrijfmoment.
Heb je een leuk verhaal, een grappige belevenis of een
zinnig artikel, stuur het naar

annekehakkesteegt@gmail.com
Zij zorgt ervoor dat het in de nieuwbrief komt.

Weetjes
Dressuurwedstrijden: 5/9, 17/10, 14/11, 12/12. 2021: 16/1,
6/2, 13/3.
Springwedstrijden: 12/9, 31/10, 28/11. 2021: 20/2, 27/3.
De VLV is vervallen i.v.m. het corona virus. Dit hebben we besloten op advies van de KNHS.

Er gebeurt van alles bij Beyaert
elkaar te krijgen.
Wij hebben de Gemeente heel duidelijk gemaakt dat Beyaert niet kan
voortbestaan als we de grond niet
meer kunnen gebruiken. Het positieve
Achter de
schermen
hierbij is dat de Gemeente heeft uitgespwordt er
hard gewerkt aan de aan- roken dat zij hecht aan het voortbestaan
koop/huur van het stuk grond van het
van Beyaert, maar welke mogelijkheden
Waterschap Rivierenlanden. Het Water- zij daarvoor ziet is nog niet duidelijk.
schap wil op het ogenblik niet met ons
Intussen heeft onze contactpersoon ons
onderhandelen, maar heeft de bal bij de laten weten dat de betreffende wethouGemeente gelegd. We hopen dat de Ge- der het interessant lijkt te vinden de
meente de grond zal kopen om die daar- grond aan te kopen. We ondernemen nu
na onder gunstige voorwaarden aan ons stappen om een gesptrek met de wette verhuren en/of te koop aan te bieden. houder te arrangeren.
Het kan best nog wel spannend worden, De geëiste huur van € 5.900,-- is dankzij
maar we doen er alles aan om dit voor
de inzet van Angelique en Marja voor

2019 en 2020 teruggebracht tot € 1.500,-. Het Waterschap wil hierna de huur
gefaseerd opvoeren naar die € 5.900,-We hopen echter dat er voor die tijd een
gunstige regeling met de Gemeente
overeengekomen kan worden.
Zodra er
nieuwe ontwikkelingen
zijn houden
we jullie op
de hoogte.

Op de najaarsledenvergadering heeft
Willem Bikker het zonnepanelenproject
geïntroduceerd. Dat was toen nog heel
prematuur. Intussen is er wel het een en
ander gebeurd. Er is een berekening gemaakt van de dakconstructie. Daaruit
blijkt dat deze
sterk genoeg is
om de zonnepanelen te
dragen. Tevens kunnen
we ook vertellen dat de aangevraagde

de nabije omtrek van elektriciteit kunnen
gaan voorzien
De netbeheerder Stedin is akkoord en
heeft intussen
een offerte voor
de verzwaring van de
netaansluiting uitgebracht. Dus
er zijn al veel stappen genomen. Maar
we zijn er nog niet, want er loopt ook
nog een subsidieaanvraag bij de BOSA.
Als die wordt toegekend ontvangen we
in één keer het mooie bedrag van ca. €
60.000,--. Maar ondanks dit mooie perspectief moet er echt nog wel een geld-

Het weiland

SDE+ subsidie is toegekend. Dit betekent
dat als ook de andere hobbels genomen
kunnen
worden we
dan 15
jaar lang
ca. 9
cent per kWh van
de
Rijksoverheid ontvangen. Dat kan wel
eens een mooie financiële opsteker voor
de vereniging zijn als je bedenk dat panelen ca. 145.000 kWh per jaar gaan leveren. Ook de maatschappelijke functie
van onze vereniging wordt benadrukt
omdat we hiermee ± 45 huishoudens in

Zonnepanelen

gedaan. En ja hoor, we zijn door de
eerste selectie gekomen en
hebben een uitnodiging ontvangen om op woensdag 24 juni
een intakegesprek te hebben. Wij
Afgelopen
winter
zijn Wilmoeten dan duidelijk maken hoe en wat
lem en Piet naar een bijeenkomst geonze positie is, welke plannen we willen
weest, die werd georganiseerd door Ra- verwezenlijken en hoe we de vereniging
bobank IJsselmonde/Drechtsteden i.s.m. toekomstproof willen houden/maken.
NOC-NSF. Er werd voorlichting gegeven Op basis van dit gesprek beslist de Raboover mogelijkheden voor ondersteuning/ bank of wij in aanmerking komen om bij
begeleiding van verenigingen. Hierna zijn het realiseren van onze plannen begeleiwe uitgenodigd om een ondersteunings- ding en/of ondersteuning te krijgen. Dit
aanvraag in te dienen. We hebben dat
gaat in principe niet om financiële onder

Ondersteuning

De trekker
Zoals de
meesten van jullie
weten is ons ouwe trouwe trekkertje
gecrasht. Het betreft het knikmechanisme, de motor is dus nog wel goed. De

Assie zeuveneugentig
bin, kinje wel wat steun
gebruike.

steuning, maar om 1 op
1 begeleiding door een
coach vanuit het NOCNSF.
Wie weet schept dit
mooie kansen!

reparatie wordt geschat op € 4.500.-- a €
5.500,--. Gelukkig zijn we nu tijdelijk
geholpen met een wel heel mooie
huurtrekker. Maar er mnoet wel
wat gebeuren! We inventariseren nu of
we moeten laten repareren of dat we
beter een nieuwere kunnen aanschaffen.
De beslissing is op dit moment nog niet
genomen.

