MvH Nieuwsbrief
Het nieuwe jaar
Het nieuwe jaar is al weer even begonnen. Wij kijken uit naar alle leuke activiteiten en
ontwikkelingen die op de planning staan. Zoals velen inmiddels weten zijn wij sinds 2016
aangesloten bij de FNRS. Wij zijn hier erg tevreden over. Het diplomasysteem werkt goed en is heel
duidelijk. Veel van jullie hebben dan ook al fanatiek meegedaan aan de FNRS activiteiten.
Vanaf april dit jaar komt er voor de beginnende ruiters ( 3 tot 12 jr) een nieuw concept..BIXIE en
FRIENDS. Onze manege is uitgekozen om de landelijke pilot te gaan draaien.

Wij hebben het plan om op de zaterdagmiddag speciale Bixie en Friends lessen te gaan geven. Bij
veel animo zijn ook andere dagen mogelijk..Tijdens deze middag ( 2 uur) leer je van alles over
paarden en pony's. Wij zorgen zelf voor de begeleiding, ouders hoeven dus niet te helpen. Het is
speciaal bedoeld voor de kinderen , als aanvulling op de gewone lessen of als eerste kennismaking
met de paardensport, daarom gaan we tijdens deze middag ook (bijna) niet ponyrijden. Op
www.bixiekids.nl vind je alvast leuke en handige informatie.
Lijkt dit je leuk en wil je graag meedoen, dan kun je je alvast aanmelden via de MVH App.

FNRS Springcompetitie
Zoals jullie wellicht al gehoord hebben zijn wij op 11 november 2018 op pad geweest met het MVH
springteam. De meiden hebben erg goed hun best gedaan. In de S40 mogen Nadja Reins, Sacha
Reins en Karlijn Schippers door naar de halve finale op 10 februari bij manege Groenendaal in
Bunschoten.In de S 60 zijn dat Danielle Karis, Ilse Bosvelt, Susan Jansen, Fleur in t Hof en Lydia
Boode. In de S 80 mogen Emmelien Heuver, Britt Visser en Noor Egberts onze manege
vertegenwoordigen. Wij zullen daar met een grote fanclub gaan kijken. De toegang is gratis!! Wil je
graag mee maar heb je geen vervoer? Vraag bij 1 van ons, misschien kunnen wij wat regelen.
Wil je komend jaar ook graag meedoen met de FNRS springcompetitie? Begin dan nu alvast met
het rijden van de F en S proeven. Op 1 april 2019 moet je dan je F4 diploma behaald hebben..

Extra Wekelijkse Springlessen
Lijkt het je leuk om een vaste wekelijkse springles te volgen naast de gewone les,dan kun je je
aanmelden en kijken wij samen naar een dag en tijdstip. Kosten zijn E 51,- ( jeugd tot 16 jr) en E
58,50 ( vanaf 16 jaar) per maand. Deze lessen zijn niet in de vakanties en hoeven ook niet ingehaald
te worden. Kun je niet elke week , dan kun je je ook opgeven voor een serie van 5 extra lessen.

MVH App in de Appstore
Wij hebben al enige tijd een eigen app in de appstore. Om er zoveel mogelijk mensen mee te
bereiken is het de bedoeling dat iedereen deze download. Je kunt je via de app afmelden voor een
les. Opgeven voor de F en S proeven. Opgeven voor de verschillende activiteiten. Ook sturen wij
Pushberichten (korte informatieve berichten) bijv of de les uitvalt ivm de weersomstandigheden.
Verder zetten wij de startlijsten van de F en S proeven ook op deze app.

Zitcompetitie
Vanaf vorige week is het mogelijk om je aan te melden voor de FNRS/ KNHS zitcompetitie.
Voor wie is de Zitcompetitie?
Iedere ruiter vanaf 10 jaar (op 1 april 2019) die bij een FNRS-ruitersportcentrum rijdt en in het bezit
is van een geldig ruiterpaspoort, met registratie van deelname aan F-proeven,(op 1 april 2019) mag
meedoen aan de Zitcompetitie. Als je een KNHS startpas hebt, dan mag je helaas niet meedoen.
Ruiters die zich opgeven voor de regiofinales worden gecontroleerd op zowel het FNRS-niveau als
op het bezit van een startpas.
Per categorie mogen er 3 ruiters door naar de regio finale op een andere manege ergens in
Nederland. Je rijdt dan dus ook op de pony's en paarden van die manege.
Wil je graag meedoen? Geef je dan voor 15 maart op via de app.. Bij meer dan 3 aanmeldingen per
categorie gaan wij zelf nog een voorronde houden en moet je geselecteerd worden.
Vanaf 1 april tot aan de dag van de regio finale ( meestal in juni) volg je een aantal speciale groeps
zitlessen ( dag en tijd volgt en evt in overleg) om jezelf goed voor te bereiden.
De kosten zijn E 75,- incl de extra zitlessen ..

Tripalon 14 april 2019
Op 14 april houden wij weer onze Voorjaars Tripalon. Een leuke wedstrijd bestaande uit de 3
onderdelen van de paardensport . Dressuur , Springen en Crossparcours. Opgeven kan via de
website en de MVH App. Let goed op of je aan het juiste niveau voldoet.
Ook alle andere leuke activiteiten staan al ingepland. Het complete overzicht vind je op de MVH
App of op onze website. www.demeidenvanhaarman.nl

Trainingsweek/Ponykamp
Een week lang je eigen pony verzorgen, trainen en alles wat erbij komt kijken. Kom dan in de
zomervakantie bij ons op trainingsweek ( gevorderden) of Ponykamp. Is een week nog te lang dan
kun je ook een paar dagen komen. Kijk op de site voor meer informatie en de vroegboekkorting.

Tarievenlijst per 1 febr 2019
Vanaf 1 januari 2019 is de BTW op rijlessen en pensionstalling verhoogd van 6% naar 9 %. Door
deze wijziging hebben wij de tarieven moeten wijzigen. Op de website en in de app-store staan de
nieuwe tarieven per 1 februari 2019 (januari 2019 is geincasseerd in 2018 en valt daarom onder de
6% regeling)
Mochten jullie n.a.v. deze brief nog vragen of leuke ideeën hebben dan horen wij die graag.
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