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Bestuursverslag 2021 
 
Een veelbewogen en ook wel bijzonder verenigingsjaar ligt achter ons.  
Een jaar vol tegenstellingen, goed nieuws maar ook verdriet en teleurstellingen.  
In verband met alle Corona maatregelen waren we ook in 2021 helaas grotendeels gesloten voor 
publiek en eigen leden. Als er lessen al doorgang hadden was dit aangepast, buiten indien dit 
moest, en vaak alleen met ruiters zonder publiek.  
De verzorging van de paarden, de stallen en het materiaal gebeurde door een beperkte, maar 
trouwe groep van vrijwilligers. Hierdoor bleven de paarden in goede gezondheid en kon de 
manege blijven bestaan.  
 
Om iedereen betrokken te houden bij onze bijzondere vereniging is elke maand een nieuwsbrief 
rondgestuurd via de mail en gepubliceerd op onze website. Het was het eerste jaar dat er 
gewerkt met de nieuwe bedrijfsleiders Annemieke en Hilde. Regelmatig was er overleg met het 
bestuur over de gang van zaken en de te volgen koers. Het opgestelde beleidsplan 2021-2023 
was de leidraad. Veel punten zijn al behaald, zoals de verduurzaming van de manege met het 
plaatsen van zonnepanelen. In 2021 werd afscheid genomen van twee bestuursleden. Zonder 
beide dames had de ingezette koerswijziging met bedrijfsleiders en het beleidsplan er niet zo 
uitgezien. Eén van de bestuursleden van de Rijvereniging blijft haar werkzaamheden deels 
voorzetten voor sponsorwerving en als voorzitter voor de Stichting Manege De Hazelaar. 
 
Ondanks dat er in 2021 veel lessen zijn uitgevallen was er achter de schermen genoeg werk.  
Er zijn wisselingen in het paardenbestand geweest. We mochten Edelweiss, Kay en Fleur 
verwelkomen maar moesten afscheid nemen van Bo, Domenica, Mickey en Jinthe. Ook Kay 
werd weer verkocht omdat hij niet voldeed aan de verwachtingen. Er is dus weer veel werk 
verzet. Dat heeft ook de nodige financiële consequenties. Deze verantwoording kunt u vinden in 
het aparte financiële verslag. Als het gaat om personeel waren er ook de nodige aanvullingen: 
Emma, Tessa en Julia kwamen bij ons in dienst als welkome aanvulling 
 
Activiteiten werden daar waar het kon wel ontplooid: er waren geslaagde zomerkampjes en een 
paardenleaseweek. Daarnaast stond de Hazelaar letterlijk en figuurlijk in bloei, iets waarvoor 
onze voortrekkelijke tuindame Vera verantwoordelijk was. Denk maar aan elle mooie bloemen op 
het terrein, de(moes)tuin naast het terras en de verkoop van de door Vera gekweekte producten. 
Ook heeft het pand een mooi bord gekregen op de gevel. Hierdoor zijn we beter herkenbaar en 
zichtbaarder. Onze dank gaat uit naar deze sponsor, maar zeer zeker ook en niet minder naar al 
onze sponsoren die ons in 2021 geholpen hebben.  
 
We hebben 2 ledenvergaderingen gehad. De jaarlijkse standaard vergadering en een extra 
bijeenkomst. Hier zijn de plannen voor toekomst voor contributie en vrijwilligers besproken. Naast 
noodzakelijke bezuiniging moet ook aan de inkomstenzijde broodnodig gesleuteld worden. 
Het contributiestelsel is aangepast. Tarieven zijn gelijk getrokken tussen ruiters met en zonder 
beperking. Het kortingssysteem is verlaten. We zijn een bijzondere vereniging en stellen het op 
prijs dat iedereen zijn of haar bijdrage, daarin levert.  
 
Uiteraard kunt u ons als bestuur altijd benaderen voor vragen, opmerkingen of ideeën.  
We zijn een vereniging voor, door en met de leden! 
 
Het bestuur 


