
 

 

JAARVERSLAG 2022 
DAH regio West 
 
 
 
ACTIVITEITEN  

 
Dressuurwedstrijd - 23 januari 2022 te Mijdrecht 
Deze wedstrijd hebben wij helaas moeten annuleren wegens de maatregelen rondom Corona. 
 
Concours: Dressuurwedstrijd en Springen – 24 april 2022 te Utrecht 
Ons Haflinger Concours was een groot succes en als bestuursteam kijken we dan ook met trots en zeer tevreden 
terug op een geslaagde Haflingerdag. Zo ongeveer iedereen van de Dressuur ging blij met punten naar huis en ook 
het Springen ging iedereen goed af!  
 
Dressuurwedstrijd – 4 september 2022 te Werkhoven 
Helaas kregen we de wedstrijd in Werkhoven niet vol met alleen maar Haflingers, dus hadden we hem ook 
opengesteld voor koudbloeden. Met diverse knappe Haflingers op het programma, aangevuld met enkele mooie 
koudbloeden, hadden we deze zonovergoten middag goed gevuld en een hoop leuks om te bekijken! Bijna alle 
deelnemers hebben winst gereden en gingen met één of zelfs twee punten naar huis!  
De jury met haar deskundige positieve dressuur-oog, gaf die dag veel ruiters persoonlijke tips wat erg op prijs werd 
gesteld. De sfeer van deze Haflingers/Koudbloeden wedstrijddag was zeer relaxed en super gezellig te noemen en 
we hebben weer veel leuke mensen mogen ontmoeten! 
 
Strandrit – 16 oktober 2022 te Wassenaarse Slag 
Voor onze jaarlijkse strandrit hadden we dit jaar helaas maar een klein groepje deelnemers in vergelijking met het 
jaar ervoor, maar de drie ruiters die er wél bij waren hebben ontzettend genoten!  
 
Dressuurwedstrijd – 13 november 2022 te Mijdrecht 
Trots!! Dat omschrijft wel wat wij als Team regio West die dag waren! Trots op alle deelnemers en hun prachtige 
Haflingers, trots op het Haflingerras in al zijn vormen en gouden kleuren, trots op het enthousiasme en de inzet van 
alle deelnemers én trots op deze activiteit die we toch maar even mooi als Team West neergezet hebben! Het was 
een volle wedstrijddag met alleen maar Haflingers en wat hebben we samen met alle deelnemers en fans genoten 
van al het moois dat er rondliep! 
 
Clinic Working Equitation – 17 december 2022 te Nieuwegein 
Vanwege de weersomstandigheden hebben wij deze clinic moeten uitstellen naar 4 maart aanstaande. Helaas was 
zowel de binnen- als buitenbaan bevroren en wilden we de deelnemers wél waar voor hun geld geven. 
  



 

 

BESTUUR 

Er is 3x vergaderd: op 3 maart, 24 mei, 2 november. Per 24 mei is Marieke van Rooijen aan ons bestuursteam 
toegevoegd en zijn de bestuursfuncties als volgt verdeeld: 

⮚ Hans Groenewegen – voorzitter 

⮚ Maron Vermeulen – 1e penningmeester 

⮚ Claudia van Ede – 2e penningmeester en beheer website 

⮚ Sam de Groot – secretariaat 

⮚ Yvette de Groot – algemeen bestuurslid 

⮚ Marieke van Rooijen – algemeen bestuurslid 

 
Ter waardering voor ieders inzet dit afgelopen jaar, zijn we op 16 december met het bestuursteam samen uit eten 
geweest. We hebben heerlijk gegeten, het heel gezellig gehad en ontzettend gelachen! :- ) 
 
 
FINANCIEEL en SLOTWOORD 

2022 was een jaar waarin we de leden tegemoet wilde komen en nieuwe leden trachten te werven door gratis 
deelname aan wedstrijden. Dit heeft ervoor gezorgd dat we ons jaarbudget west goed gebruikt hebben. Daarnaast 
zijn de locaties met binnenbak hier in het midden van het land zijn erg prijzig.  
Voor 2023 zal het een uitdaging zijn om te voorkomen dat we onze spaarrekening niet hoeven aan te spreken. Een 
financiële specificatie van 2022 wordt voorgelegd op de ledenvergadering in maart. 
 

Inmiddels hebben we regio West wel weer op de kaart kunnen zetten en ons ledenaantal in West is inmiddels 

uitgebreid naar 35. We zijn als team erg enthousiast over de activiteiten die we in 2022 hebben neergezet en kijken 

uit naar de activiteiten die op de planning staan in 2023. 
 
 
 
 

 

 


