Nieuwsbrief DAH Noord Januari 2022
Beste leden,
Een hartelijk welkom voor onze nieuwe leden.
Het jaar 2022 is begonnen. We hopen van harte dat het een jaar wordt vol
leuke activiteiten die allemaal door kunnen gaan. We zijn als bestuur in
januari bijeen gekomen om de eerste plannen van 2022 te smeden.
We hebben een aantal activiteiten op de planning gezet. Hierbij hebben we rekening gehouden
met de agenda van de KvtH en voor zover wij konden inzien, ook met de agenda van de NHPS.
Zo hopen we dat elke haflinger liefhebber naar activiteiten kan gaan die bij hem of haar past.
De algemene leden vergadering
Wij willen u van harte uitnodigen voor de algemene ledenvergadering. Deze staat gepland op
vrijdagavond 4 maart.
Locatie: PSV Laarwoud
Laarweg 16
9471 AD Zuidlaren
Inloop is vanaf 19.30. We zullen de vergadering starten om 20.00 uur. De agenda voor de
vergadering zult u later deze maand ontvangen.
Komende activiteiten
3 april: Dressuurwedstrijd voor koudbloedrassen bij Stal de Wijk in Oldekerk. De klassen BB t/m
M2 kunnen verreden worden. De inschrijving opent snel.
14 mei: De voorjaarsrit vanuit de stal van Ted en Marloes Prins in Yde- de Punt met mogelijk een
middag activiteit.
25 juni: Dressuurwedstrijd in Gieterveen
1-2-3 juli: Haflingerweekend in Schaijk. Hiervan is reeds een mail gekomen met mogelijkheid tot
opgave vanuit de organisatie.
30 juli: Zomerrit vanuit Uithuizen. Deze rit wordt georganiseerd in samenwerking met de club
“Rijden en Glijden”.
10 september: Dressuurwedstrijd in Oudega
8 oktober: Najaarsrit
Onder voorbehoud. november: club-doe-dag.
Deze data kunt u vast noteren in uw agenda.
Oproep bestuurslid, -leden
Via deze weg willen we als bestuur nog graag een oproep doen voor een nieuw bestuurslid, leden. Voorzitter Willem van der Es zal aftreden. Tevens is geheel plotseling bestuurslid Corien
Spriensma gestopt. Haar termijn was nog niet verstreken. We zijn dus op zoek naar een nieuw lid
cq. leden die wil plaats nemen in het bestuur. Gelukkig hebben we reeds een aanmelding
ontvangen, maar graag zouden het bestuur met nog een persoon willen aanvullen.
Mocht u vragen hebben over wat er komt kijken bij deelname aan het bestuur, stel deze gerust
aan ons. Er kan een mail gestuurd worden naar ons algemene mailadres dahnoord@gmail.com.
Daarna kunnen we telefonisch contact met elkaar onderhouden.

We hopen u allen te zien bij de algemene leden vergadering.
Hartelijke groet,
namens het bestuur.
Marloes Imholz-Stam
Secretaris

