
 

 

 

Januari 2016  

2016 is aangebroken en daarmee ons 11e lustrum! Tijdens de nieuwjaarsreceptie 

heeft de lustrumcommissie het lustrumlogo en –programma gepresenteerd. Voor 

meer informatie kijkt u op www.arreche.nl/55. In deze nieuwsbrief vindt u alle data 

van lustrumevenementen die u vast in uw agenda kunt zetten. Maar eerst blikken we 

nog even terug op de afgelopen evenementen. 

Terugblik eindejaarswedstrijd 

2015 werd afgesloten met de Eindejaarswedstrijd. Twee teams, 

samengesteld uit ruiters en amazones van de verschillende 

avondlessen, namen het tegen elkaar op tijdens 

dressuurproeven en een masters springtoernooi. Uiteindelijk won 

het team van de DoVrijZaZo-lessen, met en klein puntenverschil, 

de prestigieuze titel. Hier vindt u een korte samenvatting. 

Nieuwjaarsreceptie en “kick-off” van het 11e lustrum  

Met twee carrouseluitvoeringen en de aftrap van het lustrum werd 2016 op 1 januari 

goed ingeluid. Maar eerst kreeg Shanna van Asch dit jaar de Reimus-Raams-bokaal.  

Deze bokaal wordt jaarlijks uitgereikt aan een veelbelovend manegetalent dat zich 

positief en actief inzet op de manege, zowel op als naast het paard. De Reimus-

Raams-bokaal is een initiatief van mevrouw Reimus (weduwe van Arrêche-oprichter 

Cees Reimus en de familie van mede-oprichter Eep Raams).  

 

http://www.arreche.nl/55
https://www.youtube.com/watch?v=TKxxe_7_A-M


 

 

Lustrumjaar 2016 

Op de nieuwjaarsreceptie is het lustrumlogo 

onthuld. Ook is gestart met de verkoop van de 

lustrumkleding en passe-partouts. Op 13 februari 

vindt de eerste fundraiser plaats: de betting night! 

Gokken kan deze avond op van alles, het is zo gek 

niet te bedenken. De avond belooft veel 

spektakel en gezelligheid te brengen. Ook zal de 

uitgifte van de lustrumkleding plaatsvinden tijdens 

de betting night. Heeft u nog geen kleding gepast 

en besteld? Dit kan nog steeds tijdens 

evenementen op de manege zoals de 

dressuurwedstrijden en aankomende ALV. Ook 

kunt u dan een passe partout aanschaffen.  

Bestellen van kleding en passe partouts kan tevens via www.arreche.nl/55. Like ook 

de Facebook pagina om helemaal niets van het lustrum te missen. Graag tot ziens 

op de betting night!  

Zet de lustrumdata vast in de agenda! 

Fundraisers 

Betting night – 13 / 02 / 2016, Pub Quiz – 02 / 04 / 2016 

Lustrum events 

High Tea receptie & Lunapark – 04 / 06 / 2016, Pub Night – 10 / 06 / 2016, Horse Event 

– 12 / 06 / 2016, Jeugdfeest – 24 / 06 / 2016, Closing party – 25 / 06 / 2016 

Extra Algemene Ledenvergadering 

Vrijdag 15 januari 2016 vond in de foyer een 

extra Algemene Ledenvergadering plaats. 

Daarin zijn Ivo Polders en Jos Krediet officieel 

toegevoegd aan het Arrêche-bestuur. Zij 

zullen de taak van respectievelijk 

penningmeester en secretaris op zich 

nemen. Rinske van der Bas is als bestuurslid 

namens Manege Den Toom aangetreden. 

Annemiek Morris is nu coördinator 

commissies. De volgende reguliere ALV vindt 

begin september plaats. 

Leden van Verdienste 

Tijdens de ALV werden Anja Leppink en Martijn van Kooij benoemd tot Lid van 

Verdienste. In het bijzijn van Jan Dalhuijsen werden zij in de foyer verrast en werd  

http://www.arreche.nl/55
https://www.facebook.com/11e-Lustrum-Manege-Den-Toom-DRJV-Arr%C3%AAche-1744803749081101/?fref=ts


 

 

het voorstel van het bestuur om hen te bevorderen met een groot applaus 

bekrachtigd. Zowel Anja als Martijn zijn al vele jaren van grote waarde voor Arrêche. 

Beide hadden verschillende taken in diverse besturen en dragen nog altijd op vele 

manieren bij aan het plezier dat velen bij en met Arrêche beleven. Hoog tijd om 

onze dank dus eens volmondig uit te spreken! 

 

Binnenkort: 

 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin maart. 

 


