APZ – Nieuws
Vergadering van 24 februari 2012
De voorzitter verwelkomt de aanwezige leden op de algemene
ledenvergadering van 2012. Er wordt een overzicht gegeven van de
werking van het vorig jaar 2011. Er waren 16 leden aanwezig. Het
verslag van de vergadering wordt gevoegd verder in het clubblad.
Het bal van de Burgemeester te Zandhoven was dit jaar ook weer een
succes. Spijtig genoeg diende onze voorzitter verstek te geven
wegens ziekte maar de club was zeker vertegenwoordigd (spijtig
genoeg maar met 4 personen).
Het clubkampioenschap zal ook dit jaar georganiseerd worden
binnen het APZ. Enkel de ritten of wedstrijden die vermeld staan in
ons APZ-nieuws tellen mee voor het verzamelen van de punten. De
resultaten kunnen steeds geraadpleegd worden op onze website.
Indien U merkt dat er fouten instaan (deelnemers die niet vermeld
staan) gelieve dit dan steeds te melden aan Liliane.
De Valentijnsrit is doorgegaan ondanks de koude
weersomstandigheden. Een aantal menners die gezegd hadden deel
te nemen, hebben echter niet omgezien vermoedelijk wegens de
koude. Dit is begrijpelijk maar graag zouden wij, als bestuur, een
berichtje gekregen op voorhand dat U niet zal deelnemen. Nu
hadden we koffiekoeken voorzien voor vele deelnemers. Het
resultaat was: veel overschot!!! Dus graag een seintje bij niet
deelname aan Liliane.
Tegen de dressuurwedstrijd zal Flor proberen om het terrein
“mollen-vrij” te maken. Flor zal de nodige mollenklemmen plaatsen.
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Wij vragen dan ook met aandrang om het dressuurterrein niet te
gebruiken.
Blijkbaar is er een misverstand geweest met betrekking tot de
overschrijvingsformulieren voor het betalen van de lidgelden. Een
foutje vanwege de KBC ligt hiervan aan de basis. Hierbij vermelden
wij dan ook het correcte rekeningnummer waarop de lidgelden
dienen gestort te worden: BE79 7331 4131 9633 – BIC-Code:
KREDBEBB. Als vermelding: Lidgeld 2012 – Naam + Voornaam.
Zoals ieder jaar vragen wij U vriendelijk Uw lidgeld te betalen en dit
uiterlijk ten laatste voor eind februari 2012. Indien niet betaald voor
het einde van de maand Maart wordt U geen clubblad meer
overgemaakt.
Voor de personen die een advertentie willen plaatsen in ons
tijdschrift verwijs ik naar een bijlage in dit boekje: voor U een
welgekomen reclame en voor de club een welgekomen steun. In een
wereld waar de informatica zo belangrijk is geworden, wil het APZ
niet achter blijven. Er zal dan ook gezocht worden om de sponsors
eveneens op de website te vermelden.
Menlessen:
Het APZ is ook dit jaar bereid om menlessen te laten doorgaan op ons
oefenterrein aan de Mussenbaan. Dit kan enkel indien er genoeg
geïnteresseerden zijn: per lesdag wordt gerekend op 8 deelnemers.
Het is niet noodzakelijk dat dit menners zijn die wedstrijden rijden.
Ook voor recreanten is dit toegankelijk.
Menners die hier interesse voor hebben dienen dit zo spoedig
mogelijk te melden aan het APZ-bestuur via e-mail
apz79@hotmail.com.
Na bevraging in de vergadering zijn er reeds een zestal menners die
zich hebben gemeld en die hun interesse hebben geuit om terug de
Heer Provoost als lesgever te vragen. De volgende datums zijn
vooropgesteld:
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Zaterdag 14 april 2012
Zondag 22 april 2012
Zondag 20 mei 2012.
Menbrevetten:
Op vraag van een aantal leden is de club bereid om eventueel de
afname van menbrevetten te organiseren na onze dressuurwedstrijd.
Liliane zal navraag doen hoe alles geregeld dient te worden. Verdere
informatie zal dan ook in het volgende APZ-clubblad worden
vermeld.
Geïnteresseerde menners (leden en niet-leden) kunnen zich nu al
melden bij Liliane. Minstens 10 à 12 menners dienen zich hiervoor te
melden.
AGENDA
Datum
03/04-03-2012
11-03-2012

18-03-2012
23-03-2012
25-03-2012
31-03/01-042012
01-04-2012
21-04-2012

Ptn Omschrijving
1 Flanders Horse Expo 2012 te Gent (Info:
www.flanders-expo.be)
5 APZ – Vaderdagsrit
Bij deelname gelieve ZEKER het aantal
personen te vermelden die zullen meerijden.
1 Ruiter- en Menroute “De Drie Dorpen” te
Kaulille
Ledenvergadering APZ: te Zandhoven op
domein Bruyneel om 20.00 uur.
1 Limburgse Indoor te Alken
1 APZ-Dressuurwedstrijd
1

Oefenmarathon te Gierle
“Nacht van de speciale rassen” te
Massenhoven, Kanaalstraat 14 bij Stal De
Jongh
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Zandhoven, 24 februari 2012

Aan alle leden

Aangespannen Paard V.Z.W.
P.a. : Flor VAN DESSEL
Laaglandweg, 13
2610 WILRIJK
Tel/Fax : 03/830.18.38

ALGEMENE LEDENVERGADERING - Verslag
Plaats
Datum
Uur

: A.P.Z.-CLUBHUIS, Oelegembaan, ZANDHOVEN
: 24 Februari 2012
: 20.00 uur

1. Verwelkoming door de Voorzitter
Ik wens iedereen van harte welkom op onze jaarlijkse algemene
ledenvergadering van 24 februari 2012.

2. Aanwezig:
Van Dessel Flor, Voorzitter
Van De Peer Frans, Secretaris
Billiet Didier, Schatbewaarder
16 leden hebben getekend voor aanwezigheid

3. Lezing en goedkeuring van het Proces-Verbaal van de Algemene
Vergadering van 25 Februari 2011
Er zijn geen opmerkingen geformuleerd naar het bestuur met betrekking tot
de Algemene Vergadering van 2011. Dit houdt dus de algemene goedkeuring
in van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 25 februari 2011.

4. Kasverslag 2011 (Billiet Didier)
5. Aan stelling van twee revisoren voor het nazicht van de boekhouding over
2011
Volgende personen hebben nazicht gedaan van de boekhouding:
1. Aerts Frans
2.Lauwers Toon
Beiden hebben vastgesteld dat de boekhouding rekenkundig juist is en dat
alle bewijsstukken ter inzage werden aangeboden en dat beide in
overeenstemming zijn.
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6. Huishoudelijk reglement :
Zie bijlage in clubblad.

AANGESPANNEN PAARD ZANDHOVEN
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Beste menners, in het verleden werden er reeds vele goede
afspraken gemaakt. Om het U gemakkelijk te maken, hebben we ze
even op een rijtje gezet:
1. Iedereen dient persoonlijk verzekerd te zijn bij deelname aan
wedstrijden van alle aard op de openbare weg als op privéterrein en dit ook voor zijn medereizigers als voor derden.
2. Tijdens het inspannen zorgt men dat de andere menners en
paarden niet gehinderd worden = Beleefdheid.
3. Paarden en spannen worden NOOIT onbeheerd achtergelaten =
Veiligheid.
4. Honden lopen altijd aan de leiband. Tijdens ritten met de club
zullen deze dieren niet naast het span lopen doch vastgegespt zijn
op de koets = Veiligheid.
5. Om hygiënische redenen kunnen wij geen honden toelaten in het
clubhuis.
6. Het MAP (MestAktiePlan) van het APZ: iedereen neemt zijn eigen
mest en/of strooisel mee naar huis = Beleefdheid.
7. Groepsritten vertrekken STIPT op het aangekondigde uur =
Beleefdheid.
8. Respect opbrengen voor de natuur is ieders plicht Blijf op
gebaande wegen. Rij geen struiken of boompjes kapot.
9. Voor het behoud van de goede reputatie van onze club:
wandelaars worden gepasseerd IN STAP; ruiters of andere
menners worden gekruist IN STAP (en vriendelijk gegroet!)
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10. Ruiters of andere menners worden in een rustige draf
voorbijgereden, nadat deze hiertoe eerst verwittigd werden =
Beleefdheid en Veiligheid (een paard is immers een vluchtdier dat
instinctmatig met andere paarden wil meegaan).
11. Het bestuur vraagt ook respect en discipline op te brengen ten
opzichte van de inrichters bij diverse activiteiten. Hulp bieden en
geduld opbrengen maakt veel goed = Beleefdheid.
12. In groep rijden is zeer moeilijk, voor iedereen. Blijf dus op een
veilige afstand om de voorrijdende koets niet te hinderen (laat
staan te botsen).
13. Het oefenterrein is er voor ieder lid. Er kan geoefend worden
voor dressuur met de koets of doorheen de hindernissen. Wij
vragen enkel om het hek terug te sluiten en geen afval achter te
laten.
14. Bij het organiseren van een wedstrijd wordt het oefenterrein 14
dagen op voorhand afgesloten voor IEDEREEN.
15. Parkeren van vrachtwagens of enig ander motorvoertuig
gebeurd op het terrein aan het clubhuis. PARKEREN OP HET
OEFENTERREIN IN DE MUSSENBAAN IS TEN STELLIGSTE
VERBODEN !!!!!
16. De groepsverzekering van de club telt alleen voor wie zich vooraf
heeft ingeschreven voor een activiteit. Daarom kunnen wij de
deelname weigeren van een lid dat zich verzuimde in te
schrijven. Ook voor het voorzien van de nodige dokumenten en
de hoeveelheid eten die de leden na iedere activiteit krijgen, is
het nodig dat wij vooraf het aantal deelnemers kennen.
17. Een club kan niet draaien zonder de bereidwillige medewerking
van haar leden. Zorg ervoor dat ook jij minstens één keer per
jaar een helpende hand toesteekt = Beleefdheid.
18. Clubleden die een eigen activiteit (rally, wandeling, rit, …) willen
organiseren, kunnen dit doen onder de verzekering van het APZ
indien
A) deze activiteit alleen voor leden van het
APZ toegankelijk is en
B) geen inschrijvingsgeld gevraagd wordt.
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In alle andere gevallen moet de inrichter zelf een eigen
verzekering afsluiten !
Aanvragen hiertoe dienen 4 weken voor datum van activiteit bij
het bestuur van het APZ binnen te zijn. Goedkeuring hierover
wordt schriftelijk bevestigd aan de inrichters.
19. Ook de eventuele helpers, nodig om een activiteit in goede banen
te leiden, moeten vooraf met naam en geboortedatum gemeld
worden met het oog op een geldige verzekering bij ongeval
vanwege de club.
20. Leden die een rit plannen door een bos of natuurgebied dienen
zich vooraf in regel te stellen met de woudmeester of met de
natuuropzichters. Er is op de club een typebrief ter beschikking
met het juiste adres én de juiste formulering om deze
toestemmingen te kunnen verkrijgen.
21. Nieuwe aanspanningen, nieuwe paarden of nieuwe combinaties
worden eerst thuis uitgeprobeerd en NIET tussen 20 of 30 andere
koetsen = Veiligheid
22. Menners die na herhaalde inbreuken op het huishoudelijk
reglement geen gevolg geven aan de verwittigingen vanwege
het bestuur kunnen uitgesloten worden als lid van onze club.

HET BESTUUR
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INSCHRIJVINGFORMULIER
Naam
Adres
Tel./GSM

Organisator van de activiteit
VAN DESSEL Flor
Laaglandweg 13, 2610 Wilrijk
0496 / 25 97 38

Email

apz79@hotmail.com

BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Naam
VADERDAGRIT
Informatie Aan de stop is er een vaderdagdrank en –koek voorzien.

WEGPARCOURS
Totaal aantal Km
24

Aantal stops
1

% zand
10

EINDDATUM INSCHRIJVING
Vertrekplaats
Vertrek

% verhard
40

% bosweg
50

07 maart 2012

Oud Jumpingterrein te Zandhoven, Oelegembaan
11 maart 2012
Dag
11.00
Uur

ZEKER TE VERMELDEN

VADERDAGRIT

Naam
Adres
Polisnummer
Aantal koetsen

Aantal personen

Aantal kinderen

INSCHRIJVINGSGELD
Met hoeveel personen ?
Leden: Gratis – Niet-leden: 5,00 €
Te storten op rekening van: Ter plaatse te betalen
Rekeningnummer
Formulier bij voorkeur te mailen (apz79@hotmail.com), af te geven aan de organisator of
bestuur ofwel na TIJDIGE telefonische inschrijving aan de start.
Door zijn deelname verklaart de deelnemer
o verzekerd te zijn voor Burgerlijke Aansprakelijkheid en ontlast hierdoor de inrichter
van alle verantwoordelijkheid vóór, tijdens en na de voornoemde activiteit;
o de wegcode te respecteren.

Handtekening van de menner
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Ruiter- en menroute
Vertrek: “De Vrije Tijd”
Steenakkerstraat KAULILLE
Inschrijving: vrij vertrek vanaf 9 uur tot 14 uur

€ 6 per persoon
(inbegrepen: routekaart – lot tombola – broodje Equidroom –
soep)
Mogelijkheid:
twee omlopen
A = 26 km
B = 15 km
Tevens mogelijkheid om vrijblijvend kennis te maken met het
hindernissenparcours voor ruiters en menners
De deelname dient op eigen verantwoordelijkheid te gebeuren.

Inschrijven ter plaatse
Inlichtingen: 0498/77 00 86 rik.vermeulen@telenet.be

0476/75 75 20 thieuboonen@telenet.be
ook op: www.chaletdevrijetijd.be
Vul uw mail-adres in en laat het achter aan de bar van
“chalet de vrije tijd” en we houden je op de hoogte van onze activiteiten
Mail-adres
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31 Maart & 01 april 2012

Jumpingterrein : Oelegembaan

Het Aangespannen Paard
Zandhoven
Secretariaat:
0496/25 97 38

Categorieën :
CAN 2, 3 & 4
Junioren
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Gierle, 17 FEFRUARI 2012

Beste paardenliefhebber,
Wij richten weer een oefenmarathon in voor al onze eigen leden en andere geïnteresseerde
menners.Deze wedstrijd gaat door in verschillende reeksen, zowel voor junioren, eerste jaar
menners, als voor de meer ervaren teams. Junioren(onder de 16 jaar) worden begeleid en
geholpen indien nodig, door een meerderjarige groom(verplicht). De junioren rijden alleen
het B- traject af, het zogenaamd hindernis-traject. De eerste jaar menners rijden zowel het
A-traject als het B-traject.Deze mogen ook geholpen worden indien nodig.
Met dit schrijven bent u uitgenodigd voor deze manifestatie.
Deze begint met een wegtraject: A van ongeveer 8 km dan een hindernis-traject: B met zes
vaste hindernissen van ongeveer 10km en daarna het kegeltjes rijden.
Plaats :Oefenterreinen van de LRV in de POEYELHEI (13) te GIERLE
Datum :1 APRIL 2012
Met onderstaande strook inschrijven bij:WYNANTS IVO
HOFDREEF 51
2460 TIELEN
TEL:014 / 55 62 77

GSM 0496 / 53 16 77

U kunt ook inschrijven via E-Mail. Geef wel al uw gegevens door !
E-Mail adres ivowynants@skynet.be
Inschrijvingen worden aangenomen tot 20 MAART 2012 en gelden indien gelijktijdig een
bedrag van 12 euro is gestort op rekeningnummer: 733-3140012-55

L R V GIERLE.

Inschrijving OEFENMARATHON GIERLE op zondag 1 april 2012
Naam Menner
Adres
Postcode

Woonplaats

E-mailadres

Telefoonnummer
Junior

Eerste Jaar Menner

Ervaren Menner

Paard

Pony

Trekpaard

Enkelspan

Dubbelspan

Vierspan

Tandem

(Vul in bovenstaande kader de gevraagde gegevens in en markeer wat voor u toepasselijk is.)
Met het versturen van dit inschrijvingsformulier verklaart u hierbij verzekerd te zijn voor
burgelijke aansprakelijkheid en ontlast de inrichters van iedere aansprakelijkheid, zowel
voor, tijdens als na de oefenmarathon.
Marathon Gierle
p.a. Wynants Ivo Hofdreef 51 2460 Tielen Tel:014/556277.

GSM 0496 531677

E-Mailadres : ivowynants@skynet.be
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NACHT VAN DE SPECIALE RASSEN
Naar jaarlijkse traditie organiseert de Vlaamse Vereniging voor het
gebruik van Welshponys & Cobs (VVWC) Vzw haar “Nacht van de
speciale rassen” op zaterdag 21 april 2012 vanaf 18 u. In het hippisch
centrum De Jongh, Kanaalstraat 14 te Massenhoven 2240 (België)
vlak aan de afrit Massenhoven van de autostrade E313.
Dit evenement kent ondertussen veel succes in de paardenwereld.
De toegang voor de bezoekers is gratis en er is een gezellige cafetaria
met dranken en snacks en uitzicht op een rijpiste van 30 x 60 meter.
De bedoeling van deze organisatie is de kwaliteit van de fokkers
en/of hengstenhouders van alle speciale rassen onder de aandacht te
brengen, maar vooral de welsh pony’s en de welshcobs worden met
al hun kwaliteiten onder de aandacht gebracht van de bezoekers.
Men kan rechtstreeks contact leggen met kwaliteitsfokkers.
De deelnemers kunnen hun dieren (hengsten, merries of ruinen) in
alle aspecten van het hippisch gebeuren tonen, zowel aan de hand,
bereden, aangespannen of vrijheidsdressuur. Info te bekomen op ons
secretariaat bij Moereind 108 Wechelderzande 2275 Tel.:
0032/33122497 (03/3122497 in België) of E-mail vvwc@skynet.be
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Lidgeld vernieuwing
Het lidgeld is 25,00 euro voor alle leden van vorige jaren.
Nieuwe leden: 37,20 euro voor het eerste jaar, de volgende jaren ook 25,00 euro
Naam: …………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………….
Postnr/Plaats: ……………………………………………………………………..
Tel.: ………………………………… GSM: …………………………………….
Emailadres: ……………………………………………………………………….
Te storten op KBC 733-1413196-33 met vermelding: “Lidgeld 2011 : Naam + Voornaam”
Of te betalen aan Liliane.

Advertenties in het APZ-boekje
Voor een A4-blad = 250,00 euro
Voor een ½ blad = 125,00 euro
Voor een ¼ blad = 70,00 euro
Naam: …………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………….
Postnr/Plaats: ……………………………………………………………………..
Tel.: ………………………………… GSM: …………………………………….
Emailadres: ……………………………………………………………………….
Advertentie overmaken bij voorkeur via ons emailadres apz79@hotmail.com
Te storten op KBC 733-1413196-33 met vermelding: “Sponsoring clubblad APZ”
Of te betalen aan Liliane.
Betalen a.u.b. vóór 15 februari
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Belgische menkalender 2012
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GEVRAAGD:
Koetsiers voor ceremonieën, jubilea, … . Liefst met Friezen.
Meer informatie:

Menstal Horemans
Mechelbaan 691 – 2580 Putte
Tel.: +32(0)15 75.31.20
Fax: +32(0)15 75.29.06
www.koetsenverhuur.be
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