APZ – Nieuws
Vergadering van 31 december 2015
Happy Newyear 2016
Namens het bestuur van het APZ zou ik aan alle leden, onze
medewerkers, onze sponsors en aan alle paardenliefhebbers een
voorspoedig 2016 willen toewensen. Vooral de gezondheid van
mens en dier op de eerste plaats stellen is de beste cocktail voor een
goede start.

Koetsenbeurs
De koetsenbeurs 2015 was een groot succes. Het bestuur wenst
daarom iedere helpende hand te bedanken voor hun vrijwillige inzet
om dit jaarlijks gebeuren steeds vlekkeloos te laten verlopen.
En er is toekomst voor dergelijk evenement. De jongste standhouder
was amper 10 jaar oud. Voor zover we weten, was de oudste
deelnemer ... 92 jaar.
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Als club willen wij zeker verdergaan met het organiseren van de
beurs. Wij zullen U tijdig op de hoogte brengen van de datum van
een volgende editie.

APZ – Ledenvergadering / Nieuwjaarsreceptie
Rekeninghoudend met de feestdagen op het einde van het jaar lijkt
het ons moeilijk de vergadering te organiseren in December. Daarom
wordt beslist om de eerstvolgende vergadering door te laten gaan op
vrijdag 08 januari 2016. Naar aanleiding van de vergadering wordt er
ook een nieuwjaarsreceptie aangeboden.
Niettemin houdt het APZ-bestuur eraan om U, begin januari 2016,
toch een clubblad te bezorgen met enkele informaties.

APZ-Mennersfeest
Het mennersfeest gaat door op 30-01-2016 te Massenhoven,
Kerkstraat in zaal “De Lindekens”. Inschrijven kan tot 17-01-2016.
Ook dit jaar zullen de prijzen voor het clubkampioenschap worden
uitgereikt aan de aanwezige leden alsook aan de BK-kampioen Glenn
Geerts.

Varia
Ook dit jaar wil het APZ het clubkampioenschap organiseren. Door
deel te nemen aan ritten/wedstrijden die vermeld staan in de
kalender in ons maandelijks clubblad kan de menner 1 of 5 punten
verdienen zoals vermeld. Gelieve uw deelname steeds kenbaar te
maken aan Liliane zodat een juiste rangschikking kan worden
opgesteld.
Leden die deelnemen aan menwedstrijden of mentochten verzoeken
wij om een tekst, eventueel aangevuld met foto’s, over te maken aan
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het bestuur zodat dit kan worden opgenomen in het clubblad. Dit
leest aangenamer dan de technische/wetenschappelijke artikelen die
wij zelf moeten gaan zoeken op het internet. Een mailtje hebben wij
het liefst maar geschreven kan ook.
Bij gebrek aan teksten, zal het APZ-bestuur zich soms zelf wagen aan
het schrijven van een tekst. Indien er fouten instaan, gelieve ons hier
dan melding van te maken zodat wij dit kunnen rechtzetten.

ZOEKERTJES / TE KOOP:
Wie iets te koop wil aanbieden of iets zoekt dat te maken heeft met
de paardensport, kan dit nog steeds aan ons doormailen. De vraag of
advertentie zal dan een tweetal maanden verschijnen in ons clubblad
en op onze website. Dit is een gratis dienst voor onze leden.
AGENDA
Datum
2016
08-01-2016

30-01-2016
14-02-2016

Ptn Omschrijving

5

26-02-2016
23/24-04-2016

1

APZ – Ledenvergadering: te Zandhoven,
Domein Bruyneel om 20.00 uur
Nieuwjaarsreceptie
APZ - Mennersfeest
APZ - Valentijnsrit (Zie informatie verder in
het clubblad)
APZ - Jaarlijkse algemene ledenvergadering:
te Zandhoven, Domein Bruyneel om 20.00 uur
APZ - Dressuur- en Vaardigheidswedstrijd
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Het Aangespannen Paard Zandhoven (VZW)

Agenda van de Algemene Ledenvergadering op 26 Februari 2016 om 20 uur.
De volgende punten zullen besproken worden:
1. Verslag van de voorgaande Algemene Ledenvergadering.
2. Aanstelling van twee Commissarissen-Revisoren voor het nazicht van
de rekeningen over het boekjaar 2015.
3. Rekeningen van het afgelopen boekjaar en begroting van het
komende jaar.
4. Voorleggen van de ledenlijst van alle leden die voor het jaar 2015 hun
lidgeld voldaan hebben.

De Voorzitter.

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk
GSM.: 0496 25 97 38 – Email: apz79@hotmail.com – Web: www.apz-zandhoven.be.

Pagina 4/13

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
VALENTIJNSRIT - 14 februari 2016
Informatie Onderweg is er een valentijnsdrank en –koek voorzien.

WEGPARCOURS
Totaal aantal Km
24

Aantal stops
1

% zand
10

EINDDATUM INSCHRIJVING
Vertrekplaats
Vertrek

% verhard
40

% bosweg
50

9 februari 2016

Oelegembaan te Zandhoven (Oud jumpingterrein)
14 februari 2016
Dag
11.00
Uur

ZEKER TE VERMELDEN

VALENTIJNSRIT

Naam
Adres
Polisnummer
Aantal koetsen

Aantal personen

Aantal kinderen

INSCHRIJVINGSGELD
Met hoeveel personen ?
Leden: Gratis – Niet-leden: 5,00 €
Te storten op rekening van: APZ vzw
Ter plaatse betalen
Rekeningnummer: BE79 7331 4131 9633
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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Kilometerheffing
Via een lid van de club werd ons volgend formulier overgemaakt met
betrekking tot de aanvraag tot een rittenblad.
Wij willen u deze informatie niet onthouden maar indien u interesse heeft,
raden wij u aan om contact te nemen met de Vlaamse Belastingsdienst.
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Jaarlijks APZ-mennersfeest
Het APZ-bestuur heeft het genoegen U uit te nodigen op het jaarlijks APZ-mennersfeest.


Niet te vergeten : de uitreiking van de prijzen voor het APZ-Clubkampioenschap en de
BK –kampioen Glenn Geerts

Wanneer: Zaterdag 30 januari 2016
Ontvangst vanaf 19.00 uur; We worden aan tafel verwacht om 20.00 uur.
Waar:

Feestzaal “De Lindekens”, Kerkstraat 74 te 2240 Zandhoven (Massenhoven).

Wat kunnen wij U aanbieden: Aperitief
Voorgerecht
Soep
Hoofdgerecht: buffet met keuze uit vis en vlees
Dessertbuffet
Wijn en drank gedurende de ganse avond inbegrepen
Dansgelegenheid op muziek verzorgd door: DJ ?????

AMBIANCE VERZEKERD
Wat dient U hiervoor te betalen: Leden APZ en inwonende : € 40,00
Niet-leden : € 50,00
Hoe inschrijven: !!!

Uiterste inschrijvingsdatum : 17 januari 2016 !!!

Te betalen op rekening van het APZ: BE79 7331 4131 9633 (BIC-Code: KREDBEBB)
Betalingsdatum telt als bewijs van inschrijving
Inschrijvingsformulier
NAAM + Voornaam : …………………………………………………………..
schrijft in voor het APZ-mennersfeest met
………. Personen die APZ-lid zijn X € 40,00 = …………
………. Personen die GEEN lid X € 50,00 = …………
en stort het bedrag van :
€
…………
op rekeningnummer van het APZ : BE79 7331 4131 9633 vóór 17 januari 2016
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Lidgeld vernieuwing
Het lidgeld is 25,00 euro voor alle leden van vorige jaren.
Nieuwe leden: 40,00 euro voor het eerste jaar, de volgende jaren ook 25,00 euro
Naam: …………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………….
Postnr/Plaats: ……………………………………………………………………..
Tel.: ………………………………… GSM: …………………………………….
Emailadres: ……………………………………………………………………….
Te storten op KBC-rekening: BE79 7331 4131 9633 (BIC-Code: KREDBEBB)
met vermelding: “Lidgeld 2013 : 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-rekening: BE79 7331 4131 9633 (BIC-Code: KREDBEBB) met vermelding:
“Sponsoring clubblad APZ”
Of te betalen aan Liliane.
Betalen a.u.b. vóór 15 februari
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Flanders Indoor Mencup
De Flanders Indoor Mencup is een jaarlijkse indoorcompetitie tijdens het
winterseizoen.
Zowel recreatieve als competitieve leden van VLP, LEWB en LRV kunnen
deelnemen. Een menbrevet is niet verplicht. De immatriculatie van pony's en
paarden kan snel en kosteloos. Ook het metingsattest voor pony's is niet
verplicht. De inschrijvingen verlopen online via de website www.equibel.be of
offline via VLP.
Hieronder vindt u alle info en resultaten van de voorbije editie 2014-2015.
Tijdens het winterseizoen 2015-2016 zal er opnieuw een Flanders Indoor
Mencup georganiseerd worden.
Kalender, startlijsten en resultaten

Datum

Club

Locatie

1 01/11/2015

Dena Stables

2300 Turnhout

2

QC Stables

9100 Sint-Niklaas

3 29/11/2015

Antwerpse Menners

3050 Oud-Heverlee

4 06/12/2015

Hagelands Aanspanning

3050 Oud-Heverlee

5 13/12/2015

Oost-Vlaamse Menners

9750 Zingem

6 20/12/2015

QC Stables

9100 Sint-Niklaas

7 10/01/2016

Ruitersportcentrum PC Stables

3721 Vliermaalroot

8 17/01/2016

Oost-Vlaamse Menners

9991 Adegem

9 24/01/2016

Oost-Vlaamse Menners

9750 Zingem

10 31/01/2016

Ruiter-en menclub De Stang

2870 Puurs

11 07/02/2016

Oost-Vlaamse Menners

9750 Zingem

12 14/02/2016

QC Stables - finale

9100 Sint-Niklaas

22/11/2015

13 28-29/02/2016 FHE - superfinale

9000 Gent

14 13/03/2016

Oost-Vlaamse Menners

8610 Hanzame

15 28/03/2016

Antwerpse Menners

3050 Oud-Heverlee

(Bron: http://www.vlp.be/mennen/Mennen-Resultaten/Flanders-Indoor-Mencup/)
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NIEUWSBERICHT
APASSIONATA, Europa’s succesvolste live-entertainmentshow met
paarden, komt in 2016 voor de elfde keer naar Antwerpen. In de Lotto
Arena naast het Sportpaleis raken op zaterdag 20 en zondag 21 februari
alle paardenliefhebbers ‘In de Ban van de Spiegel’. De nieuwe
Apassionata-productie belooft magische ontmoetingen en betoverende
scènes naast spanning en sensatie. ‘In de Ban van de Spiegel’ is een niet
te missen spektakel voor heel de familie.
Het geheimzinnige spiegelkabinet
‘In de Ban van de Spiegel’ vertelt het verhaal van de zussen Amy en Tracy, die een idyllisch en zorgeloos leven leiden op hun
boerderij op het eiland Jersey. Op een dag gebeurt er echter iets mysterieus, dat totaal onopgemerkt blijft door alle andere
bewoners van het eiland. De werkelijkheid lijkt een scheur op te lopen. Vanuit het niets duiken duistere figuren op. Hun
contouren worden steeds duidelijker… Tot uiteindelijk een bizarre tent op de weide langs de rand van de weg staat, een
spiegelkabinet!
Amy en Tracy voelen zich door dit spiegelkabinet aangetrokken. Het opschrift “Spiegel der Wereld” belooft een spannend
avontuur. De duistere uitstraling van de tent nemen ze allebei nauwelijks waar wanneer ze binnengaan. Ze hebben geen flauw
benul van de tovenaar die hier een val heeft opgezet om jonge zielen te vangen… Zielen zoals die van Amy! Met een list lokt hij
het meisje in zijn donkere spiegel, die achter haar in scherven uiteenvalt.
Tracy blijft vertwijfeld achter wanneer de scherven voor haar ogen oplossen. Gelukkig bestaan er ook goede krachten om haar
heen, die haar met raad en daad bijstaan. Om haar zus terug te halen moet ze haar reis door de spiegel afleggen en de
verdwenen brokstukken weer in elkaar zetten. Moedig begeeft ze zich op haar zware weg…
Zal Tracy erin slagen de ban van de spiegel te doorbreken? Kan ze haar zus Amy bevrijden uit de greep van de tovenaar? Je komt
het allemaal te weten tijdens deze fantastische tocht door werelden vol fantasie en fascinatie, schaduw en licht. Een reis met de
mooiste paardenrassen ter wereld en ruiterkunst op topniveau, zoals we die al tien keer in Antwerpen met Apassionata mochten
ondernemen.
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Mis het niet, reserveer snel
Bestel nu je kaarten (42, 52 en 62 euro, inclusief servicekosten) en maak er met het hele gezin, familie, vrienden of collega’s een
onvergetelijke uitstap van. Kinderen t/m 9 jaar krijgen automatisch een korting van 50% op de normale ticketprijs. Voor groepen
en verenigingen zijn er aantrekkelijke kortingen.

Leden van VLP krijgen korting, zij dienen de promotiecode "VLP" in te geven bij het plaatsen
van een bestelling. Opgelet, VLP is hoofdlettergevoelig, gelieve alles in hoofdletters in te
geven.
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ZOEKERTJES / TE KOOP:
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