
 L.R. & P.C. Isidorusruiters  

 

Organisatie LR & PC Isidorusruiters.Beste ouders/nieuwe leden 

Samenstelling bestuur: 

Martin Diepenmaat  (Voorzitter) 

- Algehele Coördinatie. 

- Controleren en actueel  houden van regels rondom AVG. 

- E-mail: martin.diepenmaat@isidorusruiters.nl 

 

Henk ten Thije (Vice voorzitter) 

- Vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. 

- Zit namens onze vereniging bij vergaderingen en commissies binnen St. Isidorushoeve, daar waar 

onze aanwezigheid gewenst is. 

- Draagt samen met Pascal Bouwman de zorg voor terrein en materiaal. 

- E-mail: henk.tenthije@isidorusruiters.nl  

 

Lyzette Bals (Secretaris) 

- Notuleren van vergaderingen. 

- Diverse correspondentie afhandelen en/of doorsturen naar de juiste persoon binnen het bestuur. 

- Beheer  app ten behoeve van de verenigingslessen. 

- Verzorgen van uitslagen naar krant en website. 

- E-mail: lyzette.bals@isidorusruiters.nl 

 

Irene Werger-Leusink (Penningmeester) 

- Financiële administratie. 

- Ledenadministratie. 

- E-mail: penningmeester@isidorusruiters.nl 

 

Marieke Hendriks (Wedstrijdsecretaris pony’s) 

- Vraagprogramma’s en startlijsten pony’s. 

- E-mail: marieke.hendriks@isidorusruiters.nl 

 

Eva Schoonhoven (Wedstrijdsecretariaat paarden) 

- Vraagprogramma’s en startlijsten paarden. 

- E-mail: eva.schoonhoven@isidorusruiters.nl 

 

Pascal Bouwman (Algemeen lid) 

- Draagt samen met Henk ten Thije de zorg voor terrein en materiaal. 

- E-mail: pascal.bouwman@isidorusruiters.nl 

Activiteitencommissie: 
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De activiteitencommissie verzorgt alle activiteiten buiten de lessen en wedstrijden om, onder andere: 

- Ponykamp. 

- Bloemenactie. 

- Voorjaarsactiviteit. 

- Buitenrit. 

- Barbecue aansluitend aan het clubkampioenschap. 

- Winteractiviteit. 

Samenstelling activiteitencommissie: 

- Mariska Winkelhuis, Melissa Vennevertloo, Amber Bals, Marjolie Rack, Nicole Paul en Robin Brefeld. 

- E-mail: activiteiten@isidorusruiters.nl  

 

Websitecommissie: 

De websitecommissie houdt zich bezig met het actueel houden van de website, het plaatsen van 

aangeleverde stukken, het plaatsen van foto’s, het plaatsen van advertenties t.b.v. het zomerconcours. 

Samenstelling websitecommissie: 

- Dick en  Angelien Vreman. 

- E-mail: webmaster@isidorusruiters.nl  

 

Concourscommissie: 

 

De concourscommissie houdt zich bezig met de organisatie van de diverse concoursen zoals 

indoorconcoursen, bixieconcoursen, de Grote Prijs van St. Isidorushoeve,  het Zomerconcours en het 

clubkampioenschap. Ook maakt de concourscommissie de hulpenlijsten. 

Samenstelling concourscommissie: 

- Angelien Vreman, Ernie Vennevertloo, Hermien Botterhuis, Melissa Vennevertloo, Martine van der 

Kuil en Merle Bloem De diverse leden van het bestuur zijn afwisselend aanwezig. 

- E-mail: concours@isidorusruiters.nl 

 

Sponsorcommissie: 

 

De sponsorcommissie zorgt voor het binnenhalen van sponsorgelden en/of diensten. 

Samenstelling sponsorcommissie: 

- Angelien Vreman, Marieke Hendriks, Loes Botterhuis, Marion Lentelink en Erik Spanjaard. 

- E-mail: sponsoring@isidorusruiters.nl  

 

Overige commissies: 

 

- Hinderniscommissie. 

- Geluidscommissie. 

- Terreincommissie. 
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