
Het bestuur is  bij vragen of opmerkingen te bereiken onder 

bestuur@isidorusruiters.nl 

  

Het bestuur van de isidorusruiters bestaat op dit moment uit: 

  

Voorzitter: Martin Diepenmaat 

martin.diepenmaat@isidorusruiters.nl 

  

– algehele coördinatie 

– samenstellen van ons nieuwsblad 

  

  

Vice-voorzitter: Henk ten Thije 

henk.tenthije@isidorusruiters.nl 

  

– vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid 

– zit namens de isidorusruiters bij alle vergaderingen en commissies binnen de 

hoeve, waar onze aanwezigheid gewenst is. 

– draagt samen met pascal zorg voor terreinen en materiaal 

  

  

Secretaresse: Lyzette Bals 

lyzette.bals@isidorusruiters.nl 



  

– notuleren van alle vergaderingen 

– diverse correspondentie 

– hulpenlijst wedstrijden en kantinediensten 

– verzorgen van uitslagen naar krant en website 

  

  

Penningmeester: Irene Werger 

penningmeester@isidorusruiters.nl 

  

– financiële administratie 

– bijhouden ledenadministratie 

  

  

Wedstrijdsecretariaat pony’s: Marieke Hendriks 

marieke.hendriks@isidorusruiters.nl 

  

– startpassen aanvragen 

– afmeldingen voor les bijhouden 

– vraagprogramma’s en startlijsten pony’s 

  



  

Wedstrijdsecretariaat paarden: Eva Schoonhoven 

eva.schoonhoven@isidorusruiters.nl 

  

– vraagprogramma’s en startlijsten paarden 

  

  

Algmeen lid: Pascal Bouwman 

pascal.bouwman@isidorusruiters.nl 

– draagt samen met Henk ten Thije zorg voor terreinen en materiaal 

  

Activiteitencommissie: 

De activteitencommissie verzorgt alle activiteiten buiten de lessen en wedstrijden 

om, onder andere: 

– ponykamp 

– bloemenactie 

– dropping of andere tocht 

– buitenrit 

– barbecue clubkampioenschap 

– winteractiviteit 

De activiteitencommissie is te bereiken via activiteiten@isidorusruiters.nl 

Momenteel bestaat de activiteitencommissie 

uit: Mariska Winkelhuis,  Melissa Vennevertloo,Mark Koebrugge, Bianca 

ten Voorde, Amber Bals, Han Koenderink en Marjolie Rack 

  

Websitecommissie: 

De websitecommissie houdt zich bezig met het up to date houden van de website, 

plaatsen van aangeleverde stukken, plaatsen van foto’s en advertenties van ons 

zomerconcours . 

De websitecommissie is te bereiken via webmaster@isidorusuiters.nl 

De websitecommissie bestaat momenteel uit Dick en Angelien Vreman. 

  



Concourscommissie: 

De concourscommissie bestaat naast alle bestuursleden 

uit: Mandy Asbroek, Angelien Vreman,  Ernie Vennevertloo, Hermien Botterhuis, 

Marloes volker, Melissa Vennevertloo en Kiki Spanjaard 

De concourscommissie houdt zich bezig met de organisatie van het zomerconcours, 

het clubkampioenschap en de grote prijs van haaksbergen. 

de concourscommissie is te bereiken via concours@isidorusruiters.nl 

Vanaf januari tot na het zomerconcours komt de commissie ongeveer maandelijks 

bij elkaar en zorgt daarbij o.a. voor de sponsoring , de catering, benaderen van 

juryleden, omroepers en parcoursbouwers, voldoende hindernismateriaal en 

dressuurbanen, terrein, vergunningen, dranghekken en nog veel meer. 

Overige commissies: 

Verder bestaan er binnen de vereniging nog een hinderniscommissie, 

terreincommissie, geluidscommissie en sponsorcommissie, de sponsorcommissie is 

te bereiken via sponsoring@isidorusruiters.nl 

die zich ieder met hun eigen vakgebied bezig houden. 
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