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In het verenigingsjaar 2021 bestond de kring uit 23 verenigingen, met in totaal 1119 leden. Tevens 

zijn er 2 Hippische Centra aangesloten bij de kring.   

In het jaar 2021 heeft er een wijziging plaatsgevonden in het zittende bestuur. Aftredend en niet 

herkiesbaar waren: Kitty Gieling (bestuurslid) en Ricardo Engelen (bestuurslid kring en Regiobestuur. 

Tevens is Hermine Spaan terug getreden als bestuurslid. Marleen Schipper, Joëlle Damiana en Anne 

Brouwer zijn aangesteld als nieuwe bestuursleden. Inge Santman is namens de kring lid geworden van 

het regiobestuur. Aan het einde van het jaar bestond het bestuur uit: Inge Santman (voorzitter en lid 

regiobestuur), Bianca Hartman (secretaris), Marleen (bestuurslid en tevens penningmeester), 

André Keuper (bestuurslid en coordinator van de wedstrijdkalender), Monica Drohm (bestuurslid en 

lid regiobestuur), Joëlle Damiana (bestuurslid) en Anne Brouwer (bestuurslid).    

Het bestuur vergaderde 6 keer. In verband met Covid-19 viel het indoorseizoen 2020-2021 in het 

water. Er zijn geen selecties geweest en er is geen regiokampioenschap georganiseerd. In het voorjaar 

van 2021 werden de regels versoepeld en mochten er in eerste instantie meetmomenten en later ook 

wedstrijden worden georganiseerd. De betekende dat er in allerijl nieuwe selectiewedstrijden zijn 

georganiseerd om een afvaardiging naar de regiokampioenschappen mogelijk te maken en om 

kringkampioenen te huldigen. De kringkampioenen werden op de laatste selectiewedstrijden direct 

bekend gemaakt en gehuldigd. De regiokampioenschappen in het outdoorseizoen werden 

georganiseerd door een vereniging binnen onze kring die er ondanks alle Covid beperkingen en het 

slechte weer en goed georganiseerd en mooi kampioenschap hebben georganiseerd. 

In het indoorseizoen zijn we van start gegaan met het organiseren van selectiewedstrijden zoals 

gepland. Echter, door Covid-19 werd de sport vanaf 18 december wederom stilgelegd. Dit heeft ertoe 

geleid dat het aantal verreden selectiewedstrijden op basis waarvan ruiters geselecteerd konden 

worden voor het Gelderskampioenschap varieerden tussen de 2 en 4 wedstrijden.  

Er werden dit jaar (als proef) voor de rubrieken met meer dan 4 deelnemers ook reservekampioenen 

uitgeroepen. De huldiging van de kringkampioenen en de reserve kampioenen van het indoorseizoen 

2021-2022  is begin maart coronaproof georganiseerd. Van de gehuldigden zijn foto’s gemaakt en op 

facebook geplaatst. Het werd door de deelnemers ervaren als een bijzonder leuke huldiging. 

In 2021 is er zowel een online voorjaarsledenvergadering geweest als in najaarsledenvergadering bij 

de Grensruiters in Dinxperlo. Tevens zijn er additionele (online) vergaderingen belegd met de 

verenigingen binnen onze kring om de kalender te formuleren. Overige activiteiten hebben helaas 

geen doorgang gevonden. 

Via de website van de kring, www.deoudeijssel.nl, de mail en via de facebookpagina werden de leden 

geïnformeerd.  

 

http://www.deoudeijssel.nl/

