Jaarverslag Stal Mistral 2019
2019 is voorbij gevlogen met succes voor Stal Mistral. Het is een druk en sportief jaar geweest,
er zijn wedstrijden gereden, feestjes gegeven & verschillende activiteiten georganiseerd. In dit
jaarverslag lezen jullie de hoogte punten en gebeurtenissen van 2019.

Het 7e seizoen van de ponyfeestjes is begin maart dit jaar van start gegaan. We hebben
voor vele jarigen het kinderfeestje mogen verzorgen. Ook dit jaar was het mogelijk een
feestje te vieren tussen de pony’s i.c.m. het restaurant de Pannenkoe in Bleiswijk. Ook
je feestje vieren? Vanaf volgend jaar zijn we vanaf 7 maart weer geopend! 🎉

6 april hebben Marije en Mistral een dressuurwedstrijd gehad in Boskoop. Zij
behaalde hier een mooie 1e & 2e plek. Knap hoor!
Op 13 april was de eerste onderlinge wedstrijd van rijvereniging Moerveen.
Zoals elke wedstrijd mogen er een aantal kinderen van Stal Mistral hieraan
deelnemen. Wat reden jullie een keurige proef, gefeliciteerd met het behalen
van je prijs! 🏆
Koningsdag zijn Marije & Mistral begonnen met een rondje springen bij
Manege de Prinsenstad in Delft.

Begin mei zijn wij naar Urk gereden om kennis te maken met
deze knappe pony; Levi. Je snapt wel dat wij opslag verliefd
waren op deze leukerd. Na de meivakantie is Levi het
“ponyteam” gaan versterken en loopt hij gezellig mee in de
lessen. Heeft hij jullie hart ook al veroverd?

19 juni hebben wij een cursus gevold van Barbara Wielders over
“kinderen leren paardrijden”. De cursus is met een pedagogische
insteek gegeven. Onderwerpen zoals omgaan met ouders, het
ontwikkelen van zelfvertrouwen, (faal)angst en motivatie bij kinderen
zijn voorbij gekomen. We hebben de cursus succesvol mogen
afronden!

22 juni vond de tweede onderlinge (spring)wedstrijd
plaats. Iedereen heeft weer goed haar best gedaan,
het was een leuke dag! Roos Van der Spek ging
met de springbokaal ervandoor, echt knap!👏

12 juli zijn Emma & Daniel getrouwd. Het was een hele
liefdevolle dag! 💕
Voor alle kinderen die langs zijn geweest: “bedankt voor jullie
komst, de mooie tekeningen en het cadeau!”

We proberen het gehele jaar door een klusjesuur in te plannen op de zaterdagochtend.
Kinderen kunnen na de paardrijles blijven “hangen” om nog te helpen met de
stalwerkzaamheden. Door het prachtige weer afgelopen zomer, sloten we dit vaak af met
een waterspel 🎉🌞. Bedankt voor je hulp!

Na de zomervakantie hebben we het winterseizoen ingeluid met
een teamuitje welke op 14 september plaats vond. Gezellig met
elkaar op de fiets naar de Pannenkoe voor een pannenkoek en
daarna kegelen in Op Moer! Het was heel erg gezellig, bedankt
voor je komst! Volgend jaar weer?

Na de zomervakantie waren wij terug te zien in de najaar gids
2019 van Brains. Brians is voor jeugd- en jongerenwerk in de
Gemeente Zuidplas (Nieuwerkerk a/d IJssel, Zevenhuizen,
Moordrecht, Moerkapelle). We hebben een actieve sportmiddag
mogen verzorgen voor maar liefst 45 kinderen. Het thema was
'test je fitheid', dit hebben we o.a. met gym op de pony en een
uitgezet parcours met verschillende obstakels getest. Bedankt
voor je komst en inzet!🎉

Mooie herinneringen moet je bewaren en laten zien, daarom
hebben wij een Instawal gemaakt bij de Stal. Een speciale,
grappige of mooie foto kan je hier ophangen. Samen creëren
en koesteren we de mooie momenten.

12 oktober vond de derde en tevens ook de laatste onderlinge wedstrijd plaats.
Naast de dressuurproefjes werd er ook een kür op muziek georganiseerd.

Begin november zijn Marije en Emma een nachtje naar de
Veluwe geweest. Heerlijk door de bossen en op de Hei rijden
met de paarden.

25- 29 november Sinterklaas bij Stal Mistral | In de week voor het sinterklaasfeest hebben de
kinderen een "pietenconcours" kunnen afleggen tijdens de paardrijlessen. Cadeautjes over
de daken met het paard naar de schoorsteen brengen, was een hele klus. Einde van de
week was het Sinterklaasfeest! Gezellig onder genot van warme chocomelk en snoepgoed
hebben we gezongen en onze laars (welke was gevuld door de Sint & zijn pieten)
opgehaald🎁 Bedankt voor jullie komst!
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Wij begin dit jaar in de Postiljon hebben gestaan voor de kinderfeestjes?
Roos van der Spek de springbokaal (de wisselbeker van de vereniging) heeft
gewonnen?
Er steeds meer kinderen met hun eigen pony naar de paardrijlessen van Stal Mistral
toekomen?
De leerlingen van Stal Mistral naar de “kinderreceptie” op de bruiloft van Emma en
Daniel mochten komen?
Zij hele mooie tekeningen hadden gemaakt en liederen hebben gezongen voor het
bruidspaar?
Wij het Stal Mistral teamuitje erg geslaagd vonden?
Wij dit volgend jaar graag nog een keer willen organiseren?
Roos & Viktoria mee hebben gereden met de kür op muziek?
Marije en Mistral hier ook aan mee deden en helemaal in het blauw verkleed waren?
Wij een samenwerking hebben met het Jeugdfonds Sport & Cultuur?
Zij het mogelijk maken dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid
kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of
iets anders creatiefs kunnen doen?
Wij dit jaar weer hebben deelgenomen aan Brains?
Er maar liefst 45 kinderen zich voor ons programma hadden opgegeven?
We een hele grote groep hulpjes hebben op de zaterdag?
Zij heel veel klusjes doen en ons heel goed helpen?
Wij dit erg waarderen?
Wij iedereen die ons dit jaar hebben geholpen heel erg willen bedanken?
Wij hopen op nog zo’n succesvol en sportief jaar?
Wij jullie graag volgend jaar terug zien bij Stal Mistral?
Wij jullie het aller beste toewensen voor 2020?

