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Evenementen data 2020 / 2021
● 28 nov, Barokke dressuurwedstrijd, Aalsmeer
● 27 & 28 maart 2021 APTO keuring
● 4 & 5 sept. 2021 CCE, België

Wedstrijden en evenementen

Helaas hebben wij een aantal wedstrijden moeten afgelasten door Corona. Het gaat hierbij om
de wedstrijd van 31 oktober in Aalsmeer en 8
november in Laag Soeren. Vooralsnog blijft de
wedstrijd op 28 november in Aalsmeer staan,
maar blijf vooral Facebook in de gaten houden
voor het laatste nieuws.

Algemeen

Beste leden en liefhebbers van het Spaanse paard,
Hopelijk zijn jullie allemaal nog gezond en wel. Afgelopen
maand is ons prachtige magazine weer in de bus gevallen.
Een gezamenlijke magazine Mosquero - Pura Pasión die
ondanks het verzetten van de CCE weer ontzettend mooi
is geworden.

Oproep bestuurslid

Wil jij graag de vereniging helpen en heb jij een passie
voor (social) media? Dan is dit jouw kans! Wij zijn namelijk
hard op zoek naar een nieuw bestuurslid dat de post media
op zich wel nemen.
Als algemeen bestuurslid media beheer je het Facebook en
Instagram account van de vereniging, de Nieuwsbrief en
help je met het in elkaar zetten van onze prachtige Pura
Pasión.
Wil je meer informatie over de functie en tijdsbesteding,
dan geven wij dit natuurlijk graag. Stuur een mailtje naar
secretariaat@verenigingspaanspaard.nl of bel of app een
van onze bestuursleden als je geïnteresseerd bent en wie
weet zien wij jou op de volgende bestuursvergadering!

Pura Pasión december

We naderen het eind van het jaar 2020 en dat betekent dat
in december de laatste Pura Pasion van dit jaar op de mat
zal vallen. Heb jij dit jaar iets meegemaakt wat je graag
met de andere leden wil delen of lijkt het je leuk om een
ander Spaans artikel te schrijven? Laat het ons weten! De
sluitingsdatum van aanlevering is 1 november 2020.
Voor meer informatie en opgave:
media@verenigingspaanspaard.nl
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