Horse out! gaat door!
HorseOut is ooit begonnen als een schoolopdracht voor o.a. Nienke Elsenaar. Het organiseren van
evenementen zit haar in het bloed. Met het vertrek van de familie van Doesburg krijgt zij de ruimte
om de evenementen nog professioneler en veiliger te organiseren. Maar laten we ons eerst even
voorstellen:
Nienke is 23 jaar en student aan de Hbo in Wageningen. Na het MBO te
hebben afgerond wil ze graag een carrière als docent hippische vakken. Naast
haar studie werkt ze op een manege en in hotel De Vrije Vogel, waar onze
activiteiten starten of afspelen.
Marieke is 20 en studeert communicatie aan het NHL/Stenden in
Leeuwarden. Met een miner Eventmanagement is zij de drijvende kracht
achter onze stichting. Heb je contact met ons, meestal is dat dan met haar.
Johan is al wat ouder en eigenaar van De Vrije Vogel. Als voorzitter neemt hij
de touwtjes in handen. Hij heeft jarenlange ervaring met het organiseren van
vakanties en leiding geven aan het hotel team. Op een ontspannen manier
wil hij garant staan voor veiligheid en plezier.
Stichting Horse Out! gaat door met het organiseren van buitenritten en Ride & Run/bike. Maar er
zullen meer evenementen en activiteiten georganiseerd worden en daarbij blijven we niet altijd op
het terrein van De Vrije Vogel. Meer informatie vindt u op onze website www.horseout.nl
Onze stichting wil zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Daarom gaat een groot deel
van de opbrengsten naar “Goede doelen”. In het verleden hebben we al veel geld gedoneerd aan een
voedselbank, kledingbank, de KNRM-Ameland, Stichting Scala e.d. Hier zullen we mee doorgaan.
Onze stichting is Non-profit en dat willen we graag zo houden.
Stage en vrijwilligerswerk maakt een groot deel van onze activiteiten
mogelijk. Middelbare scholieren kunnen hun maatschappelijke stage
bij ons doen. Maar ook op MBO en HBO niveau kunnen studenten
opdrachten en onderzoeken bij ons doen.
Horse Out! in het kort:
•
•

•
•
•

Volledig georganiseerde activiteiten
Veiligheid gegarandeerd
o Overleg met gemeente en Staatsbosbeheer
o Goede aansprakelijkheidsverzekering
Mogelijkheid voor annuleringsverzekering
We zijn maatschappelijke betrokken
En bovenal: we staan voor veel paarden plezier!

Graag tot ziens, of in het fries, Oant sjen. Graag zien we je bij een van onze activiteiten. Kijk voor al
onze activiteiten op onze website www.horseout.nl

