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VOORWOORD

Namens het bestuur en alle andere leden, heet ik je van harte welkom bij de Weelruiters.
En…. gefeliciteerd met de keus voor onze vereniging!
Onze club is enorm gegroeid en het risico bestaat dat het daardoor allemaal wat onpersoonlijker
wordt. Je zult echter zien dat dit niet zo is, Weelruiters zijn echte gezelligheidsmensen waarbij je je
snel thuis zult voelen.
Maar niet alleen gezelligheid is belangrijk, ook prestatiegerichte training staat bij ons hoog in het
vaandel, dit getuige de vele goede prestaties van Weelruiters op de diverse concoursen in- en buiten
de provincie.
Het verenigingsjaar van onze club staat bol van de activiteiten: buitenritten, puzzeltocht,
ponykampen, clubkampioenschappen, oefenparcoursen, oefendressuurwedstrijden,
zomeravondwedstrijden, Jumpin’ de Weel, schaatsfestijn en ga zo maar door.
Al die activiteiten vragen veel inzet van het bestuur, maar ook van individuele leden.
Er zal dan ook wel eens een beroep op je gedaan worden om een steentje bij te dragen, dat hoort
ook allemaal bij het lidmaatschap van een actieve vereniging.
Na deze korte impressie van onze club, rest mij je een succesvolle, maar vooral gezellige tijd bij de
Weelruiters toe te wensen.

Piet Huige,
voorzitter Weelruiters

3

BESTUUR WEELRUITERS

Piet Huige - voorzitter
Brilletjesdijk 3, 4443 RH Nis se
0113-655947 voorzitter@deweelruiters.nl
Joke Goeree - secretaris
Coudorpseweg 24A, 4438 AL Driewegen.
0113-655315 secretaris@deweelruiters.nl
Anja van der Linde - wedstrijdsecretariaat
Arendstraat 14, 4458 AS ’s Heer Arendskerke
0113-561770 wedstrijdsecretariaat@deweelruiters.nl
Peter Raats - penningmeester
Hollepoldersedijk 9, 4454 PX Borssele
0113-653050 penningmeester@deweelruiters.nl
Overige leden:
Kees Willeboer
Lange Achterweg 23C, 4458 AA s’ Heer Arendskerke
06-53972633 keesisok@zeelandnet.nl
Natasja Vink- den Engelsman
Weltevredendijk 1, 4438 NJ Driewegen
0113-653077 n-a.vink@planet.nl
Jan Kees Klap
Oudelandsedijk 1, 4436 RA Oudelande
0113-548317 j.klap@nonnekes.nl
Lea Welleman
’s Heerenhoeksedijk 27, 4441 RE Ovezande
0113-354555 8ismeerdan1000@zeelandnet.nl
Kees Westdorp
Provincialeweg 22, 4431 NB s’ Gravenpolder
0113- 311050 kees46@zeelandnet.nl
Anja de Vos
Coudorp 11, 4455 AH Nieuwdorp
0113-613427 adevossen@kpnplanet.nl
Linda Goense
Groenedijk 16, 4441 TJ Ovezande
0113-548654 lgoense@zeelandnet.nl
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AANSPREEKPERSONEN BIJ WEELRUITER AKTIVITEITEN

Anja van der Linde

Wedstrijdsecretariaat en KNHS-zaken / lidmaatschap KNHS/
veiligheidscertificaat.

Anja de Vos

Kantinebeheer.

Joke Goeree

Lidmaatschap Weelruiters, notulen, agenda vergaderingen,
ledenadministratie, statuten vereniging, nieuwsbrief

Peter Raats

Penningmeester.

Natasja Vink

Wedstrijdsecretariaat zomeravondwedstrijden, prijzenbeheer,
aanspreekpersoon dressuurwedstrijden, lid kringbestuur.

Lea Welleman

Clublessen pony’s, gastlessen, clinic’s, jeugdbeleid.

Kees Westdorp

Menlessen / menactiviteiten / mencommissie

Piet Huige

Clublessen paarden, statuten vereniging,
algemene vragen, ideeën, klachten, springwedstrijden.

Kees Willeboer

Technische zaken, Jumpin’ de Weel.
verenigingsvertegenwoordiger Zeeland KNHS.

Jan Kees Klap

Technische zaken, après-ski, Franse middag,
beheer EHBO koffer.

Linda Goense

Commissie communicatie, website, nieuwsbrief, jeugdbeleid.

De statuten van de vereniging zijn op verzoek te verkrijgen bij de secretaris van de vereniging.

Iets leuks, geks, interessants of nieuws te melden??
Mooie wedstrijd gezien?
Stuur een mailtje naar Linda Goense: lgoense@zeelandnet.nl
We streven er naar maandelijks een nieuwsbrief uit te brengen en werken de
website regelmatig bij:
www.deweelruiters.nl
Kopij is dus van harte welkom!!
Heb je foto’s gemaakt? We plaatsen ze graag in het fotoalbum op de website. Stuur je
foto’s naar lgoense@zeelandnet.nl of cj.schipper@zonnet.nl
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ACTIVITEITEN
De Weelruiters houden van gezelligheid.
Er staan dan ook ieder jaar vele activiteiten op het programma zoals:
-

Clubkampioenschappen
Clublessen
Gastlessen
Ponykampen
Dressuurwedstrijden
Buitenritten
Puzzelrit
Verenigingskampioenschap, 4-tallen etc.
Oefen(dressuur)wedstrijden
Oefenparcoursen
Spelletjesmiddag
Menwedstrijden

Daarnaast wordt er nogal eens op de omstandigheden ingespeeld.
Zo kan het gebeuren dat er bij flinke vorst een groots schaatsfestijn op de Weeltjes bij Piet en Loes
wordt georganiseerd, compleet met “koek en zopie”. Ingelaste evenementen worden aangekondigd
via de mail en de website: www.deweelruiters.nl
Vooral op zondag is het een zoete inval in het clubhuis. Leden blijken nog vaak geruime tijd
In “het Juweeltje” te vertoeven, terwijl er in geen velden of wegen nog een paard of pony te
bekennen valt! PSV De Weelruiters is door dit soort activiteiten niet alleen een vereniging waar de
fanatieke wedstrijdruiters een basis vinden, maar ook een vereniging waar de recreatieruiters en de
supporters zich thuis kunnen voelen.
Al deze activiteiten brengen ook veel werkzaamheden met zich mee.
Dit is alleen mogelijk doordat de vereniging leden telt die zich voor de club in willen zetten.
Zo is er altijd plaats voor leden die zich nuttig willen maken op allerlei gebied zoals:
Assistentie bij de Weelruiter dressuurwedstrijden en Jumpin’de Weel.
(Ringmeester, schrijver, kantinedienst etc.)
Kantinediensten; deze worden met een aantal vrijwilligers gedraaid, ook hier is altijd ruimte
voor aanvulling.
Assistentie bij het onderhoud van de buitenmanege, het clubhuis etc.
Het ondersteunen van de communicatiecommissie door het aanleveren van kopij voor de
nieuwsbrief en de website.
Kortom, voor leden die een steentje bij willen dragen aan het succes van de vereniging, zijn er
volop mogelijkheden!
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(CLUB)LESSEN
Lessen worden gegeven op het terrein van Piet en Loes Huige aan de Brilletjesdijk 3 te Nisse.
Instructieteam:
Loes Huige
Piet Huige
Marit Huige
Monique van de Visse

(06-10822073)
(0113-655947)
(06-52587024)
(06-53240589)

INSTRUCTEURS
Vrijdagavond
:
Zondag
11.15-12.00 pony’s :
12.00-12.45 pony’s

Loes Huige en Marit Huige
Loes Huige, Marit Huige en Monique v/d Visse

OVERIGE ACTIVITEITEN:
(deze komen in de plaats van de geplande lessen, voor lessende leden is deelname gratis),
Florine de Voogd regelt de dressuur oefenmiddagen en organiseert samen met Natasja Vink
het 4-tal of 6-tal pony’s .
Marit Huige en Wilma Stouten organiseren regelmatig een begeleid springparcours..
Als men niet naar de les komt, dan graag even doorbellen naar de desbetreffende
instructeur/instructrice. Bij voorkeur minimaal een dag van tevoren bellen, zodat het eventueel
mogelijk is lessen samen te voegen. Wanneer men enkele weken geen lessen heeft gevolgd, is het
raadzaam even te bellen om te informeren of er wijzigingen zijn in de lestijden
RIJBAANREGELS VOOR RUITERS
Net als in het verkeer gelden er ook regels in de rijbaan. Ruiters dienen zich
aan de onderstaande rijbaanregels te houden. Begrijp je een of meer regels
niet? De instructeurs geven je graag een toelichting.
-

Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met CE-markering en
EN-1384 teken te dragen.
Bij het rijden dienen de schoenen ruim in de stijgbeugel te zitten.
Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde
doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.
Bij het rijden dienen grote, uitstekende sieraden en te losse kleding te zijn af- c.q. uitgedaan.
Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden aangekondigd.
Op en afstijgen op de AC-lijn.
De combinatie welke op de linkerhand rijdt, heeft het bij elkaar passeren voorrang op de
hoefslag ( dus rechts houden).
Degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang.
Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren.
Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de
rijbaan rijden.
Gil nooit als er iets gebeurt, het paard/pony raakt in paniek.
Eet geen kauwgum op paard/pony, dit kan tijdens een onverwachte beweging van het -dier
in je keel schieten.
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MENAFDELING WEELRUITERS
De menafdeling heeft tot doel; de bevordering van de mensport in het algemeen.
Het mennen wordt bevorderd door:
Wekelijkse clublessen
Instructie: Marieke Franke
Oefenparcoursen
Per jaar een clubkampioenschap
Het organiseren van clinic’s
In principe is de donderdag avond beschikbaar voor het aangespannen rijden. De lestijd is 45
minuten met een maximum van vier deelnemers. De lessen worden in principe in de
buitenbak verreden, met dien verstande dat er in overleg met Piet Huige (de eigenaar van de
binnenbak) bij slecht weer binnen kan worden gereden.
Mencommissie: Kees Westdorp, Andre Vink, Letty Dreesman en Jacco van ‘t Westende
Jumpin’de Weel Marathon: Kees Westdorp en Ko Goeree.

Foto: Heidi te Poele met Tinka en Twarres
Nederlands kampioen 2012

Foto: Jacco van ’t
Westeinde , Jumpin de
Weel 2012
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HUISREGELS
VOOR RUITER, PUBLIEK EN EIGENAREN VAN PAARDEN/PONY’S
Ten behoeve van veiligheid en paardrijplezier voor ons allen kent onze vereniging een aantal
huisregels. Wij rekenen op je medewerking.
Voor iedereen geldt:
Wij zijn te gast bij de Familie Huige.
Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in
een les bemoeien.
Niet rennen en schreeuwen, rond de rijbaan dient rust te zijn.
Met ingang van 1 juli 2008 geldt het volgende (landelijke) rookbeleid ook op onze
vereniging. Er mag op de terreinen van onze vereniging enkel gerookt worden op de
buitenterreinen. Dat houdt dus in dat alle binnen accommodaties, zoals de kantine en rijhal
rookvrij zijn. Deze regel geldt ten aller tijden, dus ook wanneer er geen sportieve activiteiten
plaatsvinden. Gooi je peuken niet op de grond! Houd het terrein netjes en maak gebruik van
de afvalcontainers en asbakken op het terrein. Een overtreding van de tabakswet door onze
leden of bezoekers, kan resulteren in een boete voor onze vereniging die kan oplopen tot
2.400,00 euro.
Aanwijzingen van de instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worden.
Mestresten in de bak en op het terrein opruimen (ook als het een keer niet van jouw eigen
paard of pony is!) Zo snel mogelijk opruimen, uiterlijk voor het verlaten van de baan. Mest
kan worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken of op de mesthoop.
Voor iedere ruiter geldt:
Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen
Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan
Voor beginnen ruiters geldt bovendien:
De rijkunst van nieuwe ruiters wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur.
De instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen.
Voor eigenaren van een paard of pony geldt verder:
Zadels dienen uitgerust te zijn met goed functionerende ophanghaken voor de s tijgbeugels.
Het gebruikte harnachement van iedere combinatie dient goed onderhouden te zijn en
minimaal 1 keer per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage.
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HET RIJDEN VAN WEDSTRIJDEN
Voor je wedstrijden kunt gaan rijden moet je aangesloten zijn bij de KNHS (Koninklijke
Nederlandse Hippische Sportfederatie) waar een startpas aangevraagd dient te worden.
De wedstrijdsecretaresse meld je aan bij de KNHS. Als je aangemeld bent krijg je een lidnummer.
Als je een lidnummer hebt kan je een startpas aanvragen.
Het aanvragen van een startpas is mogelijk via “mijnKNHS” op de site van de KNHS. De
aanvragen per post worden niet meer in behandeling genomen. Je kan als individueel lid aanmelden
via de button op www.knhs.nl ‘mijnKNHS voor leden. Als je jezelf heb aangemeld bij mijnKNHS
kun je ook zelf je startpas aanvragen. Als je pony of paard nog niet geregistreerd is moet je alle
gegevens uit het paspoort invullen. Ook de stokmaat word gevraagd bij de aanvraag, voor een pony
is dat nodig om te bepalen in welke categorie je bij de wedstrijden moet starten. De pony word door
een officiële ponymeter gemeten t/m zijn achtste jaar, die tevens de gegevens in het paspoort
registreert.
Voor ons gebied is een erkende ponymeter A. Ruissen, Dijkwelseweg 24, Kapelle.
Na de aanvraag duurt het ongeveer 2 weken voor je de startpas binnen hebt.
Regels m.b.t. het losrijden vóór de wedstrijd
Wanneer in een rijbaan door meerdere ruiters “vrij” wordt gereden, zijn de volgende regels van
belang:
In stap de hoefslag vrij houden
Komen 2 ruiters elkaar tegen, dan wordt er rechts aangehouden. (Degene die op de
linkerhand rijdt houdt de hoefslag, de ander gaat op de binnenhoefslag).
Wanneer een ruiter op een volte rijdt, houdt hij de hoefslag vrij.
HET OPGEVEN VOOR WEDSTRIJDEN
Als de outdoor en indoor wedstrijdkalender bekend is word deze geplaatst op de site
van de Weelruiters , www.deweelruiters.nl Je kunt zelf inschrijven via het wedstrijdsecretariaat van
de organiserende vereniging door inschrijfformulier (te vinden op www.knhs.nl) te mailen naar
desbetreffende vereniging. Op de site`s startlijsten.nl en inschrijfsysteem.nl staan de
vraagprogramma`s (uitnodigingen) van de vereniging die de wedstrijden organiseren. Daarin staat
ook wanneer de sluitingsdatum is. En er staat welke rubrieken er verreden worden, welke
proef/proeven.
Nadat je bent opgegeven voor een wedstrijd, kun je het beste een week voorafgaande aan de
wedstrijd informeren over starttijden. Kijk hiervoor op de website van startlijsten.nl,
inschrijfsysteem.nl of de website van desbetreffende organisatie.
Voor vragen kun je altijd mailen naar Anja vd Linde: wedstrijdsecretariaat@deweelruiters.nl

Foto: Marieke de Bart
Jumpin’de Weel 2012
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CHECKLIST VOOR WEDSTRIJDSPORTERS
Als je aan een wedstrijd deelneemt, bestaat de kans dat er gecontroleerd wordt op
‘wedstrijddocumenten’ door de jury of een federatievertegenwoordiger .
Zorg daarom dat je tijdens iedere wedstrijd een (uiteraard ) geldige startpas en het
paspoort van je paard of pony kunt overhandigen.
Paardenpaspoort
In het paspoort is onder andere de naam, transpondernummer, het ras, de leeftijd, de
juiste kleur, het geslacht, de kentekenen en zo mogelijk de afstamming geregistreerd.
Bij de controle op deze documenten wordt door de official gekeken naar de aanwezigheid en
juistheid van deze gegevens.
Transpondergegevens
Het nummer van de ingebrachte transponder (chip) of een andere wettelijke goedgekeurde identificatiemethode moet in het paardenpaspoort zijn vermeld.
Vaccinatiegegevens
In het paspoort moet een geldig overzicht van de aan het paard of pony toegediende
vaccinaties, inclusief de verplicht gestelde vaccinaties tegen influenza, te zijn opgenomen.
De basisvaccinatie tegen influenza, bestaande uit 2 inentingen, moet minimaal 21 en
maximaal 92 dagen na elkaar te zijn toegediend. Vervolgens dient jaarlijks (niet later
dan maximaal 12 maanden na de vorige inenting en minimaal 7 dagen voor de wedstrijd) de
vervolginenting te zijn gegeven.
Vermeldingen van vaccinaties zijn pas geldig wanneer deze zijn voorzien van de handtekening en
het ( praktijk ) stempel van de dierenarts, die de vaccinatie heeft toegediend.
Meethistorie
In het paspoort van een pony moet een geldig overzicht van de meethistorie zijn opgenomen.
Tot en met het bereiken van het achtste levensjaar moet een pony jaarlijks en voor 1 april gemeten
worden door een door de KNHS erkende ponymeter, die de gegevens in het paspoort
registreert.
Kenteken
De beschrijving van de uiterlijke kenmerken, aftekeningen en/of bijzonderheden van een
paard of pony.
Wijzigingen in het paspoort die niet de transponder, vaccinatie en/of maatgegevens
betreffen, kunnen alleen worden gewijzigd door een van de erkende paspoortuitgevende
instanties.
Een deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het kunnen overleggen van de benodigde
wedstrijddocumenten met hierin opgenomen de gevraagde gegevens volgens de geldende
richtlijnen.
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WETENSWAARDIGHEDEN VAN DE KNHS

Zodra een ruiter/amazone aan wedstrijden mee gaat doen, is het lidmaatschap van de KNHS
(Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie) verplicht.
De KNHS voorziet haar aangesloten verenigingen van de juiste formulieren om aan wedstrijden
deel te nemen, houdt resultaten van de combinaties bij en zorgt voor voldoende opgeleide juryleden,
parcoursbouwers etc. Op het terrein van de KNHS te Ermelo vinden regelmatig evenementen plaats
zoals trainingen, cursussen en stamboekkeuringen.
Het hoogtepunt van de evenementen is ongetwijfeld de HIPPIADE, het kampioenschap van de
KNHS. Het ledenblad van de KNHS, “PaardenSport”, informeert maandelijks over de
reglementswijzigingen en andere organisatiegebonden zaken.
Hieronder tref je de meest belangrijke reglementen aan.
-

Het federatiecentrum in Ermelo is de gehele week tijdens kantooruren bereikbaar.
De afdeling wedstrijdregistratie (o.a. voor het opvragen van je punten) is geopend van 9.00
uur tot 16.30 uur en bereikbaar onder het telefoonnummer van de KNHS: 0577 – 408220
Op vrijdag is het kantoor vanaf 15.00 uur gesloten.

-

Als ruiter of amazone dien je in het bezit te zijn van een geldige startpas
Hiervoor moet je verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Elke verantwoordelijke
pony- of paardenbezitter, of deze nu wedstrijden rijdt of niet, hoort trouwens WA-verzekerd
te zijn.

-

Een paard of pony dat deelneemt aan een wedstrijd die wordt verreden onder reglementen
van de basiswedstrijdsport organisaties dient tegen influenza te zijn gevaccineerd. Dit moet
als volgt gebeuren: een basisvaccinatie, bestaande uit twee entingen, die minimaal 21 en
maximaal 92 dagen na elkaar gegeven mogen zijn. Vervolgens een jaarlijkse enting, die niet
later dan 12 maanden na de vorige enting mag zijn toegediend.

-

Een paard of pony dat deelneemt aan een wedstrijd die wordt verreden onder reglementen
van de basiswedstrijdsport organisaties dient te zijn gechipt en in het bezit te zijn van een
paardenpaspoort.

-

Startpashouders dienen te allen tijde op wedstrijden het paspoort met daarin het
vaccinatiebewijs, waarin bovengenoemde entingen zijn aangetekend, op eerste verzoek te
kunnen tonen. Deelnemers waarvan wordt geconstateerd dat zij niet in het bezit zijn van de
vereiste start- en paspoort/inentingsbewijs kunnen worden beboet en mogen niet starten.
Ditzelfde geldt als de vermelde gegevens niet in overeenstemming zijn met de voorschriften.
De volgende boeteregeling is daarbij van kracht:

-

Er kan uitsluitend met pony’s aan wedstrijden worden deelgenomen indien voor de
betreffende pony een geldig meetbewijs getoond kan worden. Elke pony dient – voordat
deze voor het eerst aan een wedstrijd mee doet – te worden aangeboden bij een officiële
ponymeter om de stokmaat vast te stellen, conform de vanwege de F.E.I. (de Internationale
Hippische Organisatie) vastgestelde meetprocedure.
De pony’s dienen jaarlijks tot en met het achtste levensjaar te worden gemeten.
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-

Een ruiter of amazone die graag wil gaan springen moet eerst ooit met een pony of paard
tenminste 1 winstpunt hebben behaald in de B-dressuur. Dit mag dus een winstpunt zijn wat
je behaald hebt met een andere pony/paard dan met welke je wilt gaan springen. Ruiters of
amazones dienen zelf bij te houden hoe ver zij gevorderd zijn, zodat de actuele winst- en
verliespuntenstand altijd duidelijk is. Een combinatie is zelf verantwoordelijk voor het
uitkomen in de juiste klasse.
Combinaties dienen tijdig te promoveren c.q. te degraderen. Wij verwijzen je gemakshalve
naar het wedstrijdreglement (in bezit van de wedstrijdsecretaresse). Hierin is onder andere
de promotie- en degradatieregeling opgenomen.

-

De KNHS gaat er vanuit dat een ieder die deelneemt aan wedstrijden dat doet met
inachtneming van het reglement van de Afdeling Basiswedstrijdsport.
Tegelijkertijd wordt er vanuit gegaan dat ruiters en amazones dan tevens akkoord gaan met
andere aanvullende bepalingen van de KNHS.

-

Tijdens wedstrijden starten ruiters en amazones in het verplichte tenue van hun vereniging.
Alleen voor de klasse Z-dressuur kan van het verenigingstenue worden afgeweken.
Bepalingen over de maximale lengte van een zweep en de toegestane sporen, zijn te vinden
in het wedstrijdreglement.

-

Bij het KNHS kun je allerlei van belang zijnde boekjes inzake reglementen e.d. bestellen.
Enkele KNHS gegevens:
Adres
:
KNHS, De Beek 125, 3852 PL Ermelo
Telefoon
:
0577-408220
Fax
:
0577-401725
Internet
:
www.knhs.nl

Foto: Viertal, Nederlands Kampioen 2010
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VERZEKERINGEN

Alle leden van de Weelruiters dienen over een goede WA (Wettelijke Aansprakelijkheid)verzekering te beschikken. Dieren zijn nu eenmaal onberekenbaar en dat kan tot lastige situaties
leiden.
Zo kan en uit- of losgebroken paard/pony schade aan tuinen of gewassen op landerijen veroorzaken
met materiële schade, of erger, blijvend letsel van b.v. een bestuurder tot gevolg hebben. De
problemen zijn dan niet te overzien!
Als bezitter van een paard ben je voor de wet aansprakelijk voor het doen en laten van het dier. Ook
als kwajongens het hek van de wei geopend hebben waardoor het paard op de weg een ongeluk
veroorzaakt, ben je in eerste instantie hiervoor als eigenaar aansprakelijk.
In dit geval moet de eigenaar kunnen bewijzen dat het ongeval door anderen veroorzaakt is.
Ook tijdens een les, buitenrit of op concours en dergelijke kan het gebeuren dat jouw paard een
ander paard (of ruiter) kreupel slaat. Ook in dit geval ben je als eigenaar aansprakelijk.
Ons advies is dus duidelijk: kijk na of het risico van huisdieren en met name van paarden en pony’s
meeverzekerd is op de WA-polis. Zo niet, laat dit alsnog meeverzekeren!

Verhuist? Ander e-mailadres? Nieuw telefoonnummer?
Geef het a.u.b. door via:
secretaris@deweelruiters.nl
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JAARTARIEVEN PER 1/1/2013
Clubcontributie 2013
Administratiekosten per lid
Clubcontributie 1e lid
Clubcontributie gezinslid
Eenmalig entreegeld vereniging rijdend lid (paard)
Eenmalig entreegeld vereniging rijdend lid (pony)
Lesgeld (om de 14 dgn lessen) dressuur/springen/mennen
Lesgeld (wekelijks) dressuur/springen/mennen

€ 1,€ 55,€ 49,€ 55,€ 30,€ 62,50
€ 125,-

Zie voor meer informatie de Tarievenlijst 2013 op de website
www.deweelruiters.nl
KNHS contributie 2013
Eerste lid landelijke rijvereniging paard(LR) KNHS incl paardensport € 48,75
Eerste lid landelijke rijvereniging pony(PC) KNHS
€ 48,75
Registratiekosten KNHS paard
€ 25,25
Registratiekosten KNHS persoon (eenmalig)
€ 3,75
Registratiekosten KNHS pony
€ 18,00
Startpas paarden
€ 78,25
Startpas paarden gelimiteerd 4 starts
€ 57,50
Startpas pony's
€ 57,50
Startpas pony's gelimiteerd 4 starts
€ 36,75
Startpas mennen enkelspan
€ 47,00
Startpas mennen tweespan (per paard)
€ 24,25
Volgend gezinslid (excl. paardensport)
€ 17,00
Wijziging startpas/ kopie startpas
€ 5,25
Naamswijziging paard/pony (bestaande combinatie)
€ 35,00
Herstelkosten onjuiste registratie door leden
€ 13,00
STEUNEND LID
Iemand wordt alleen lid om de vereniging te steunen en om aan alle activiteiten te kunnen
meedoen. Kosten per jaar:
€
55,=
Vervolgens wordt dit lid (al dan niet onder invloed) overgehaald te paard te stijgen, waarop
besloten wordt “rijdend lid” te worden.
Kosten:
Eenmalig entreegeld à
€
55,=
Jaarlijks vervolgens
€
55,=
Na herhaaldelijke pogingen te paard te blijven zitten, lijkt het toch raadzaam de clublessen te gaan volgen.
Kosten: lidmaatschap en clublessen zie hierboven.
De kosten stijgen, maar……..door de lessen stijgt ook het niveau en de stap naar het rijden van wedstrijden
is dan al gauw gezet.In het kort de kosten per jaar van een paarden wedstrijdruiter/wedstrijdamazone:
Lidmaatschap club
€
55,00
Clublessen
€
125,00
Lidmaatschap Federatie
€
48,75
Startpas paard
€
78,25
Totaal:
€
307,00
==========
Zoals je ziet kan dit nog aardig oplopen. Een schrale troost, als inmiddels gezinsleden ook met het

paardenvirus zijn besmet: de tarieven voor gezinsleden zijn aanmerkelijk lager!!
Voor alle bedragen en overige KNHS informatie kijk op: www.knhs.nl
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Klachtenprocedure
Indien je klachten hebt over de vereniging of het naleven van de veiligheidseisen binnen onze
vereniging dan horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een onveilige
situatie snel oplossen of klachten over de vereniging trachten te verhelpen. Alle klachten
behandelen wij op dezelfde manier:
Dien je klacht mondeling in bij Piet Huige (voorzitter van de vereniging).
Indien je klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kun je de klacht binnen twee weken
indienen bij Joke Goeree (secretaresse van de vereniging). De klacht dient duidelijk omschreven te
worden met een heldere onderbouwing van je standpunt en kan nooit anoniem worden ingediend.
Binnen twee weken na ontvangst van de klacht ontvangt je van ons bestuur schriftelijk antwoord.
Indien je jezelf niet kunt vinden in het antwoord of je hebt klachten over aangelegenheden rondom
veiligheid en je kunt hierover geen overeenstemming bereiken met de eigenaar, dan kun je deze
uitsluitend schriftelijk te wenden tot het Keurmerkinstituut Postbus 45 2700 AA Zoetermeer. Het
Keurmerkinstituut zal je binnen twee weken informeren over de wijze waarop je klacht wordt
behandeld.

Geef vragen, klachten of ideeën in het algemeen of op het gebied van veiligheid door aan je
instructeur of aan de bestuursleden. Wij kunnen dan verbetering in gang zetten!
Bestuur PSV de Weelruiters.

Ik ga een klacht indienen ...
Ons baasje mag het Juweeltje
in en wij niet!!!!
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