Welkom!

Beste ruiter/ amazone/ menner/ geïnteresseerde,
Voor je ligt het informatieboekje van de Landelijke Rijvereniging, Ponyclub en Menvereniging ‘De
Wironruiters’.
Dit boekje is voor iedereen die geïnteresseerd is in onze vereniging. Door het lezen van dit boekje
worden nieuwe leden op de hoogte gebracht van de noodzakelijke informatie.
Ruitersport in clubverband is leuk om te doen en een goede manier om te leren hoe je met paard of
pony om moet gaan. Wij als Wironruiters streven ernaar om optimale omstandigheden en een gezellige
sfeer te creëren om de ruitersport te beoefenen. Dit kan onder andere door je te houden aan de regels
zoals omschreven in dit boekje.
Wij hopen dat na het lezen van dit boekje nieuwe ruiters, maar ook andere belangstellenden, de weg
naar onze manege aan de Lonjeweg weten te vinden, waar instructie of bestuur aanwezig is om uw
overgebleven vragen te beantwoorden.
Graag wijs ik je nog naar onze website en social media kanalen.
Linda Koning
Voorzitter Wironruiters

Welkom!
Doelstelling
De doelstelling van onze vereniging is:
Het beoefenen en bevorderen van de hippische sport in verenigingsverband en iedereen die de paardensport
beoefent, het zo goed mogelijk naar zijn zin te maken.
Onze vereniging houdt zich bezig met:
· dressuur
· springen
· afdelingsdressuur
· samengesteld rijden
· mennen

Veiligheid
Als Wironruiters hebben wij veiligheid hoog in het vaandel. We hebben hier het certificaat ‘Veilig Paardrijden’
voor verkregen en stellen daarom dat het harnachement te allen tijde, voor de veiligheid van de ruiter en paard of
pony in orde moet te zijn. Het dragen van een goedgekeurde veiligheidscap tijdens het rijden/ mennen is
verplicht. Tijdens het springen adviseren wij dringend voor de eigen veiligheid een bodyprotector te dragen.

Bestuur
Ons bestuur bestaat uit:
Linda Koning
Voorzitter
06 40766851
voorzichter@wironruiters.nl
Marleen van der Meer
Secretaris
06 18714051
secretaris@wironruiters.nl
Mariska van Medevoort
Penningmeester
06 41054825
penningmeester@wironruiters.nl
Daan Haverkamp
Algemeen bestuurslid 06 11273740
Wendy ten Brinke
Algemeen bestuurslid 06 12455144
Esme Teerenstra-van Rumpt Algemeen bestuurslid 06 22211750
Wij zijn allen bereikbaar en beschikbaar voor vragen. Voor vragen die even kunnen wachten vragen wij je te
mailen aan info@wironruiters.nl
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Communicatie
Zoals bij bestuur aangegeven zijn wij allen bereikbaar en beschikbaar voor vragen. Voor vragen die even kunnen
wachten vragen wij je te mailen aan info@wironruiters.nl
Verder voorzien wij jou van informatie via verschillende wegen:
Mail:
informatie die slechts voor onze leden bestemd is
Website:
www.wironruiters.nl
Social media:
Instagram en facebook, flyers leden updates en nieuwsflitsen.
- Groepsapps:
Lessende leden hebben afspraken met de instructie over hoe zij contact met elkaar
houden, veelal zal dit in de vorm zijn van een groepsapp.
Wij vinden het belangrijk betrokken te zijn en te blijven bij de leden. Wanneer je een (leuk, mooi, interessant, etc)
nieuwtje hebt vragen wij je dit met ons te delen. Helaas is het voor ons onmogelijk jullie allemaal actief te volgen
en ontgaat ons regelmatig iets.

Lessen
Je kunt bij ons lessen volgen. Dat is niet alleen leerzaam, maar ook nog heel gezellig. Er zijn verschillende lessen
beschikbaar waar aan deelgenomen wordt. Naast de standaard lessen worden er ook regelmatig aanvullende
lessen aangeboden. De lessen hieronder benoemd duren 45 minuten m.u.v. de menlessen.
De vaste lessen zijn op de volgende momenten.
Dinsdag

18:15 Jeugd combinatie les onder leiding van Kirsti Nap
19.15 Combinatieles onder leiding van Kirsti Nap
20.15 Combinatieles onder leiding van Kirsti Nap
Woensdag
09.30 Menles onder leiding van Sylvana Scheeve
10.15 Dressuurles onder leiding van Sylvana Scheeve
20.00 Menles onder leiding van Sylvana Scheeve
Donderdag
20.00 Dressuurles onder leiding van Gita Hoogers
Zaterdag
09.45 Jeugdles onder leiding van Kim van Dijk
10.30 Jeugdles onder leiding van Kim van Dijk
Op vrijdagavond zijn er regelmatig lessen van bijv Jacob van der Heide en zijn er voor de afwisseling reeksen
lessen in bijvoorbeeld balkjes training/ springen/ etc.
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Vrijrijden
Bakleden en lessende leden kunnen vrij rijden bij de manege. Zij ontvangen hiervoor een sleutel van de rijhal
tegen betaling van €25,- borg. Deze kunnen zij aanvragen bij Mariska.
Buiten de momenten dat er les is of er een activiteit is, is de bak beschikbaar voor vrij rijden. De buitenbak is
voorzien van goede verlichting, waardoor deze ook gebruikt kan worden wanneer er les is. Het lichtknopje
hiervoor bevindt zich in de rijhal, links naast de grote deuren die leiden naar de buitenbak. Let op dat deze wel
weer uitgeschakeld wordt wanneer je klaar bent met rijden.

Extra lessen inkopen
Bakleden en lessende leden kunnen op basis van beschikbaarheid en in overleg met de instructie tegen betaling
van €7,50 een extra les inkopen. Ben je basis- of startpaslid dan kun je dit doen voor €10,- . De kosten hiervoor
zullen door middel van een betaalverzoek betaald worden aan onze penningmeester

Bakhuren
Huur van de rijbak per uur voor ruiters:
- Niet Wironruiter kan de bak huren voor € 16,- leden mogen hierbij vrij rijden;
- Niet Wironruiter kan de bak huren voor € 30,- zonder dat leden vrij mogen rijden;
- Basis- en startpasleden kunnen de bak huren voor €10,-, andere mogen hierbij vrij rijden.
- Huur van de rijbak moet te allen tijde worden aangevraagd bij voorzitter Linda Koning;
- Huur van de rijhal moet vooraf worden betaald bij voorzitter Linda Koning, sleutel aldaar;
- Structurele aanvragen worden altijd binnen het bestuur besproken.
-Afhuren van onze locatie voor trainingen of andere activiteiten €25 per uur

Vrijwilligerswerk
Bij onze vereniging kun je volop genieten van je paard/ pony en de activiteiten die daar plaatsvinden. Een
vereniging bestaat uit de gouden driehoek: leden, vrijwilligers en sponsoren. En daar kun je er als vereniging dus
ook nooit genoeg van hebben, daarom vragen wij ieder lid of zij zich voor minimaal 8 uur in het
jaar in willen zetten.
Dit gaat om de volgende taken:
-Oud papier lopen (zaterdagochtend)
-Schoonmaken (op eigen te bepalen moment)
-Kantinebezetting (bar/ keuken, tijdens evenementen vaak op zondag)
-Schrijven (tijdens wedstrijden vaak op zondag)
-Op en afbouwen van wedstrijden en activiteiten (vaak op zaterdag)

Welkom!
Algemene Leden Vergaderingen (ALV)
Elk voorjaar en elk najaar wordt jij als lid uitgenodigd voor de ALV. Deze vinden doorgaans plaats in april en
oktober. Vooraf aan de vergadering ontvang je van Marleen de uitnodiging met daarin de agenda, de notulen van
de vorige keer en de overige stukken ter voorbereiding op de vergadering. Graag vernemen wij van jou of je
aanwezig bent of niet. Tijdens deze vergaderingen worden door instemming van de aanwezige leden besluiten
genomen welke gevolgen (kunnen) hebben op de wijze van besturen, je lidmaatschap, de wijze waarop er met de
financiën omgegaan is/ wordt. Maar ook is dit een moment waarop leden vragen aan het bestuur kunnen stellen,
met voorstellen kunnen komen en vooral om elkaar te spreken en te zien. We sluiten de vergadering altijd met
een loterij van prijsjes die de leden zelf mee hebben gebracht.

Opzeggen
Uiteraard hopen wij dat je jarenlang lid zal zijn en blijven. Maar we beseffen ons ook dat er zich altijd
omstandigheden voor kunnen doen waardoor jij je lidmaatschap op wil zeggen. Dit doe je door een e mailbericht
te zenden aan Marleen. Zij zal je afmelding verwerken en je afmelden bij de KNHS. Doe je dit halverwege het
kalenderjaar dan geldt je lidmaatschap (ook van de KNHS) wel nog tot 31 december van dat jaar. Wil je voor het
nieuwe kalenderjaar afmelden, doe dit dan uiterlijk voor 15 november. Doe je het na die datum, dan ben je je
lidmaatschap voor het nieuwe kalenderjaar aan ons verschuldigd.

Tot Slot
Wensen wij jou en je paard/ pony een heel fijne tijd bij de Wironruiters.
Wij heten je van harte WELKOM!!
Sportieve groeten,
Het bestuur van de Wironruiters,
Linda, Marleen, Mariska, Daan, Wendy en Esme
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Huisregels
●

Tijdens het rijden op het terrein of daarbuiten is het dragen van een
veiligheidscap en rijkleding met daarbij behorend voor de paardensport passend
schoeisel verplicht.

●

Ouders/verzorgers van kinderen dienen hun kinderen zoveel mogelijk in de
gaten te houden, en te attenderen op de gevaren en risico’s van het spelen op
een hippische accommodatie.

●

Het is niet toegestaan om op foerage (stro-, hooi- en kuilbalen) en machines te
spelen.

●

Met uitzonderingen van de locaties die daartoe expliciet zijn aangewezen geldt
voor het gehele terrein een rookverbod. Het rookverbod geldt ook op het paard
of menwagen.

●

Aanwijzingen van de instructeurs dienen opgevolgd te worden.

●

De stalgangen dienen netjes te zijn en vrij van obstakels, harnachement,
poetsspullen, gereedschap e.d. moeten direct na gebruik worden opgeruimd.

●

Het gebruikte harnachement van iedere combinatie dient goed onderhouden te
zijn.

●

Aanwezigen op het terrein dienen zich rustig te gedragen en dienen op veilige
afstand van de rijbaan en paarden te blijven. Zij mogen zich niet ongevraagd
met de gang van zaken tijdens de lessen bemoeien.

●

Honden zijn welkom, mits aangelijnd.

●

Tijdens het rijden dienen de rijbaanregels in acht genomen te worden.

●

Alcoholgebruik voor of tijdens het rijden of mennen is niet toegestaan.

●

Het gebruik van een mobiele telefoon is tijdens het rijden niet toegestaan.

●

De accommodatiehouder heeft het recht om een bezoeker die handelt in strijd
met de bepalingen van deze huisregels de toegang met onmiddellijke ingang te
weigeren.

●

Alle activiteiten in en om de rijhal zijn voor eigen risico

Welkom!
Rijbaanregels
●

Bij het rijden dienen alle ruiters, menners en opzittenden van een aanspanning
een goed passende veiligheidshelm bestemd voor de paardensport voorzien van
CE-markering te dragen. Dit geeft overeenstemming met de wetgeving aan.
Caps die voor 21 april 2019 op de markt zijn gebracht moeten voldoen aan de
Richtlijn 89/686/EEG. Caps die vanaf 21 april 2019 op de markt worden
gebracht moeten voldoen aan de Verordening 2016/425.

● Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden gevraagd en
aangekondigd, door bijvoorbeeld ‘deur vrij!’ te roepen.
● Op- en afstijgen dient op de AC-lijn te gebeuren. De paarden dienen op voldoende
afstand van elkaar te staan en met de hoofden in dezelfde richting.
● Indien een ruiter of menner alleen in de rijbaan rijdt dient deze een mobiele
telefoon bij zich te dragen.
● Tijdens het rijden of mennen dient de rijbaan gesloten te zijn.
● Wanneer een buitenrijbaan geen omheining heeft en deze dus niet afgesloten kan
worden, mag er met maximaal 4 ruiters tegelijkertijd gereden worden en dient
het terrein wanneer de rijbaan in gebruik is afgesloten te zijn.
● Wanneer de accommodatiehouder toestaat dat er gelongeerd wordt in de rijbaan
dan mag dit alleen wanneer er zich geen ruiters of menners in die rijbaan
bevinden.
● De combinatie welke op de linkerhand rijdt heeft bij elkaar passeren voorrang op
de hoefslag (dus rechts houden).
● Degene die op dezelfde hand een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft
altijd voorrang (en dus ook de hoefslag).
● 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, door bijvoorbeeld “hindernis vrij!” te roepen.
● Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een
gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps. De rijlaarzen of
schoenen dienen ruim in de stijgbeugels te passen.
● Ruiters mogen geen grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse
kleding dragen. Bij het rijden in het bos dient er op gelet te worden dat geen
jassen met een capuchon worden gedragen.

