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Het dragen van een goedgekeurde veiligheidscap/-helm tijdens het rijden in en rondom de
accommodatie is verplicht.
Aanmelding voor indeling in een les dient te geschieden bij de contactpersoon van de
desbetreffende persoon.
Iemand die zich met een paard aanmeldt voor een les, dient ook met ditzelfde paard aan de les
deel te nemen. Hierop kunnen alleen uitzonderingen worden gemaakt na toestemming van de TC.
Ruilen met een andere combinatie van de les is niet toegestaan zonder toestemming van de TC.
Elke contactpersoon registreert de opkomst per combinatie.
Iedereen dient zich, indien hij/zij niet naar de les kan komen, af te melden bij de contactpersoon
van de betreffende les. Wanneer men zich niet afmeldt, wordt er
€2,50 boete opgelegd, welke via automatische incasso wordt ingehouden.
Wanneer een deelnemer zich voor een langere periode afmeldt voor de les, zal door de TC
bekeken worden of de plaats in de les vrij gehouden wordt.
Indeling in een les wil niet zeggen dat men recht behoudt op deze plaats in de les. In overleg met
de betreffende ruiter, kan men anders ingedeeld worden.
Tijdens de lessen is het niet toegestaan om met de instructeur c.q. instructrice te discussiëren.
Vragen stellen of nader uitleg vragen mag wel. Opmerkingen over de lessen kunnen kenbaar
worden gemaakt aan de TC, welke deze in de evaluatie zal bespreken.
De TC evalueert 2 keer per jaar over de lesindeling.
De betreffende binnenrijbaan dient vóór aanvang van het eerste lesuur vrij te zijn en blijft tot 15
minuten ná afloop van het laatste lesuur ter beschikking aan de deelnemers van de les.
Uitstappen/Losstappen van de paarden tijdens de afgelopen/de opvolgende les dient in de kleine
rijhal te gebeuren. Is de kleine rijhal bezet/verhuurd dan kan het zuidelijke deel van de grote rijhal
hiervoor gebruikt worden (20x25 m) dit dient dan in rust te geschieden, zodat deelnemers aan de
clubles niet gehinderd worden.
Als in de grote rijhal een parcours is opgebouwd en er vindt een clubles plaats dan kan een ander
lid (vrij rijden) geen gebruik maken van die hal.
Bij aanvang van de eerste springles dienen de ruiters mee te helpen met het opbouwen van de
hindernissen. Na afloop van de laatste springles, dienen de deelnemers zelf het hindermaterieel
op te ruimen.
Wanneer besloten wordt om in de binnen-of buitenbak een parcours langer te laten staan, zijn de
springruiters verplicht de hindernissen niet langer dan vier dagen op één plaats te houden. Met
andere woorden, continu verplaatsen i.v.m. bodemgesteldheid. In principe gebeurt dat iedere
week na de springles op woensdagavond.
Tijdens de lesuren kunnen bezoekers zonder paardentrailer hun auto parkeren aan de voorzijde
van de manege (Bergerhofweg), zodat de ruiters met paardentrailer aan de achterzijde van de
manege voldoende parkeergelegenheid hebben.
Lesgeld wordt per kwartaal afgerekend en de kosten van een les worden door het bestuur van
HSV de Paardenvriend vastgesteld. Betaling van het lesgeld geschiedt middels automatische
incasso.
Op zon- en feestdagen is er géén les.
De binnenmanege kan verhuurd worden c.q. voor andere doeleinden
beschikbaar worden gesteld. Indien ruiters hierdoor geen gebruik kunnen
maken van de binnenrijbaan zullen de leden hiervan tijdig in kennis worden
gesteld middels de agenda op de site.
Tijdens clublessen is het toegestaan de volledige verlichting van de betreffende hal te gebruiken.
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21. Ieder lid kan tegen vergoeding deelnemen aan één clubles. De TC behoudt echter het recht om de
lessen optimaal bezet te houden en leden laten deelnemen aan meerdere lessen (uiteraard tegen
extra vergoeding). Deze deelnemers dienen dan wel een keuze te maken welke les hun primaire
les is, met dien verstande dat wanneer een volgend clublid, welke nog geen les volgt en graag wil
deelnemen in deze betreffende les, deze voor hem/haar in de plaats komt. Met deze regel wordt
“last one in, first one out” gehanteerd.
Overzicht huidige lessen
Dag
Maandag

categorie
kinderen

instructeur
Suzanne Bouten

tijd
18.00 – 19.00 uur
19.00 – 20.00 uur

contactpersoon
Suzanne Bouten
06-53258777

tarief
€60,-

Dinsdag

springen

Angelique Dohms

19.30 – 20.30 uur

Angelique Dohms
06-11727813

€60,-

Woensdag

springen

Marten Gunnarsson

18.30 – 19.30 uur
19.30 – 20.30 uur
20.30 – 21.30 uur

Angelique Dohms
06-11727813

€85,-

Vrijdag

dressuur

Jip de Bot

18.30 – 19.15 uur
19.15 – 20.00 uur
20.00 – 20.45 uur

Dominique Killaars
06-21459449

€85,-
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