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Tarief 2019 
In 2019 gaat het BTW tarief van 6% naar 9%. Daarnaast 

hebben we afgelopen jaar een hele droge zomer gehad, 

waardoor het hooi erg duur is geworden en het ook nog een 

kunst was om genoeg wintervoer binnen te krijgen. Wij 

hebben afgelopen jaar nog redelijk veel geluk gehad met het 

aankoop van het wintervoer door de afspraken die nog 

stonden met leveranciers. Echter is onze verwachting dat we 

volgend jaar toch ook meer moeten betalen voor het voer 

van de paarden. Ook onze opstalverzekering heeft 

aangegeven te gaan veranderen en deze kosten gaan hoger 

uitvallen. Al met al een hoop extra kosten voor ons, waar we 

helaas niets aan kunnen veranderen. Om deze kosten te 

kunnen dekken is het dus noodzakelijk het lesgeld te 

verhogen. Het maandtarief van de lessen zal € 2,00 duurder 

worden. Het vrijrijden zal € 9,50 per keer gaan kosten. Wij 

hopen dat u begrip heeft voor deze verandering. 

Huishoudelijke mededelingen 
Wij willen iedereen graag verzoeken om auto’s op de 

voorste parkeerplaats te pakeren, zodat leveranciers op de 

achter parkeerplaats kunnen draaien. En auto’s die ook  

‘s nacht bij ons blijven achter kunnen parkeren.  

Het zou prettig zijn als ruiters zich minimaal 24 uur voor 

aanvang van de les afmelden dit ivm de indeling van de 

paarden en lessen. Het liefst via de mail.  

Van de skelters mag gebruik gemaakt worden, maar let dan 

wel even op dat deze ook weer onder het dak van de 

manege worden terug geplaatst. 

Boerenkool avond 
Zaterdag 22 december willen wij het jaar gezellig met jullie 

afsluiten.  

Om 17.30  staat de boerenkool klaar en kan iedereen die wil 

gezellig komen eten, ook papa’s en mama’s, broertjes en 

zusjes, iedereen is welkom.  

Vul wel even je naam in op de boerenkool lijst bij het 

planbord of mail ons even als je graag komt eten en met 

hoeveel personen je komt.   

Kosten van de boerenkool maaltijd zijn €5,00 per persoon. 

Disco Rijden, 
Zaterdag 22 december is er ook weer  disco rijden en voltige, 

vanaf 19.30 begint de disco voltige en daarna het disco 

rijden. De kosten hiervan zijn € 15,00. Iedereen die langer 

dan een jaar op paardrijden zit kan mee doen aan disco 

voltige en iedereen die langer dan 2 jaar paard rijdt en de 

paarden al goed kunnen sturen ook in galop en ook het vrij 

rijden kennen mogen komen disco rijden. 

Ook is er deze avond (gratis) lekkere warme chocolademelk 

voor iedereen of een kop koffie of thee met iets lekkers. 

 

 

Kerstvakantie en vrijrijden 
Vanaf 23 december tot 6 januari is de manege gesloten. 

Op 22 december is er nog wel gewoon les en 1 uur vrij rijden  

In de Kerstvakantie kan er alleen op zaterdag vanaf 16.00  

worden vrij gereden.  

Onderlinge Wedstrijd 
Op 2 en 3 maart  zal de wedstrijd worden gehouden, dus 

iedereen kan weer hard aan de slag met oefenen.  Hiervoor 

komen ook extra oefenmomenten, we hopen weer een 

hoop creatieve, gezellige en sportieve dingen te zien. 

Bosritten 
Als de wedstrijd weer voorbij is en het mooie voorjaar 

aanbreekt, zullen  wij ook weer verschillende bosritten 

inplannen, zodat iedereen die dat wil vanaf de paardenrug 

kan genieten van de Veluwe. 

Polocrosse 
Polocrosse cursus wordt een jaarlijks terugkerende cursus, 

dit is voor iedereen die van uitdaging houd. In het voorjaar 

van 2019 komen er weer trainingen, en zal in de 

zomervakantie vanuit de polocrosse vereniging weer een 

evenement komen. 

Hiervoor kun je je  tegen die tijd weer opgeven. 

Zomervakantie 

Op zondag 7  juli begint de zomervakantie. 

Op maandag 18  augustus  zullen de eerste manege lessen 

weer beginnen. In de maand augustus worden er geen 

lessen in rekening gebracht. 

Ponykampen 
Vanaf januari kan iedereen zich weer inschrijven voor onze 

gezellige zomerkampen.  

Hieronder staan alle weken dat er ponykamp is: 

Week 28 van maandag 8  juli tot vrijdag 12 juli weekkamp 

Week 29  van maandag 15 juli  tot vrijdag 19 juli weekkamp  

Week 29 van vrijdag 19 juli tot zondag 21 juli minikamp 

Pluskamp zal er in 2019 niet zijn, hopelijk wel weer het jaar 

erop 

 

Wij hopen dat we met z’n alle er weer een mooi jaar van 

kunnen maken. 

Vriendelijke Groeten, 

Matty & Alexander. 


