AANMELDINGSFORMULIER
Stichting Jong Rijsenburg

Hallo nieuw lid,
Welkom bij Stichting Jong Rijsenburg!
Wil je leren paardrijden en ben je tussen de 7 en 18 jaar? Dan ben je bij Stichting Jong Rijsenburg
aan ’t goede adres! Ben je ouder dan 18 en kan je al paardrijden? Dan ben je ook welkom in onze
lessen, maar helaas niet daar buiten! Ben je echter ouder dan 18 en wil je leren paardrijden dan
moeten we je helaas teleurstellen.
Wil je bij Stichting Jong Rijsenburg komen paardrijden? Om een keertje te kijken hoe er wordt les
gegeven is het mogelijk een proefles te nemen, deze proefles kost € 15,-. Daarna kan je besluiten
of je lid wilt worden. Als je al eerder hebt gereden kunnen wij d.m.v. de proefles ook zien op welk
niveau je rijdt en in welke groepsles je ingedeeld kan worden.
Contributie
De contributie voor Stichting Jong Rijsenburg bedraagt € 70, - per maand. Beginnende ruiters
rijden wekelijks een half uur en krijgen in het begin alleen en later in een groepje van 2 of 3
kinderen les. Daarnaast helpen zij met het uit het weiland halen, poetsen en het op- en afzadelen
van de pony.
De kinderen die beginner-af zijn rijden elke week een uur in een groep.
De lessen gaan het hele jaar door, ook tijdens de vakanties! Er dient dus ook het gehele jaar door
te worden betaald (ook al worden er lessen verzuimd door eigen vakanties).
Voor het beëindigen van het lidmaatschap hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand.
Als er meerdere gezinsleden rijden betaalt de eerste het volle bedrag, de tweede € 5, - minder en
de derde € 7,50, - minder.
De contributie dient in de eerste week van elke nieuwe maand vooruit te zijn overgemaakt op
rekeningnummer NL59RABO0102764867 t.n.v. Stichting Jong Rijsenburg, Langbroekerdijk 4, 3972 ND
Driebergen
Weeromstandigheden
Twijfel je of er les is i.v.m. de weersomstandigheden, bel even naar Jannie van Yperen tel. 06 11
433 443. Als het i.v.m. het weer niet mogelijk is om in de bak te rijden is er wel theorie les!
Als je een keer niet kunt komen rijden, bel het ruim voor je les even door. Zeker in de
wintermaanden worden de pony’s / paarden speciaal voor de lessen op stal gezet, help dus mee
zodat er niet voor niets een pony of paard voor je gevangen wordt!
Vrij rijden
Naast de lessen mogen de beginners doordeweeks en in het weekend de pony’s komen poetsen.
De kinderen die zelfstandig een pony uit het weiland kunnen halen, poetsen, op- en afzadelen en
rijden mogen, na toestemming van Jannie, buiten hun les ook op de pony’s rijden. Voor het
weekend gelden hier aangepaste tijden voor, op zaterdag tot 16.00 uur en op zondag tussen
11.00 uur en 16.00 uur. Let op!! In de maanden juli en augustus kan er op zondag i.v.m. het
zomerweer alleen gereden en gepoetst worden van 9.00 tot 13.00 uur.
Deelname aan de lessen en het vrij rijden is op eigen risico. De stichting is niet
aansprakelijk voor schade aan, of verlies en/of diefstal van eigendommen van de
leden, voor, tijdens of na de les.
Wij wensen je heel veel plezier bij het rijden en poetsen van de pony’s en paarden!!
Vriendelijke groeten,
Stichting Jong Rijsenburg

Stichting Jong Rijsenburg
PERSOONSGEGEVENS
Datum inschrijving:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Naam :
…………………………………………………………………………………………………………………………
Adres :
…………………………………………………………………………………………………………………………

Postcode en Plaats :
…………………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum
…………………………………………………………………………………………………………………………
Huisarts + tel. :
…………………………………………………………………………………………………………………………

In geval van nood waarschuwen (naam + tel.) :
………………………………………………………………………………………
Opmerkingen:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
In te vullen door Stichting Jong Rijsenburg
Lesdag wordt:
maandag
dinsdag
woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

Les van :
…………………………………………………………………………………………………………………………
Lestijd:
…………………………………………………………………………………………………………………………

