WETENSWAARDIGHEDEN ERICARUITERS
Het bestuur:
Voorzitter

Henk van Boven
Ericasestraat 93
7887 GC Erica
Tel: 0655366403
E-mail: vanbovenh@kpnmail.nl

Secretariaat

Hanneke Koop
Ericasestraat 46
7887 GB Erica
Tel: 0654987128
Email: ericaruiters@hotmail.com

Penningmeester

Ina Eising
Kerkweg 138
7887 BJ Erica
Tel: 0591-303646
E-mail: inaeising@gmail.com

Overige bestuursleden : Frank Hut, Marion Jakobs en Anne- Marie Bruins.

Instructrice/ instructeur maandagavond om de week springen
Dressuur:
Irene van der Bij
Springen:
Tonny van Mispelaar
Instructrices dinsdagavond om de week springen
Dressuur:
Astrid Verhoogt
Springen:
Muriel Hof- Vader
Maandagavond:
Paarden
Paarden

18.30-19.30 uur
19.30-20.30 uur

Dinsdagavond:
Pony’s
Paarden

18.30-19.30 uur
19.30-20.30 uur

Alle lessen worden op het terrein van de Fam.Heineke gereden aan de Ericasestraat 46.
Voor vragen over de les, of de les afmelden moet je bellen met Henk van Boven
Telnr: 0591-303050 / 06-55366403.
Afmelden van de les graag zo vroeg mogelijk.
Het dragen van een CAP(met EN nr) is tijdens de lessen verplicht.

De vereniging draagt als zodanig geen verantwoordelijkheid voor ongelukken aan
ruiters/amazones en/of paarden/pony’s, waar en hoe dan ook overkomen.
Jaarlijks houden de Ericaruiters ook diverse activiteiten zoals:
* Clubkampioenschappen Hemelvaartsdag
* clinics
* Barbecue
* Jaarlijkse pony en paarden concours
Het lidmaatschap van de Ericaruiters kun je per halfjaar opzeggen. Wil je het voor het
eerste halfjaar opzeggen moet je dat voor 1 Januari doen, voor het tweede halfjaar voor
1 Juli.
Dit geldt niet in geval van overmacht.
Financiën
Contributie voor lessende leden bedraagt:
Eerste gezindslid: €20,=
Tweede gezindslid: €15,=
Contributie voor niet lessende leden bedraagt:
Volwassenen/kind €45,= per jaar
Contributie maandelijks automatisch overboeken naar
IBAN nr: NL61RABO0317613138
Ten name van: Ericaruiters
Graag zelf vast in telebankieren zetten! Let er zelf goed op dat het overgemaakt wordt.

Knhs kosten
Basis tarief en lidmaatschap KNHS
Rijdend lid federatie
Bijdrage Regiokampioenschappen en jeugdstimuleringsplan

€20,=
€5,=
€3,50

Startpas paarden
€ 108,=
Gelimiteerde pas (Geldig voor 4 concoursen per jaar)
€ 60,=
Startpas pony’s
€ 85,=
Gelimiteerde pas (Geldig voor 4 concoursen per jaar)
€ 40,=
Voor meerdere startpassen kun je kijken op de KNHS tarieven lijst.
Kringkaart pony’s/paarden

Handtekening voor akkoord:

€ 25,=

Datum:

