www.burchtruiters.nl
Welkom bij paardensportvereniging De Burchtruiters te Rijnsburg
U heeft zojuist te kennen gegeven belangstelling te hebben voor onze vereniging en terecht. Wij zijn
aangesloten bij de KNHS, zodat wij mee mogen doen aan georganiseerde wedstrijden.
De burchtruiters zijn gevestigd aan de Kloosterschuurweg 12-a te Rijnsburg. Het terrein ligt midden in het
poldergebied.
Lessen:
Dressuurlessen vinden plaats voor paarden op woensdagavond (voor ruiters vanaf 16 jaar). Voor ruiters jonger
dan 16 jaar zijn er op zaterdag lessen, te weten van 9.00-10.00 (paarden) 10.00-11.00 (paarden) en van 11.0012.00 (pony’s) , 12.30-13.30 uur minies
Springlessen: deze worden georganiseerd op maandagavond. Voor een rijdend lid zijn er geen extra kosten aan
deze les verbonden. De lessen gaan alleen door bij voldoende deelnemers.
Buiten de lessen mag een lid altijd gebruik maken van de rijbaan.
Proefles:
Na overleg (met Monique van der Meij 06-21871764) kunt u 3 proeflessen à € 7,50 per les bij onze vereniging
komen rijden en kijken of het u bevalt. Daarna beslist u of u lid wilt worden van onze vereniging door het
invullen van bijgaand formulier.
Verder zijn er diverse activiteiten het hele jaar door, bijvoorbeeld kampweekend (18+), jeugdkamp, diverse
evenementen en dressuur- en springwedstrijden etc.
Contributie
Lessend lid
Jeugdlid
Seniorlid 18 jaar en ouder

€ 117,35
€ 165,75

Niet lessende leden (mogen wel gebruik van de accommodatie)
Administratieve leden (in geval van startkaart via onze Ver.)
Kosten KNHS # (2016)
Donateurschap (minimum bedrag)

€
€
€
€

90,75
11,75
20,00
30,00

# KNHS kosten kunnen om diverse redenen afwijken van het genoemde bedrag.
Bardienst (zie ook reglement).
Naast het betalen van de contributie dient ieder lessend lid, of een ouder van een kind jonger dan 12 jaar,
ongeveer 1 keer per kwartaal op zaterdag bardienst te draaien. Tot 16 jaar van 9.00-13.00 uur vanaf 16 jaar van
10.00-14.00 uur. Het rooster staat in het burchtnieuws en is te vinden op onze website.
Grote clubactie
Elk rijdend lid verplicht zich tot het afnemen van 5 loten per kalenderjaar. Deze worden gelijktijdig met de
contributie aan u berekend en met het Burchtnieuws van het 4e kwartaal aan u bezorgd.
Verzekering en cap
De vereniging heeft een WA verzekering en via de KNHS ongevallen verzekering afgesloten die dekking biedt bij
eventuele calamiteiten tijdens de lessen en alle door de vereniging georganiseerde evenementen. Het rijden
met cap is te allen tijden VERPLICHT. Alle niet georganiseerde activiteiten, zoals vrij rijden en longeren op het
terrein geschiedden geheel voor eigen risico. Indien de verzekering bij eventuele calamiteiten geen dekking
biedt heeft nog de vereniging, nog het bestuur, nog de instructie of andere officials enige verantwoording af te
leggen en kunnen zij niet aansprakelijk gehouden worden.

