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Voorwoord:

Inhoudsopgave:

Voor je ligt het informatieboekje van de Ponyclub Blijham e.o.
Het doel van dit boekje is om informatie te verschaffen aan
hen die overwegen zich bij onze vereniging te willen
aansluiten om de ruitersport te beoefenen. Het boekje geeft
inzicht over de vereniging, over de mogelijkheden en de
werkwijze.
Voor leden die al bij onze vereniging zijn aangesloten kan dit
boekje een praktische bundeling zijn met relevante informatie.
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Wij wensen je veel hippisch plezier bij de Ponyclub Blijham
e.o.
Het bestuur

I
II

Vereniging:

Bestuur:

Onze vereniging Ponyclub Blijham e.o. bestaat al sinds 21 juni
1989.
Het is een vereniging voor vooral jonge mensen van 6 tot 18.
De vereniging streeft ernaar om een leuke en gezellige
vereniging te zijn.
Centraal staat een goede harmonie van pony en ruiter en een
goede verstandhouding met elkaar.
Binnen onze vereniging is ruimte voor leden die willen
presteren in de ruitersport, en voor leden die gewoon voor
hun plezier willen rijden. Beide doelen zijn voor de vereniging
gelijkwaardig.
Ruitersport heeft een hoog vormende waarde en kan de jeugd
en hun ouders veel plezier verschaffen.

Het bestuur van de club wordt door de leden op de algemene
vergadering gekozen. Een bestuurslid heeft een
zittingsperiode van 3 jaar. Is er bij afloop van deze periode
meer belangstelling om de vrijkomende positie te vervullen
dan volgt er een verkiezing. Zo niet dan wordt het zittende
bestuurslid stilzwijgend met drie jaar verlengd.
Het bestuur bestaat nu uit:
Voorzitter:
Frieda Fokkens

0597-541996 / 06-25445638

Secretaris:
Allert v.d. Vlugt

06-37201551 (Instructie)

Penningmeester:
Gerda Kor

06-29603581

Bestuursleden:
Martine Hulshof
Bert Schepers
Vacant

06-53356715 (Stalmeester & Jeugd)
06-42838875 (Wedstrijd & techniek)
(PR)

Nieuwe aanmeldingen graag via:
ponyclubblijham.leden@gmail.com
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Jeugdbestuur:

•

Het jeugdbestuur wordt gevormd door een aantal leden. Doel
van het jeugdbestuur is om een aantal activiteiten te
organiseren voor de jeugd. Een populaire activiteit is het
jaarlijkse jeugdkamp waar met veel enthousiasme aan wordt
gewerkt.
Op dit moment wordt het jeugdbestuur gevormd door:
Eline Schepers, Nieke Slijm, Kristy van der Vlugt, Marjolein
Poel, Gertie Kalk, Demi Beishuizen en Carmen Klein.

Commissies:
Om de werklast zo veel mogelijk te verdelen werkt het
bestuur met commissies, zo zijn er binnen de vereniging de
volgende commissies samengesteld:
• Public Relations (PR)-commissie
De commissie houdt zich bezig met de profilering van
onze vereniging.
Zij onderneemt hiervoor een aantal activiteiten, zoals
bv. werven van leden, werven van sponsoren,
deelnemen aan braderieën e.d.
• Wedstrijdcommissie
De wedstrijdcommissie organiseert de clubwedstrijden.
De commissie ziet toe op de verworven punten en
selecteert hieruit de clubkampioen.
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•

•

Jeugdcommissie
De commissie bestaat uit een bestuurslid en leden van
het jeugdbestuur.
Gezamenlijk worden de plannen doorgenomen en
gerealiseerd.
Commissie Terrein & Techniek
Deze commissie verzorgt het noodzakelijk onderhoud
en herstelwerkzaamheden in en om de manege.
Instructiecommissie
Deze commissie bestaat uit een bestuurslid en de
instructrices. Gezamenlijk word gekeken naar het beste
lesrooster en wordt de werkwijze en het niveau van de
lessen besproken

Instructie:
Op dit moment zijn vijf instructrices aan onze vereniging
verbonden. Wij hebben gekwalificeerde instructeurs, die
ervaring hebben in het lesgeven aan (jonge) kinderen en
jongeren. Er wordt op maandag t/m vrijdag rijles gegeven
en op zaterdag voltigeles. Aan de hand van het rij-niveau
en de individuele wensen van de leden worden jaarlijks de
lessen ingedeeld.
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Lidmaatschap:

Clubwedstrijden:

Als je je bij onze vereniging wilt aansluiten kan dat door een
clublid te worden. Je kunt op verschillende manieren lid
worden, nl.:
• Rijdend lid op een clubpony, Je betaalt € 35, -* per
maand. Het lidmaatschap is gebaseerd op 1 uur les per
week. Tijdens de kerst/zomervakantie wordt er geen
les gegeven.
• Rijdend lid op een eigen pony, € 24, -* per maand.
• Opzegtermijn van het lidmaatschap is één
kalendermaand, dus als je b.v. eind maart opzegt moet
april nog betaald worden.

De vereniging organiseert jaarlijks minimaal 2
dressuurwedstrijden en 2 springwedstrijden. Hiervoor wordt
een vergoeding per wedstrijd gevraagd.
We streven naar een jury op KNHS-niveau. De organisatie is
in handen van de wedstrijdcommissie. Aan hand van de
resultaten ontstaat de Clubkampioen (vanaf seizoen 2017/18).

Opstap/10-rittenkaart:
De Opstap/10-rittenkaart is bedoeld voor aspirant-leden
die nog niet zeker weten of ze echt lid willen worden bij
onze club. Bij de opstap/10-rittenkaart krijg je 10 x één
uur les. Daarna kun je lid worden als je dat wilt. De
opstap/10-rittenkaart kost in 2016 € 75, -*.

Officiële wedstrijden:
Deelname aan officiële wedstrijden op KNHS-niveau is
vanuit de ponyclub is momenteel niet mogelijk omdat wij
niet bij het KNHS aangesloten zijn.

Verzorgpony’s:
Clubpony’s hebben verzorging nodig. Leden die hiervoor in
aanmerking willen komen kunnen zich hiervoor inschrijven. Op
deze manier kun je ontdekken of een eigen pony ook wat voor
jou is en of de verzorging je niet tegenvalt. Je draait
beurtelings mee in de weekend/voerdienst. Je mag als
verzorger buiten de lesdagen om ook op je verzorgpony
rijden. Als er geen verzorgpony beschikbaar is word je op de
wachtlijst geplaatst. Na drie jaar vervalt je plek aan de eerst
volgende op de wachtlijst. Als er twee maanden voor het eind
van jouw periode geen belangstellende is voor jouw
verzorgpony dan wordt, in overleg met het bestuur, de
periode met een jaar verlengd. Hieraan zijn geen extra
kosten verbonden.

* prijspijl 2016
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Huisregels voor ruiters en publiek:

Telefoon en bankrekening:
Onze vereniging is bereikbaar via de bestuursleden (zie pag.2)
of de betreffende instructrice. Dit betekent dat tijdens de
lessen de vereniging bereikbaar is.
Het bankrekeningnummer van de Ponyclub Blijham is:
NL 49 RABO 0 30 66 19 180

Donateurs, reclame, giften en sponsoren:

•
•

•
•

De vereniging is altijd blij met mensen die de vereniging een
warm hart toedragen en die onze club financieel willen
steunen. Indien u interesse hebt kunt u dit opgeven bij de
penningmeester of één van de andere bestuursleden.
Binnen de manege bestaat de mogelijkheid voor bedrijven een
reclamebord op te hangen. Kosten hiervan zijn per jaar:
Normaal formaat ca. 70 x 100 cm. € 50 , -*.
Groot formaat
ca. 70 x 200 cm. € 100 , -*.

Ook giften zijn uiteraard van harte welkom. Met uw gift kunt u
terecht bij de penningmeester of één van de andere
bestuursleden. Anonieme giften worden gerespecteerd en als
zodanig in de boekhouding verwerkt.

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Wees op tijd in de les en houd vooraf rekening met
opzadelen.
Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en
mogen zich niet met de gang van zaken in de les
bemoeien.
Niet rennen en schreeuwen op de stalgang en in de
rijbak.
De aanwijzingen van de stalmeester en instructeurs
dienen door iedereen te worden opgevolgd.
De stalgang en de rijbak dienen altijd netjes te zijn:
harnachement, poetsbakken en springmateriaal direct
na gebruik opruimen.
Na het mesten en poetsen aanvegen.
Kruiwagen legen en terugzetten waar ze horen.
Na de les hoofdstel/bit schoonmaken, geen zwepen en
caps in de rijbak of stalgang laten liggen, indien nodig
de pony's dekens over doen, peesbeschermers afdoen
en goed schoonborstelen.
Overdag geen lichten aan, tenzij het te donker is.
Paarden op de accommodatie en het erf dienen geënt
te zijn.
Verboden te roken te paard en in de rijhal, stal en
gangpaden.
Wees sportief en verdraagzaam tegenover elkaar.
Respecteer de (privé)lessen.
Huisdieren zijn op het gehele terrein verboden.
Parkeer zoveel mogelijk opzij van de boerderij.

* prijspijl 2016
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Als uw kind les heeft kijk dan even of de stal van de
betreffende pony geen mest bevat, ruim dit op en vul
zijn/haar hooinetten.

•

•

Rijbakregels voor ruiters:
Net als in het verkeer gelden er ook regels in de rijbak.
Ruiters dienen zich aan onderstaande regels te houden.
Begrijp je één of meer regels niet? De instructie of
bestuursleden geven je graag een toelichting.
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende
cap, met CE- en EN-1384 markering, deze dient men
met gesloten kinband te dragen.
Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of
stevige schoenen met een gladde zool en hak,
gecombineerd met chaps.
Bij het rijden dienen grote, uitstekende sieraden en te
losse kleding te zijn af, of uitgedaan.
Het voornemen om in of uit de bak te gaan, moet luid
worden aangekondigd (Deur vrij!). En hiervoor moet
toestemming zijn gevraagd.
Op- en afstijgen gebeurd op de A-C lijn.
De combinatie die op de linkerhand rijdt, heeft bij het
elkaar passeren voorrang op de hoefslag (dus rechts
houden).
Degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen
rijdt, heeft altijd voorrang.
Elkaar niet snijden maar elkaar de ruimte geven bij het
passeren.
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•

Het springen over een hindernis moet worden
aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbak
rijden.
Wanneer er een (of meerdere) combinatie(s) rijdt, is
longeren alleen toegestaan als alle combinaties
toestemming geven.
Rijden en longeren hebben voorrang op het los laten
lopen in de rijbak.
Het is de verantwoordelijkheid van de ruiter om, als hij
een paard berijdt dat slaat, bij anderen vandaan te
blijven.
Na gebruik van een rijbak direct alle mest opruimen.

Regels voor de weekend/voerdienst:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Op vrijdag de sleutel meenemen.
Paarden, Pony's voeren. (brok, muesli).
Wanneer de paarden/pony's naar buiten kunnen,
voer (kuil) op het land verdelen.
Tijdens de weide periode (mei tot november)
paarden/pony’s naar buiten zetten met
halstertouw.
Stallen dicht doen.
's avonds de paarden/pony's weer binnen zetten.
Alles netjes aanvegen ('s morgens).
Licht uitdoen.
Zondags de sleutel terug hangen.
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