
Geachte Willaerruiter, 
 
Welkom 
Graag maken wij als bestuur van deze gelegenheid gebruik u van harte welkom te 
heten als lid van onze paardensportvereniging “De Willaerruiters”. Al vele jaren zijn 
wij een hechte vereniging waar sportiviteit, samenwerking en gezelligheid hoog in het 
vaandel staan, met natuurlijk in de hoofdrol het uitoefenen van de paardensport. Om 
een eenheid te kunnen vormen, zijn wij van mening dat dit begint met een goede 
basis. Om iemand die nieuw binnenkomt een goede basis te geven, dien je deze 
persoon op de hoogte te brengen van alle voorzieningen, alsmede de verwachtingen 
binnen de vereniging. Middels deze “opstart” informatie hopen wij u deze basis te 
geven. 
 
Lidmaatschappen 
Lessend lid: dit betekent dat u deel kunt nemen aan onze groepslessen, u bent lid 
van ofwel de menclub, de ponyclub of de paardenclub. De menclub heeft tevens een 
guppen groep, welke 1 keer per 4 weken les heeft. Wenst u van meerdere clubs lid te 
zijn, dan wordt er tweemaal contributie gerekend. Een lessend lid kan tevens vrij 
gebruik maken van de accommodatie, heeft stemrecht en mag deelnemen aan de 
clubkampioenschappen. Er komen ook vrijwilligerstaken bij kijken, zie kopjes 
Vrijwilligerstaken, Oliebollenactie en Lotenboekje. Tevens krijgt u ledenkorting op 
Clinics. Tarieven 2021: ponyclub €185, menclub €225, paardenclub €270 / jaar. 
Tarief 2022 standaardlid € 185 + toeslag. Pony’s: € 25, mennen €60, paarden 
1x/week les € 60, 2x/week les € 110. Voor elke extra les /week € 50/ jaar extra. Het 
lotenboekje (€ 50/jaar) vervalt per 2022. 
Niet-lessend lid: bent u als u niet deelneemt aan de groepslessen, maar wel van de 
accommodatie gebruik wil maken. Een niet-lessend lid is niet verplicht om 
vrijwilligerstaken te doen, hoewel dat natuurlijk altijd heel erg welkom is. Deelname 
aan de clubkampioenschappen is mogelijk voor individuele klassering (niet om 
clubkampioen te worden). Wel heeft u stemrecht en krijgt u ledenkorting op clinics. 
Tarief 2021: €200 / jaar. Tarief 2022: € 185 / jaar. 
Startkaartlid: betekent dat u alleen op papier lid bent van de vereniging en uitkomt 
voor onze vereniging op wedstrijden. U kunt géén gebruik maken van de 
accommodatie, heeft geen stemrecht en kunt niet deelnemen aan de 
clubkampioenschappen. U hoeft geen vrijwilligerstaken te doen. Wel krijgt u 
ledenkorting op Clinics. Tarief 2021: €50 / jaar. Tarief 2022: € 35 / jaar. 
Steunend lid: maakt ook geen gebruik van de accommodatie. Dit zijn veelal leden die 
niet zelf actief meer zijn in de paardensport, maar wel graag betrokken blijven en de 
Willaerruiters willen steunen. Ze zijn welkom op de vrijwilligersavond (zie kopje 
Clubkampioenschappen) en hebben stemrecht. Tarief 2021: €50 / jaar. 
Donateur: dragen de Willaerruiters een warm hart toe zonder actief betrokken te zijn 
bij de club. Donateurs hebben geen stemrecht. Tarief €25 / jaar. 
 
Alle lidmaatschappen lopen voor een heel kalenderjaar en opzegging dient te 
gebeuren vóór 30 november voor het daaropvolgende jaar, conform de statuten en 
KNHS adviezen. 
 
Op de volgende pagina’s meer gedetailleerde informatie over de begrippen die u 
hierboven tegen kwam. Ons huishoudelijk reglement is te vinden op onze website 
www.willaerruiters.nl en dan helemaal naar beneden scrollen. 

http://www.willaerruiters.nl/


 

Lessen en gebruik accommodatie 
Uw lidmaatschap geeft u de mogelijkheid deel te nemen aan de verenigingslessen.  
Voor de menners is dit op de maandagavond, voor de ponyruiters de 
woensdagavond en voor de paardenruiters zijn de springlessen op de dinsdagavond 
en de dressuurlessen op de donderdagavond. De betreffende instructeur/instructrice  
bepaald samen met u in welk lesuur u geplaatst wordt. Buiten deze lesavonden en 
evt. georganiseerde evenementen is de rijhal beschikbaar voor de leden om vrij te 
rijden. Ook kunt u de rijhal gebruiken voor het rijden van uw privélessen mits er 
rekening gehouden wordt met een ieder die op dat moment ook gebruik wil maken 
van de rijhal. Op zondag is de accommodatie geheel gesloten. 
 

Sleutel 
Als lid is er een sleutel van het hek en de rijhal in bruikleen te verkrijgen à €25,- borg.  
Deze sleutel is te verkrijgen bij Joke Appeldoorn (vicevoorzitter@willaerruiters.nl - 06 
50816868). Bij beëindiging van dit lidmaatschap dient de sleutel bij dezelfde persoon 
weer ingeleverd te worden en ontvang u de borg terug. 
 
Clubkampioenschappen 
In het najaar worden ieder jaar de clubkampioenschappen georganiseerd. Ieder lid 
mag daar kosteloos mee meerijden. Om kans te maken om clubkampioen te worden, 
moet u bij de paarden en de pony’s zowel dressuur rijden als springen. Met het 
mennen de vaardigheid en de dressuur. Alles op eigen (wedstrijd)niveau en minimaal 
klasse B. Er kan worden mee gedaan in de oefen (BB) rubrieken, maar dit telt niet 
voor de clubkampioenschappen, wel voor individuele klassering. Bij deelname met 
meerdere paarden dient de deelnemer van tevoren aan te geven met welk 
paard/pony hij/zij voor de clubkampioenschappen wil meedoen. De persoon met 
opgeteld de minste plaatsingspunten is de Winnaar. De clubkampioen mag de 
wisselbeker een jaar houden en zijn of haar naam wordt hierin gegrafeerd.  
Op de zaterdagavond worden de prijsuitreikingen gedaan en is er aansluitend in de 
binnenbak een barbecue + gezellige avond voor alle leden als bedankje voor de inzet 
bij alle evenementen gedurende het jaar, de zogeheten ‘vrijwilligersavond’. 
 

Vrijwilligerstaken 
Bij een sportvereniging aangesloten zijn biedt veel mensen mogelijkheid om de sport 
te beoefenen, en dit ook samen met anderen te delen. Ook alle taken moeten samen 
worden gedaan. Bij onze vereniging streven we ernaar iedereen in (ongeveer) gelijke 
mate te laten bijdragen aan de verschillende taken die er zijn. Zo kun je denken aan 
schoonmaak, bardienst op lesavonden, vrijwilliger zijn bij evenementen of 
wedstrijden, bestuursfuncties, onderhoud terrein etc.  
Er zijn verschillende evenementen zoals touwtrekken, wedstrijden, men marathon, 
Cow Valley etc. Wij hebben dit voor de evenementen geregeld door middel van een 
door één van de bestuursleden opgestelde vrijwilligerslijst. Deze wordt per email rond 
gestuurd. Tevens dienen leden (ongeveer) 1x per jaar zorg te dragen voor het 
vegen/schoonmaak rondom de bak en stands, ook dit wordt ingedeeld in een rooster 
en per email verspreid. Vervanging dien je altijd zelf te regelen en door te geven aan 
degene die het rooster heeft verstuurd (momenteel Daphne Overeem, 
operationeel@willaerruiters.nl). Bij het niet nakomen van vrijwilligerstaken zonder 
hiervoor zelf vervanging te hebben geregeld wordt een boete in rekening gebracht 
van € 25. De evenement leiding ziet erop toe dat iedereen zijn taken volbrengt. 
 

mailto:operationeel@willaerruiters.nl


De schoonmaak van de kantine wordt geregeld via een externe schoonmaakster, 
hiervoor wordt per jaar €25 per lid gerekend (terug te verdienen via het lotenboekje, 
zie onder). Dit is zo afgesproken tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2017. Per 
2022 zit dit bij de contributie inbegrepen en is het lotenboekje afgeschaft. 
 
Oliebollenactie 
In het najaar, medio november, wordt inmiddels als traditie een oliebollenactie 
georganiseerd.  Hierbij worden er duizenden oliebollen gebakken welke door de 
eigen leden verkocht worden op de markt op woensdagochtend en langs de deuren. 
Er wordt tijdig gecommuniceerd op welke avond dit zal plaatsvinden (meestal 
woensdag- of donderdagavond). Ook hiervoor wordt een rooster rond gestuurd per 
email met wie je samenwerkt en welke wijk in Scherpenzeel je krijgt toebedeeld. Ook 
hier is een aftekenlijst aanwezig waarop wij kunnen zien of iedereen geweest is. De 
oliebollenactie kan ook afgekocht worden voor € 60,-, de regel is dat u dan 20 
zakken oliebollen moet afnemen, € 3,- per stuk dus in totaal €60,-. De oliebollenactie 
is een zeer belangrijke inkomstenbron voor de vereniging. 
 
Lotenboekje 
Op uw factuur ziet u dat u €50,- moet betalen voor een lotenboekje. Dit lotenboekje 
bestaat uit 50 lootjes van €1 per stuk. Voorheen was dit € 25, met 
schoonmaakkosten van €25 per lid (zie hierboven), is dit €50 geworden. De loting is 
tijdens de vrijwilligersavond, aansluitend aan de clubkampioenschappen. Door de 
lootjes te verkopen kunt u deze €50 terug verdienen, u kunt de lootjes inleveren in de 
kantine. Het lotenboekje is per 2022 afgeschaft. 
 

Nieuws 
Op dit moment verschijnt maandelijks de PaardePost. Hierin worden 
nieuwsberichten, wedstrijduitslagen en de agenda gepubliceerd. Hierin staan ook de 
gegevens van contactpersonen zoals bestuursleden, instructeurs e.d. vermeld. De 
PaardePost wordt per mail verspreid door Jantine van Roekel 
(jantine_presto@hotmail.com), je kunt ook altijd stukjes of mededelingen insturen! 
 
Tevens is het interessant eens een kijkje te nemen op onze website 
www.willaerruiters.nl  en vrienden te worden met ons op Facebook! Want wij moeten 
ook met onze tijd mee en vandaar dat er op facebook het een en ander vermeld 
wordt. Met het ingaan  van de wet Algemene verordening gegevensbescherming 
(AGV) willen we tevens vermelden dat foto’s die op onze evenementen worden 
gemaakt verspreid kunnen worden met vermelding van naam via de lokale krant, 
de website, de PaardePost of via social media. Mocht u hier bezwaar tegen 
hebben, laat dit dan aan een van de bestuursleden weten, bij voorkeur aan Eefje 
van Harskamp (communicatie@willaerruiters.nl). 
 
Als u vragen heeft kunt u dat aan andere leden vragen die al wat langer lid zijn of 
mail gerust naar een bestuurslid. Wij hopen u hiermee alvast een goede basis 
gegeven te hebben en wensen u een fijne, bovenal sportieve tijd toe als lid van 
Paardensportvereniging “De Willaerruiters”! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur 
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