
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.  

 

Ons huishoudelijk reglement is te vinden op onze website www.willaerruiters.nl en 

dan helemaal naar beneden scrollen. 

 

Lidmaatschappen 

Algemene bepalingen 

Alle hier genoemde contributie bedragen zijn exclusief de kosten van eventuele 

KNHS contributie, deze bedragen ongeveer € 26,25 (tarief 2022) per jaar en worden 

door KNHS aan de vereniging gefactureerd. Wij factureren dat vervolgens weer aan 

de leden samen met de contributie factuur. 

 

Alle lidmaatschappen lopen voor een heel kalenderjaar en opzegging dient te 

gebeuren vóór 1 december voor het daaropvolgende jaar, conform de statuten en 

KNHS adviezen. Bij aanmelding als nieuw lid betaalt u eenmalig € 25 entreekosten. 

 

Lessend lid 

Dit betekent dat u deel kunt nemen aan onze groepslessen, u bent lid van ofwel de 

menclub, de ponyclub of de paardenclub. 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. Tevens krijgt u ledenkorting op Clinics. 

 

 

Tarief 2023  basis lidmaatschap contributie € 185 / jaar + toeslag. 

 

http://www.willaerruiters.nl/


Toeslag  pony’s  € 30 / jaar  voor 1 x per week les 

mennen  € 60 / jaar  voor 1 x per week les 

paarden  € 60 / jaar  voor 1 x per week les 

 

Voor elke extra les per week betaal je € 50 per jaar extra, dit is 

men/paarden/ponyclub overstijgend. Wil je bijvoorbeeld dressuur en 

springles nemen, of springles en menles, of met 2 pony’s komen lessen 

(etc) dan is dat mogelijk voor € 50 extra per jaar. 

 

Niet-lessend lid 

Dit 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 2023 is de basis lidmaatschap contributie van € 185 / jaar. 

 

Startkaart lid 

Dit 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 2023  € 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 2023  € 50 / jaar. 

 

Donateur 

Dragen de Willaerruiters een warm hart toe zonder actief betrokken te zijn bij de club. 

Donateurs hebben geen stemrecht.  

 

Tarief 2023  € 25 / jaar. 



Lessen en gebruik accommodatie 

Uw lidmaatschap geeft u de mogelijkheid deel te nemen aan de verenigingslessen. 

De betreffende contactpersoon bepaalt samen met u en eventueel de instructie in 

welke les u geplaatst wordt.  

 

Maandagavond mennen 

Dinsdagavond paarden springen 

Woensdagavond pony’s om de week springen / dressuur 

Donderdagavond  paarden dressuur 

 

Contactpersoon men lessen: Eefje van Harskamp – 06 2326 0626 

Contactpersoon paarden springen: Denise Woudenberg – 06 4867 2852 

Contactpersoon pony lessen: Gerline van den Brink – 06 5246 1584 

Contactpersoon paarden dressuur: Lucia Broekhuizen – 06 2049 3100 

 

Buiten de 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 (voorzitter@willaerruiters.nl - 06 

5081 6868). Bij beëindiging van dit lidmaatschap dient de sleutel bij dezelfde persoon 

weer ingeleverd te worden en ontvangt 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 pony’s zowel dressuur rijden als springen. Met het mennen de 

vaardigheid en de dressuur. Bij paarden is er een aparte dressuur- en 

springkampioen. Alles op eigen (wedstrijd)niveau.  

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 clubavond. 
 



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 bardienst op 

lesavonden, vrijwilliger zijn bij evenementen of wedstrijden, bestuursfuncties, 

onderhoud terrein etc. Er zijn verschillende evenementen zoals touwtrekken, 

wedstrijden, oktoberfest, men marathon, Cow Valley etc.  

 

Inzetrooster 

Je schrijft je in voor diensten via de website van “Inzetrooster”, je wordt hier per mail 

voor uitgenodigd en in die mail is er een login link. Je ziet dan vervolgens bij “Alle 

diensten” welke diensten er zijn, ook reeds ingevulde, en je kunt hier je dienst kiezen. 

Bij “Open diensten” zie je een overzicht van alle nog openstaande diensten. 

 

Je moet ervan uit gaan dat je ongeveer 7 keer per jaar aan de beurt bent. Schrijf je 

jezelf niet in, dan wordt je ingedeeld op nog openstaande diensten! 

 

Zodra én zolang je bij een bepaalde dienst ingeschreven staat ben jij 

verantwoordelijk voor die dienst, als je niet (meer) kunt dien je zelf vervanging te 

regelen! Je kunt de dienst ter overname aanbieden op Inzetrooster, maar nogmaals 

blijft het jouw verantwoordelijkheid. Voor hulp hierbij kun je je wel altijd richten tot 

Fietje van Bruggen (06 - 2358 4404 of fietjevanbruggen@gmail.com ).  

 

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. 
 

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 Eefje Peek – van Harskamp 

(communicatie@willaerruiters.nl), 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 of Instagram! 

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 

mailto:fietjevanbruggen@gmail.com
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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 Peek - van Harskamp (06 2326 0626 of 

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 

 

 

Het bestuur bestaat uit 
Joke Appeldoorn – voorzitter (voorzitter@willaerruiters.nl) 

Gerline van den Brink – secretaris (gerline@djvandenbrink.nl) 

Lucia Broekhuizen – penningmeester (penningmeester@willaerruiters.nl) 

Roy van Ginkel – algemene zaken (roywoudenberg@icloud.com) 

Hielke Elferink – evenementen (evenement@willaerruiters.nl) 

Fietje van Bruggen – operationele zaken / vrijwilligers (fietjevanbruggen@gmail.com) 

Hester van Engelenhoven – wedstrijdzaken (wedstrijdhulp@gmail.com) 

Eefje Peek – van Harskamp – communicatie, social media en PR (communicatie@willaerruiters.nl) 
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