Welkom!
Als nieuw lid van onze vereniging willen we je van harte welkom heten bij Vereniging Manege De
Eenhoorn.
We hopen dat je met veel plezier bij ons zult paardrijden en een gezellig tijd hebt.
In deze brief geven we je de belangrijkste informatie voor nieuwe leden.
Uiteraard kunnen we niet alles in deze brief melden; kijk daarom voor uitgebreide informatie op onze
website, www.manegedeeenhoorn.com
Als iets niet duidelijk is, kun je het ook altijd vragen aan de instructie, een medewerker of een mail
sturen naar info@manegedeeenhoorn.com

De lessen
Niveau
Je bent ingedeeld in een les die past bij je niveau. Wij werken uitsluitend met gediplomeerde
instructeurs en zij kunnen goed inschatten welke les het beste aansluit bij het niveau van onze leden.
De lessen worden gegeven aan de hand van het lesprogramma ontwikkeld door de KNHS. De
hippische sportbond waar je automatisch lid van bent.
Je kunt je niveau regelmatig toetsen door het rijden van een proef tijdens een onderlinge wedstrijd.
Deze wordt door een externe jury beoordeeld. Rijdt je de proef op jouw niveau een aantal keer
voldoende, dan kun je worden bevorderd naar een hoger niveau. Voor een beschrijving van de
vaardigheden die bij een bepaald niveau behoort verwijzen wij je naar onze website. Daar staan ook
de data waarop aan de proeven kan worden deelgenomen.
Kom op tijd!
Het is belangrijk om op tijd aanwezig te zijn. Minstens een half uur voordat de les begint moet je op
de manege zijn. Je hebt dan alle tijd om rustig je paard te poetsen, hoeven te krabben en op te
zadelen. Alle spullen daarvoor vind je in de zadelkamer. Ieder paard heeft z’n eigen poetszak met
borstels e.d. en z’n eigen zadel en hoofdstel. Na gebruik maak je alles schoon en berg je het weer
netjes op.
Voor vragen en hulp kun je terecht bij een buddy. Dit is een vrijwilliger of medewerker van onze
vereniging die rondloopt om te helpen bij de lessen en die de kantinedienst draait.
Zowel voor jezelf als voor het paard is het niet fijn als je op het laatste nippertje binnen komt rennen
voor een les; jullie beginnen dan allebei onrustig aan de les en dat is geen goede basis.
Staan de paarden op het land dan moet je één uur voordat de les begint aanwezig zijn. Die extra tijd
heb je nodig om heen en weer naar het land te lopen om je paard te halen. Voor de startersles en de
driekwartierslessen geldt dit niet. De paarden voor deze les worden opgehaald door het
stalpersoneel.
Uitrusting en veiligheid

Je bent verplicht om tijdens het rijden een cap die voldoet aan het CE/EN 1384 keurmerk en laarzen
of juphurs met chaps te dragen. Een rijbroek of een legging is niet verplicht, maar wel comfortabeler
dan bijvoorbeeld een spijkerbroek. De manege heeft eventueel caps en laarzen te huur.
Tijdens de les mogen ouders niet in de bak komen, ook niet als een kind van het paard valt. De
instructie is verantwoordelijk voor de veiligheid van alle paarden en ruiters in de bak. Alle
instructeurs hebben een diploma Bedrijfshulpverlening (BHV) en zij bepalen op dat moment hoe er
gehandeld moet worden. Vaak schrikken paarden nog meer als er onverwacht mensen de bak in
komen lopen. Ook geroep vanaf de kant heeft vaak een averechts effect.
Afzeggen
Kun je niet deelnemen aan een les, zeg deze dan minstens 24 uur van te voren af. Dit kan via je eigen
online omgeving. Wanneer je bij ons lid bent, krijgt een gebruikersnaam toegestuurd, zodat je kan
inloggen. In deze omgeving kun je jouw geplande lessen zien en afzeggen en je kan jouw persoonlijke
gegevens wijzigen.

Betalen
De lessen betaal je per automatische incasso. Consumpties in de kantine kunnen alleen per PIN
betaald worden of met je ledenpas. Contant betalen is niet mogelijk. Dat is wel zo veilig voor
iedereen. De ledenpas kan via de website worden aangevraagd. Je kan de ledenpas opwaarderen aan
de bar per PIN of via de webite met Ideal.

Nieuws en activiteiten
Regelmatig sturen we je per e-mail een nieuwsbrief met daarin de belangrijkste nieuwtjes en
aankondigingen. Alle nieuwe leden worden automatisch aangemeld voor deze nieuwsbrief.
Een overzicht van de wedstrijden en evenementen voor het hele jaar staat op de website in de
agenda.
Ook op het mededelingenbord in de hal van de kantine worden wedstrijden en evenementen
aangekondigd.

Vrijwilligers
Manege de Eenhoorn is een vereniging die afhankelijk is van vrijwilligers. Naast een aantal
medewerksters en de instructeurs draait onze vereniging op vrijwilligers. Het bestuur van onze
vereniging bestaat eveneens uit vrijwilligers. Ook voor de kantinediensten, de begeleiding voor de
lessen, de wedstrijddagen, de evenementen en voor bestuurlijke functies zijn vrijwilligers onmisbaar.
We kunnen altijd een paar extra handen kunnen gebruiken! Dus heb je zin om af en toe te komen
helpen, laat het ons weten via info@manegedeeenhoorn.com

Ten slotte




De paarden en pony’s mogen niet gevoerd worden. Ze kunnen ziek worden als ze voer
krijgen dat ze niet mogen hebben en ze gaan vaak bijten omdat ze denken dat ze iets lekkers
krijgen;
Wanneer je geen les hebt, mag je de box van een pony/paard alleen in gaan met
toestemming van het personeel;







Paarden zijn vluchtdieren, dus niet rennen en gillen op het terrein;
De manege is een rookvrije omgeving, dat betekent dat er op het terrein niet gerookt mag
worden;
Dagen waarop geen manegelessen worden gegeven zijn 1 januari, 27 april, 24, 25, 26 en 31
december. De lessen op deze dagen kunnen niet worden ingehaald.
Voor onze huisregels verwijzen we je naar de website of het overzicht in de hal van de
kantine.
Er kunnen foto's en video's gemaakt worden van de leden op de manege. Deze kunnen
gebruikt worden op facebook, voor reclamedoeleinden of andere vormen van social media.
Stuur een mail naar de manege indien je hiervoor geen toestemming geeft! Dan proberen wij
ons best te doen om je niet te fotograferen of te filmen!

Vereniging Manege De Eenhoorn
Landlust 3
1111 HP Diemen
telefoon (020) 695 31 61
www.manegedeeenhoorn.com
Graag tot ziens en veel plezier!
Bestuur, medewerkers en vrijwilligers van Vereniging Manege De Eenhoorn

