Februari 2019

Ponyweken
Wederom organiseert Ruitersportcentrum De
Schimmelkroft voor kinderen tot 12 jaar, twee
ponyweken. Dit zijn weken waarin de kinderen
overdag op de manege zijn van 9.00-16.30 uur,
maar s’avonds thuis eten en slapen. Tussen de
middag wordt er gezamenlijk gegeten, deze
maaltijd wordt door ons verzorgd. De weken
beginnen op maandag en worden de vrijdag
daaropvolgend afgesloten met een barbecue.
Om 20.00 is de prijsuitreiking van de proefjes
waarna de kinderen naar huis gaan. Het aantal
deelnemers per week is maximaal 24. Er wordt
een uitgebreid programma gemaakt, waarin de
verzorging van de pony en het rijden uiteraard
centraal staan. De leiding bestaat uit een vaste
groep van 4 personen, welke per week kan
verschillen. Iedere deelnemer heeft tijdens de
hele week samen met iemand anders een ‘eigen’
verzorgpony, ze rijden echter op verschillende
pony’s.
Er wordt dagelijks ongeveer 1,5 uur gereden.
Hiernaast wordt er de nodige aandacht besteed
aan de theorie.
Hierover krijgt iedere deelnemer een boekje, dat
aan het eind van de week mee naar huis kan
worden genomen. Ook maken we tijd voor het
doen van spelletjes en een uitje.
De week wordt afgesloten met aangepaste
proefjes, welke door een echte jury worden
beoordeeld. Uiteraard mag u komen kijken,
maar wij houden het liever wat meer onder ons.
De uitslag van die wedstrijd zal vrijdagavond, in
het bijzijn van de ouders, om 20.00, bekend
gemaakt worden.

Wilt u eraan denken uw kind de volgende spullen
mee te geven :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ondergetekende,
een goedgekeurde veiligheidshelm/cap
[EN 1384], voorzien van naam
rijkleding
zweep, ook voorzien van naam
regenkleding, indien nodig
zwemkleding, bij warm weer, indien nodig
gympen, indien nodig
poetsspullen (kunnen ook geleend worden)
wedstrijdkleding (niet verplicht)
zakgeld, niet teveel i.v.m. zoekraken.

De kosten voor deze weken bedragen €250,00
per persoon.
Er zijn geen bijkomende kosten tijdens de
ponyweken, uitgezonderd het kopen van snoep.
Indien een en ander niet duidelijk is, kunt u met
een van ons uiteraard contact opnemen.

Uitsluitend via nevenstaand formulier kunt u
inschrijven. Wilt u zo vriendelijk zijn een
aanbetaling van €100,- bij inschrijving te
voldoen liefst contant.
Wij verzoeken u vriendelijk het resterende bedrag
6 weken voor aanvang te voldoen. Wilt u bij de
overschrijving de datum van de betreffende
ponyweek vermelden? Na inschrijving en de
daarbijbehorende betaling is de inschrijving
definitief.
IBAN rekeningnummer: NL 23 RABO 03 73 55
0715 t.n.v. Ruitersportcentrum De
Schimmelkroft.

..........................…………................
Naam
...................................................................
Adres
...................................................................
Postcode en woonplaats
………………….......................................
Telefoon
............................…………………….…..
Geboortedatum
………….................……………………..

op voor:

O WEEK 1 van 15 t/m 19 juli
O WEEK 2 van 19 t/m 23 aug.

Zijn er bijzonderheden in verband met
gezondheid / allergieën? ja/nee
Zo ja, welke
...................................................................
Bij allergieën graag overleg met Linda!
Handtekening:
Datum:

De ponyweken vinden plaats vanaf
Maandag 15 t/m 19 juli 2019
Maandag 19 t/m 23 augustus 2019
Ruitersportcentrum De Schimmelkroft
Kerkweg 221 b
1964 KJ Heemskerk
Tel: 0251- 231164
linda@schimmelkroft.nl

Rabobank IJmuiden
IBAN rekeningnummer:
NL 23 RABO 03 73 55 0715
BIC: Rabo N24

