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Vrienden worden?
Met deze folder doen wij u een vriendschapsverzoek. Niet één die op social
media met een vrijblijvende druk op de
knop kan worden bevestigd. Wij zijn op
zoek naar vrienden waar we op kunnen
bouwen! Waar we in lastige tijden op
kunnen terugvallen. Vrienden die in ons
geloven en door hun bijdrage ons werk
mogelijk willen maken!

Vrienden van De Hazelaar
Een bijzondere plek onder de sponsoren wordt ingenomen door de ‘Vrienden
van De Hazelaar’. Binnen deze club van
vrienden hebben zich particulieren en
organisaties verenigd die onze visie delen
dat de paardensport er is voor iedereen.
En dat ruiters met een beperking daarom
dezelfde mogelijkheden dienen te krijgen
als valide ruiters.

De Hazelaar, een bijzondere manege
De Hazelaar is geen doorsnee rijvereniging. De belangrijkste doelstelling
van de vereniging is het mogelijk maken
van paardrijden voor kinderen en volwassenen met een beperking. Op de voet gevolgd door het streven de integratie tussen
valide en minder valide ruiters te bevorderen. Samen genieten van paarden en de
paardensport maakt het plezier voor alle
partijen groter. Dat geloven wij niet alleen,
dat ervaren we dagelijks aan den lijve!

Daarvoor zijn wel veel extra hulpmiddelen en aanpassingen nodig, speciaal
opgeleide instructeurs en... bijzondere
paarden. Paarden die intensief getraind
moeten worden voordat ze veilig kunnen
worden bereden. Paarden ook die zwaar
belast worden en daarom meer zorg nodig
hebben en minder vaak en lang kunnen
worden ingezet. De structurele, financiële
bijdragen van onze ‘Vrienden’ maakt dit
alles mede mogelijk. Particulieren zijn al
vriend vanaf € 25,- per jaar en organisaties vanaf € 250,-.
Wij hebben ruimte genoeg voor meer
vrienden! U bent van harte welkom.

Geen winstoogmerk
De Hazelaar is een non-profitorganisatie.
Om paardrijden toegankelijk te houden
voor alle ruiters, met of zonder beperking,
is veel geld nodig. Wij steunen daarvoor
grotendeels op sponsoren en donateurs.
En op vele vrijwilligers die zich kosteloos
inzetten voor onze manege.
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Neem voor vragen of aanmelding
contact op met onze voorzitter
Ester Haver Droeze-van Iersel via email:
sponsoring@manegedehazelaar.nl
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