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Lesvoorwaarden
___________________________________________________________________________________________
Contributiejaar:
Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
De manege is gesloten:
•
gedurende 5 weken in de zomervakantie
•
Hemelvaartsdag
•
Eerste en Tweede Paasdag
•
Eerste en Tweede Pinksterdag
•
Eerste en Tweede Kerstdag
•
Nieuwjaarsdag.
De vervallen lessen van deze feestdagen kunnen niet worden ingehaald.

Contributie:
De contributie voor het lidmaatschap bestaat uit de volgende categorieën:
•
jeugdleden
•
volwassen studenten die studiefinanciering ontvangen en vrijwilligerswerk verrichten
•
volwassen leden.
Valide leden (vanaf 14 jaar of de ouders van valide jeugdleden onder de 14) die minstens 2 uur per week vrijwilligerswerk verrichten
voor de vereniging betalen de normale contributie, zij die dat niet kunnen of willen betalen een toeslag op de contributie.
In de maand volgend op de maand waarin de 18-jarige leeftijd wordt bereikt, gaat de contributie voor volwassenen in.
De contributiebedragen en de toeslag worden jaarlijks vooraf in de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur
vastgesteld.
De contributie moet per vooruitbetaling geschieden per jaar of in overleg met de penningmeester per kwartaal of per maand. De
lesgelden worden per automatische incasso geïnt, daartoe dient een machtiging tot automatische incasso aan de penningmeester te
worden gegeven.
De eerste maand van het lidmaatschap geldt als “proefperiode”. Indien u in deze periode afziet van een verder lidmaatschap bent u
alleen voor deze “proefperiode” een maand contributie verschuldigd. U dient dan wel voor het eind van deze periode de
penningmeester persoonlijk te verwittigen van uw besluit.
Bij het verstrijken van deze proefperiode bent u conform de lesvoorwaarden contributie verschuldigd.
Indien de contributieverplichting niet wordt nagekomen, kan het bestuur besluiten het lidmaatschap niet voort te zetten.
Restitutie van de contributie is alleen mogelijk, indien de manege gesloten is wegens een bijzondere gelegenheid en er door de
instructie geen gelegenheid wordt geboden de rijlessen in te halen en na overleg met het bestuur.
De contributie van een lid dat langer dan 6 weken ziek is wordt voor de ziekteperiode opgeschort. Voor overleg kunt u contact
opnemen met de penningmeester.

Opzeggen:
Opzeggen van het lidmaatschap dient zowel mondeling bij de instructie als schriftelijk aan de penningmeester te geschieden door het
invullen van het OPZEGFORMULIER met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
Het bestuur behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen het lidmaatschap eenzijdig op te zeggen.

Lessen:
Een lesuur duurt 60 minuten. Dit is inclusief de tijd die nodig is voor het op- en afstijgen.
Indien de ruiter is verhinderd, dient dit zo vroeg mogelijk te worden doorgegeven aan de instructie in verband met de inroostering van
de vrijwillige hulpen.
Wanneer men geen gebruik maakt van een afgesproken lesuur is niettemin lesgeld verschuldigd. Men heeft daarbij niet het recht om
de les in te halen.
Een lid dat langdurig ziek is (langer dan 6 weken) verliest zijn plaats in de les. Bij het hervatten van lessen na langdurige ziekte, komt
de ruiter weer op de wachtlijst voor plaatsing.

