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Vrijwilliger worden?
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Onze vrijwilligers
Voor onze manege zijn jongeren en volwassenen die bereid zijn zich als vrijwilliger
in te zetten van enorm belang. Rijvereniging De Hazelaar staat of valt letterlijk bij
het werk dat deze vrijwilligers doen!
Zonder de inzet van meer dan honderd
van deze onbetaalde krachten, komt alles
tot stilstand op onze manege. Zij zijn voor
ons onbetaalbaar!
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!
Wij zijn op zoek naar...
Jou! Ons team van vrijwilligers heeft altijd
versterking nodig. Om onze ruiters met
een beperking te begeleiden op stal en
tijdens de lessen, zijn extra handen zeer
welkom. Lessen voor deze ruiters kunnen
alleen verantwoord gegeven worden als er
voldoende assistentie is van vrijwilligers.
Vaak is dat een één op één begeleiding.
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Maar ook als stalhulp, bestuurslid, onderhoudsmedewerker, organisator, …. zijn we
erg blij met je!
Wat vragen we van je?
Voor ons is het belangrijk dat je betrokken
bent bij ons werk. Dat je je wilt inzetten
om de paardensport voor iedereen, met of
zonder een beperking, mogelijk te maken.
En we vinden het fijn als je bereid bent
te leren wat de werkzaamheden bij ons
inhouden.
Wat voor onze ruiters geldt, geldt trouwens
ook voor onze vrijwilligers. Iedereen is welkom! Ook als je een arbeidsbeperking hebt.
De enige voorwaarden zijn dat je minimaal
14 jaar oud bent en je gebruik maakt van
de door ons aangeboden, gratis VOG-aanvraag (Verklaring Omtrent Gedrag).
Wat geven we je?
We hopen dat onze vrijwilligers bij ons
zichzelf kunnen zijn, zich kunnen ontwikkelen en voldoening kunnen halen uit ons
prachtige werk! Dat ze zich thuis voelen
door de waardering die wij voor ze hebben.
Daarnaast bieden we je een inwerkperiode.
Daarin kun je terugvallen op onze instructeurs, de coördinator voor de vrijwilligers
en je reeds ingewerkte collega’s. We hopen
dat je enthousiast geworden bent!
Voor vragen en aanmelding:
vrijwilligers@manegedehazelaar.nl
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