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Tariefverhoging 2019 
De prijzen van de lessen en het pensiongeld worden per januari 2019 verhoogd.  

Dit komt door de sterk gestegen kosten voor voer en krullen, maar ook door de nieuwe btw 

tarieven die vanaf 1 januari in gaan. 

Indien u gebruik maakt van automatische overschrijving, vragen wij u deze aan te passen. 

Zie de tarieven 2019 op onze site: www.eik.nl - tarieven 

 

Kampdagen 
In de voorjaars vakantie houden we een kampdag van 10:00 – 16:30 voor beginnende junioren 

op vrijdag 22 februari. De kosten zijn € 45,00 en dat is inclusief lunch en allerlei 

‘tussendoortjes’. De inschrijflijst hangt in de kantine. 

 

Ponykampen 
Ook in 2019 houden wij in de zomervakantie 6 ponykampen. Inschrijven kan vanaf nu.  

Kosten € 335,00 per week van maandag t/m vrijdag.  

Wie vroeg inschrijft heeft zeker de gewenste week. 

Data  Week 29 15 juli   t/m 19 juli 

   Week 30 22 juli  t/m 26 juli 

   Week 31 29 juli  t/m 2 augustus 

 Week 32 5 augustus t/m 9 augustus 

   Week 33 12 augustus t/m 16 augustus 

   Week 34 19 augustus t/m 23 augustus 

 

Wintercompetitie 
Vanaf januari  2019 wordt weer de wintercompetitie verreden. Drie keer dressuur 

(waarvan de beste twee tellen voor de einduitslag) en één keer springen.  

Iedereen die los is van de longe kan meedoen. 

Kosten € 52,50 voor vier keer of € 17,50 per keer 

Data: 9 feb / 10 feb  dressuur 

  9 maart / 10 maart dressuur 

  30 maart / 31 maart dressuur 

  14 april   springen / grond en de uitslag dressuur 

De inschrijflijst hangt op het prikbord. 
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Inhaalregels 
We maken graag van de gelegenheid gebruik om nog onder de aandacht te brengen hoe de 

inhaallessen gebruikt kunnen worden. Inhaallessen mogen alleen gebruikt worden als extra les 

gedurende een normaal betaalde periode, dus nooit als les die niet betaald hoeft te worden. 

Inhaallessen zijn zuiver persoonlijk en mogen niet worden gebruikt door anderen.  Lessen die 

zijn afgezegd voor 18:00 de dag tevoren mogen worden ingehaald (een mailtje met afzegging 

van bijvoorbeeld 22:00 geldt dus als te late afzegging). Inhaallessen kunnen dus alleen worden 

gebruikt om extra te rijden en kunnen ook nooit worden verrekend met de betaling van normale 

lessen. Het prijsverschil van de kwartaalkaart lessen en de losse lessen is zo groot dat je ook als 

je niet alle gemiste lessen inhaalt, nog steeds voordeel hebt. De termijn waarbinnen mag worden 

ingehaald is 3 maanden vanaf de datum van de gemiste les. Dus een gemiste les op 20 november 

blijft geldig als inhaal-les tot en met 20 februari. Wie lessen wilt inhalen moet zelf initiatief 

nemen en zelf een afspraak maken. 

 

Help! Mijn kind rijdt pony  
Ook dit jaar organiseert Stal de Eik weer de snel cursus ‘help, mijn kind rijdt pony’. Voor 

alle ouders en verzorgers waarvan het kind iedere week weer naar de manege komt, 

worden alle basis beginselen uitgelegd. Dan is er ruimte voor vragen, acties en daden. 

Een leuke cursus om inzicht te krijgen waarom uw kind het zo leuk vindt om paard te 

rijden en alles wat daarbij komt kijken. 

De cursus wordt in dit jaar weer gehouden. Houdt daarvoor zowel de website als het bord 

in de kantine goed in de gaten! 

 

Carrousel rijden  
Tijd voor je nieuwe weekend warming up! Paardrijden, figuren, gezelligheid liggen jou wel? 

Kom dan gezellig om de week naar onze carrousel!  

Wij hebben hier een speciale prijs voor gemaakt van € 100,00 per 10 lessen omdat het een 

activiteit is die plaatsvindt naast de gewone les.  

Heb je vragen, bel, mail of kom op vrijdag avond van 20:30 – 21:30  langs om eens te kijken. 

Tot ziens!  

 

 

 

 

 

 

De medewerkers van manege Stal de Eik wensen iedereen een heel goed en 

gezond 2019 met daarin heel veel sportief rij-plezier! 

 

   

 

Met vriendelijke groeten,   Manege Stal de Eik. 

 


