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Informatieblad voor nieuwe leden 

Beste ouders/nieuwe leden, 

Via dit informatieblad willen we u graag het een en ander vertellen over L.R. en P.C. Isidorusruiters, waarvan 

u pas lid bent geworden of wilt worden. Mochten er na het lezen hiervan nog vragen overblijven, dan kunt u 

daarmee terecht bij Irene Werger-Leusink ( 0630-2913838 / penningmeester@isidorusruiters.nl ).  

Er bestaan verschillende soorten lidmaatschappen binnen onze vereniging, te weten: 

1. Rijdend lid. Dit houdt in dat u gebruik kunt maken van alle faciliteiten welke wij als vereniging 
aanbieden zoals lessen, terreingebruik, wedstrijden. De contributie hiervoor bedraagt in 2020 
€ 187,-  per jaar. 

2. Papieren lid. Dit houdt in dat u vooral lid bent omdat u een actieve startpas wilt, maar geen gebruik 
wilt maken van de lessen. Wel kunt u gebruik maken van het terrein en deelnemen aan de 
wedstrijden. De contributie hiervoor bedraagt in 2020 € 110,- per jaar.  

3. Niet actief rijdend lid. Dit houdt in dat u geen gebruik maakt van de lessen. U kunt deelnemen aan 
de onderlinge wedstrijden en bixie/impulswedstrijden. Met dit lidmaatschap kunt u geen startpas 
aanvragen. De contributie hiervoor bedraagt € 30,- per jaar. 

4. Steunend lid 
5.  U steunt de vereniging zonder dat u gebruik kunt maken van de verschillende faciliteiten. De 

contributie hiervoor bedraagt € 15,- per jaar. Bij dit lidmaatschap heeft u niet de verplichting te 
helpen bij de verschillende evenementen.  

 
De contributie kan zowel via overschrijving of machtiging (hiervoor tekent u een machtiging van de bank) 
voldaan worden. Voor de contributie van de lidmaatschappen 1 en 2 wordt per kwartaal een rekening 
verzonden. Voor de contributie van de lidmaatschappen 3 en 4 wordt jaarlijks een rekening verzonden. 
Voor de lidmaatschappen 1,2 en 3 wordt de contributie jaarlijks geïndexeerd.  
Eventuele correcties graag een week voor de afschrijfdatum doorgeven aan de penningmeester (0630-

291383 / penningmeester@isidorusruiters.nl ).  Afmelden kan per kwartaal, uiterlijk een maand voor 

aanvang van het nieuwe kwartaal.  Aanmelden kan via het registratieformulier welke u op de website kunt 

vinden. Voor 2e en 3e jeugdleden uit één gezin wordt een korting van respectievelijk 10 en 20% gegeven.  

Het banknummer van de vereniging is NL 78 RABO 0324 223 188. 

Lessen/instructeurs 

Ieder lid mag met één (1) paard of pony op de les komen.  De lessen zijn op dinsdagavond en duren 3 

kwartier, voor de pony’s en de paarden.  Beginnerslessen (dressuur en springen) staan vast en beginnen om 

18.30 uur. Voor de overig lessen kan men zich inschrijven en kiezen voor dressuur (instructie: Joyce Vegter) 

of springlessen (Instructie: Guido Jansen).   Tijdens, voor en na de lessen is het verplicht een cap te dragen. 

Men schrijft zichzelf in voor de lessen maar mocht een instructeur vinden dat iemand v.w.b. niveau of 

categorie pony in een andere les moet, dan  zal de instructeur dit aangeven en overleggen wat een beter 

passende les zou zijn. Momenteel worden de lessen verzorgd door Joyce Vegter en Guido Jansen. De lessen 

zijn tijdens het zomerseizoen vanaf 1 april tot en met 31 oktober op sportcomplex ’t Meuken aan de 

Beckumerweg 11 te Sint Isidorushoeve. Gedurende het winterseizoen van 1 november tot en met 31 maart 

bij RSC Capriole aan de Bartelerweg 5 te Haaksbergen (Dressuur) en bij Kooiker trainings center aan de 
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Olthuisweg 24a te Sint Isidorushoeve . In het zomerseizoen wordt er gedurende  3 weken geen les gegeven, 

deze  valt in de periode dat wij ook ons zomerconcours organiseren. Wij kennen een winterstop v.w.b. de 

lessen rondom de feestdagen aan het eind van het jaar.  

 

Ieder paard dat op de les komt, moet ingeënt zijn tegen influenza . Het eerste jaar twee keer met een 

tussentijd van minimaal 21 dagen en maximaal 92 dagen, daarna binnen het jaar één keer. Afmelden voor de 

les uiterlijk een dag van tevoren via de groepsapp. Alle leden zijn verzekerd tijdens de lessen of andere 

activiteiten van de vereniging, via een WA-verzekering. I.v.m. deze verzekering moeten alle leden, ook als ze 

(nog) niet deelnemen aan officiële wedstrijden lid worden van de KNHS. De kosten hiervoor bedragen € 25,- 

per jaar.  

Het bestuur 

Het bestuur van de L.R. & P.C. Isidorusruiters bestaat uit 7 personen. Momenteel  is de taakverdeling als 

volgt: Voorzitter Tim Frielink 06-41064146 Vice-voorzitter Henk ten Thije 074-3575446 Wedstrijdsecretaris 

pony's Marieke Hendriks 06-43053320 Wedstrijdsecretaris paarden Melissa Vennevertloo 06-14191250 

Penningmeester / ledenadministratie Irene Werger-Leusink 06-30291383 Algemeen secretariaat Marieke 

Hendriks 06-43053320 Lid Pascal Bouwman 06-53456738. 

Evenementen/vergaderingen  

- In maart en oktober worden de algemene ledenvergaderingen gehouden.  

- Sinds 2017 organiseren wij in het voorjaar de "Grote Prijs van Sint Isidorushoeve" dressuur en 

springen, dit is een opengestelde wedstrijd.  Ieder lid kan aan deze wedstrijd deelnemen, ook zonder 

startkaart, mits hij/zij KNHS lid is. Ook deze wordt gehouden op het clubterrein, onderdeel van 

Sportcomplex ‘t Meuken aan de Beckumerweg 11 te St.Isidorushoeve. 

- Gedurende het zomerseizoen wordt op het clubterrein, onderdeel van Sportcomplex ‘t Meuken aan 

de Beckumerweg 11 te St.Isidorushoeve een clubkampioenschap gehouden. Hieraan kan ieder lid 

deelnemen in zowel dressuur als springen. Zowel met dressuur als springen worden 2 proeven 

verreden, de bixie en bb rubrieken tellen hierbij niet mee voor het clubkampioenschap. De winnaars 

krijgen een wisselbokaal. 

-  Vanaf 2007 organiseren we in augustus  een groot buitenconcours voor paarden en pony's. Ook 

deze wordt gehouden op het clubterrein, onderdeel van Sportcomplex ‘t Meuken aan de 

Beckumerweg 11 te St.Isidorushoeve. 

- In oktober wordt een weekend wedstrijd georganiseerd voor paarden en pony’s, in de even jaren is 

dit een springwedstrijd, in de oneven jaren een dressuurwedstrijd. Deze wordt eveneens gehouden 

op  het clubterrein, onderdeel van Sportcomplex ‘t Meuken aan de Beckumerweg 11 te 

St.Isidorushoeve. 

- In december wordt een bixie wedstrijd georganiseerd , deze wordt gehouden  op 

Ruitersportcentrum Capriole Bartelerweg 5 te Haaksbergen 

-  Sinds 2009 is de traditie van het concours om de Midwinterhoorn tussen alle verenigingen die 's 

winters bij Ruitersportcentrum Capriole" rijden weer opgepakt.  Ook deze wedstrijd is toegankelijk 

voor alle leden en kan er in zowel het springen als de dressuur in alle klassen gestart worden.  Aan 
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het einde wordt door het optellen van de resultaten bepaald welke vereniging de Midwinterhoorn 

wint. 

 

- Voor al deze activiteiten wordt van alle leden (met uitzondering van steunende leden) verwacht dat 

ze af en toe helpen bij de organisatie.  Dit komt neer op zo’n 5 dagdelen per jaar. Voor aanvang van 

het outdoor seizoen wordt een lijst opgesteld en rondgestuurd.  Je kunt jezelf dan opgeven op de 

plaats en tijd welke jou voorkeur heeft.   

Deel je jezelf niet in dan wordt dit voor je gedaan. Niet op komen dagen betekent een boete van  

€ 25,00. Ook is het mogelijk betaalde vervanging te regelen, dan zijn de kosten € 15,00.  

- Verder worden door de activiteitencommissie diverse activiteiten georganiseerd zoals een dropping, 

buitenrit, ponykamp en een barbecue, waarbij de clubkampioenen bekend gemaakt worden.  De 

activiteitencommissie bestaat momenteel uit:  Melissa Vennevertloo,  Mariska Winkelhuis,  Amber 

Bals,  Marjolie Rack, Robin Brefeld, Nicole Paul en Marieke Vernig  

Startpassen/officiële wedstrijden 

De L.R. & P.C. Isidorusruiters zijn aangesloten bij de KNHS. Als men wil starten op officiële wedstrijden moet 

bij deze bond een startpas worden aangevraagd. Hiervoor heeft men nodig 

1. Bij pony's t/m 8 jaar een meetbewijs. (tussen 1 januari en 1 april worden alle pony's t/m 8 jaar op een 

vrijdag gemeten bij Ruitersportcentrum Capriole. De kosten hiervoor zijn ca, € 5,- per pony en dienen 

ter plaatse te worden voldaan. Tussentijds meten is wel mogelijk, maar voor eigen rekening. 

2. Een paspoort voor het paard/de pony. Het dier moet voorzien zijn van een transponder (chip). Als dit 

allemaal geregeld is, kunt u zelf een startpas aanvragen bij de KNHS. Zodra u in het bezit bent van de pas 

kunt u deelnemen aan wedstrijden. 

3. Wedstrijdreglementen zijn te vinden op www.knhs.nl. 

4. Dressuurboekjes en dressuurproeven kunt u vinden/bestellen via  www.knhs.nl.  

5. Gezinsleden die op hetzelfde adres wonen kunnen een zogenaamd Gezinslidmaatschap aanvragen bij de 

KNHS, dit lidmaatschap kan voordeel  bieden in de zin van korting op startpassen etc.  Zie hiervoor de 

tarievenlijst van de KNHS. De aanvraag daarvan gaat via de penningmeester.  

6. Voor kosten van startpassen zie www.knhs.nl.  Startpassen zijn gedurende een geheel jaar geldig en niet 

meer  t/m 31 december van het lopende jaar. Leden die zichzelf opgeven voor wedstrijden dienen ook 

zelf te zorgen voor betaling van inschrijfgeld. Ook kun je vraagprogramma's en startlijsten online vinden 

via de site: www.startlijsten.nl  of  www.knhs.nl 

7. Op elke wedstrijd moeten de startpas en het paspoort (met inentings- en meetgegegevens) getoond 

kunnen worden. Iedereen moet zelf zijn winst/verliespunten bijhouden en is zelf verantwoordelijk voor 

het starten in de juiste klasse. Ook via Mijn KNHS is dit goed bij te houden (www.knhs.nl)  

8. Bij officiële wedstrijden of andere officiële gelegenheden bestaat ons tenue voor zowel de paarden als 

de pony’s uit een zwart jasje en een witte rijbroek en voor de dames een witte dressuurblouse, voor de 

heren een witte blouse met stropdas.  

Diversen 

- De statuten van de L.R. & P.C. Isidorusruiters zijn op te vragen bij de secretaris. 

- Ieder lid dient ervoor te zorgen dan zijn paard of pony WA verzekerd is.  
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WIJ WENSEN U VEEL RIJPLEZIER 


