
 

 

Activiteitencommissie 
LR & PC Isidorusruiters 

internet: http://www.isidorusruiters.nl/Activiteiten.htm 
         e-mail: activiteiten@isidorusruiters.nl 

       rabobank: NL39 RABO 011 80 55 046 
Beste jeugdleden, leden en ouders van jeugdleden, 

De voorbereidingen zijn volop aan de gang voor het ponykamp 2019! Wij willen jullie allemaal 
uitnodigen voor het kamp dat op 12, 13, 14 en 15 juli gaat plaatsvinden op een leuke kamplocatie! 
Ook dit jaar gaan we weer 4 dagen op kamp, voor de pony’s en paarden is het kamp na 3 dagen 
afgelopen. Het is de bedoeling dat de ouders zondag aan het einde van de middag de viervoeters 
komen ophalen. De kinderen worden maandag einde van de dag weer thuis gebracht.  
Specifieke tijden volgen later.   
 
Dit jaar zullen de kosten voor het kamp inclusief stalling ook weer € 115,- zijn. Mocht je zonder pony 

of paard deelnemen aan het kamp dan betaal je 95,- . (Tevens is er dagelijks mogelijkheid voor 

weidegang i.o.m. Kampleiding)  

 

Voordeel bloemenactie:               

Ook dit jaar geldt voor een aantal fanatieke hulpen dat er een korting is voor het kamp vanwege de 

bloemenactie. Kinderen die minimaal voor € 25,- aan bloemen verkocht hebben  in de voorverkoop 

en/of geholpen hebben tijdens de huis aan huis verkoop krijgen € 25,- korting voor het ponykamp.  

Mocht je na opgave en betaling van het kamp erachter komen dat deelname om bepaalde redenen 

helaas niet kan doorgaan, dan kan het geld alleen teruggestort worden met een geldige reden.  

Afzeggingen in de laatste twee weken voor het kamp komen niet meer in aanmerking voor een 

terugbetaling. 

Graag voor 13 juni a.s. Opgeven en gelieve het  geld op de betreffende bankrekening storten, dit is 

van belang om de afspraken met de betreffende locatie tijdig na te komen. Contante betalingen 

kunnen op de dag van vertrek dan ook niet aangenomen worden.  Mocht de korting van de 

bloemenactie voor jou van pas zijn (zie bovenstaande voorwaarden),  dan mag deze korting met de 

boeking direct verrekend worden. Bij twijfel mag er altijd gemaild worden.  

Mocht om wat voor reden dan ook, het de leiding noodzakelijk lijken een dierenarts op te roepen 

voor een pony of paard om het dier te laten behandelen, dan zijn de kosten die gemaakt worden 

voor de eigenaar van het dier.  Er wordt, als dit mogelijk is, overleg met de ouder(s)/eigenaar 

gepleegd. 
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Let op:           

 Opgave graag voor 13 juni a.s.    (via e-mail: activiteiten@isidorusruiters.nl  ) 

En daarbij is het van belang om het bedrag van de deelnemende kampleden voortijdig over te 

maken op rekeningnr. NL39 RABO 011 80 55 046 onder vermelding van naam deelnemer.  

Nadere gegevens over  o.a. de tijden en de  ‘meeneemlijst’  volgen later.  

Mochten jullie leuke ideeën hebben voor activiteiten, dan horen/lezen we het graag!  

Wij hopen dat er weer een grote opkomst is en een tijdige opgave incl. betaling, zodat er wederom 

een geweldig en onvergetelijk kamp zal plaatsvinden! 

Met vriendelijke groet, 

Activiteitencommissie LR &PC Isidorusruiters.  
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