
Geachte Willaerruiter, 
 
Graag maken wij als bestuur van deze gelegenheid gebruik u van harte welkom te heten 
als lid van onze paardensportvereniging “De Willaerruiters”. 
Al vele jaren zijn wij een hechte vereniging waarbij sportiviteit, samenwerking en 
gezelligheid hoog in het vaandel staan, met natuurlijk in de hoofdrol het uitoefenen van 
de paardensport. 
Om een eenheid te kunnen vormen, zijn wij van mening dat dit begint met een goede 
basis. Een goede basis is het halve werk. 
Om iemand die nieuw binnenkomt een goede basis te geven, dien je deze persoon op de 
hoogte te brengen van alle voorzieningen, alsmede de verwachtingen binnen de 
vereniging. 
Middels deze “opstart” informatie hopen wij u deze basis te geven. 
 
 
Uw lidmaatschap geeft u de mogelijkheid deel te nemen aan de verenigingslessen. Voor 
de menners is dit op de maandagavond, voor de ponyruiters de woensdagavond en voor 
de paardenruiters zijn de springlessen op de dinsdagavond en de dressuurlessen op de 
donderdagavond. De betreffende instructeur bepaald samen met u in welk lesuur u 
geplaatst wordt. 
Buiten deze lesavonden en evt. georganiseerde evenementen is de rijhal beschikbaar 
voor de leden om vrij te rijden. Ook kunt u de rijhal gebruiken voor het rijden van uw 
privélessen mits er rekening gehouden wordt met een ieder die op dat moment gebruik 
wil maken van de rijhal. 
 
Op zondag is de accommodatie geheel gesloten. 
 
Als lid is er een sleutel van het hek en de rijhal in bruikleen te verkrijgen à EUR 25,= 
borg. Deze sleutel is te verkrijgen bij dhr. R. Doornenbal (rien@willaerruiters.nl en tel 06	  
22	  57	  37	  25 ). Bij het einde van dit lidmaatschap dient de sleutel bij dezelfde persoon weer 
ingeleverd te worden. 
 
Er zijn een aantal zaken binnen de vereniging waarin een actieve rol van de leden vereist 
is. 
Deze zaken zijn als volgt, 
 
Schoonmaakrooster: 
Ieder lid wordt ingedeeld in een schoonmaakrooster. Voor de mannelijke leden betekent 
dit dat in je de week waarop je ingedeeld staat moet zorg dragen voor het schoonmaken 
van de paden rondom de bak, de stands etc., voor de vrouwelijke leden is dit het 
schoonmaken van de kantine, wc´s e.d. 
Voor ponyclubleden geldt dat de moeder ingedeeld wordt in het schema van de vrouwen. 
Ieder lid is +/- 3 keer per jaar aan de beurt. Het schoonmaakrooster is te downloaden op 
de website van de Willaerruiters, ook krijgt u een herinnering per email. Voor informatie 
omtrent het schoonmaken kunt u terecht bij mevr. M. van de Pol 
(schoonmaak@willaerruiters.nl) 
 
 
Wedstrijden: 
Een aantal keer per jaar organiseert de vereniging wedstrijden. Buiten de grote rol van 
de wedstrijdsecretariaten wordt van ieder lid verwacht dat men gedurende de opbouw 
alsmede tijdens het evenement een steentje bijdraagt aan de organisatie. 
 
Demonstratie: 
Éens per jaar organiseert de vereniging een demonstratie. Een avondvullend programma 
waarbij de diverse takken van de paardensport gedemonstreerd worden door grotendeels 
de eigen leden. Tijdens deze demonstratie wordt ook een verloting gehouden. Ieder lid 



krijgt bij de contributie een lotenboekje met het oog op deze verloting verrekend. 
Wanneer men na ontvangst van het lotenboekje de loten verkocht heeft, 
zijn deze kosten weer terugverdiend. Natuurlijk moet wel het lotenboekje ingeleverd 
worden om de verloting tot stand te kunnen laten komen. Ieder jaar is deze 
ruiterdemonstratie weer een groot succes en goede bron van inkomsten mede door de 
inzet van de eigen leden. 
 
Oliebollenactie: 
In het najaar wordt inmiddels als traditie een oliebollenactie georganiseerd. Hierbij wordt 
een hoeveelheid oliebollen gebakken welke door de eigen leden verkocht worden op de 
op de markt, alsmede huis aan huis in Scherpenzeel. Ook dit is een zeer belangrijke 
inkomstenbron voor de vereniging. 
 
Gedurende dit soort evenementen is het de inzet van de leden die eraan bijdraagt dat we 
de contributie zo laag mogelijk kunnen houden. 
In het bijgevoegd huishoudelijk reglement vind u alles terug wat betrekking heeft op de 
regels die wij hanteren. 
Ieder maand verschijnt er een clubblad, “De Paardepost” waarin diverse nieuwsberichten 
vanuit de vereniging gepubliceerd worden. Hierin staan ook de gegevens van 
contactpersonen zoals bestuursleden, instructeurs e.d. vermeld. U vindt het clubblad op 
de bar in de kantine. 
 
Tevens is het interessant eens een kijkje te nemen op onze website www.willaerruiters.nl 
Wij hopen u hiermee alvast een goede basis gegeven te hebben en wensen u een fijne, 
bovenal sportieve tijd toe als lid van Paardensportvereniging “De Willaerruiters”! 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur	  


