Zaandam december 2018
Beste ruiter, beste ouder/ verzorger van de ruiter.
Verhoging lesgelden
Diverse keren is in het afgelopen jaar binnen het bestuur gesproken over een acuut probleem binnen
onze manege n.l. de exploitatie.
Geen gemakkelijk onderwerp geweest voor ons als bestuur want je moet keuzes maken in de
wetenschap dat je niet iedereen blij zult maken. In het belang van het voortbestaan van de manege
hebben wij knopen moeten doorhakken en het volgende besloten te gaan invoeren.
In de komende 5 jaar gaan wij het lesgeld van een advies ruiter stap voor stap gelijktrekken naar het
tarief van een niet advies ruiter.
Jaarlijks hebben we een te kort van €12.000,-- in de exploitatie. Wij zijn een manege voor mensen met
een beperking. Logischerwijs bestaat ons ruiterbestand dan ook voor zo’n 75% uit advies ruiters. Nu zijn
wij te veel afhankelijk van instanties, serviceclubs, bedrijven, particulieren en acties om onze exploitatie
rond te krijgen. Ook dit jaar, net als voorgaande jaren is het niet gelukt om de exploitatie sluitend te
krijgen. Wij zullen daar iets mee moeten.
De extra’s die wij gelukkig regelmatig krijgen is niet iets waar je jaarlijks van uit kan en mag gaan. Daarbij
hebben wij deze extra’s juist hard nodig om de manege te kunnen voorzien van goede rijpaarden en
materieel om onze ruiters zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Er staan een aantal zaken hoog op
het wensenlijstje zoals een wasplaats voor de paarden en moet de buitenbak hoognodig gerenoveerd
worden. U zult begrijpen dat we hierdoor altijd behoefte blijven houden aan sponsoren in wat voor een
zin dan ook. Dankzij deze schenkingen is het mogelijk geweest om niet veel eerder de noodklok te
moeten luiden.
Er zijn in de beperking van een ruiter verschillende gradaties waar de instructrices iedere ruiter op
inschalen. Er zijn ruiters die vanwege hun beperking alleen of met maximaal 2 ruiters paardrijles krijgen.
Bij deze ruiters die vanwege hun beperking veel begeleiding nodig hebben, kan er dus niemand anders
bij die les ingedeeld worden. Dat is omgerekend een half uur privéles tegen een behoorlijk
gereduceerde prijs. Dit kunnen we helaas niet meer op deze manier financieel bol werken.

Er zijn ook ruiters met een beperking die wel in een groepje van 4, 5 of 6 ruiters kunnen rijden. Deze
ruiters gaan ipv een half uur les, drie kwartier paardrijles krijgen. Dit gaat wel om verder gevorderde
ruiters, vaak zonder vrijwillige begeleiding en deze ruiters met beperking kunnen samen rijden met de
ruiters zonder beperking.
Ruiters die bij ons rijden via PGB en een jaarbetaler zijn gaan vanaf januari gaan niet meer rijden met
korting, deze ruiters betalen de niet advies prijs op jaarbasis. De ruiters die nu via PGB rijden en
maandelijks betalen gaan alleen mee met de verhoging van de lesgelden.
Wij zijn van mening dat ruiters met een beperking bij ons alle hulp krijgen die paardrijden mogelijk
maakt. Alle faciliteiten om te rijden zijn bij ons in huis. Wij kunnen geen onderscheid meer maken in het
lesgeld, het is niet haalbaar meer. Zodoende gaan wij gefaseerd over 5 jaar iedereen hetzelfde lesgeld
laten betalen om de manege het hoofd boven water te kunnen laten houden en zo een goede
voortzetting te genereren.
Daarnaast gaan ook de prijzen van de niet-advies en advies-ruiters omhoog in verband met de B.T.W.
verhoging plus de jaarlijkse indexverhoging.
Dit houdt in dat in 2019 de prijzen als volgt zullen gaan worden:
Niet-advies ruiter per maand van 56.50 naar €58.50 en de advies-ruiter van 44.00 naar €48.00.
Wij hopen u voldoende informatie te hebben gegeven, bij vragen zijn wij uiteraard bereikbaar via ons
algemene emailadres, info@deblijderuiters.nl

Wij maken gelijk via deze weg gebruik om u hele fijne feestdagen toe te wensen, een gezond
voorspoedig nieuwjaar. Dat 2019 maar een mooi jaar voor iedereen mag worden. Bedankt voor alles
afgelopen jaar, we gaan er in het nieuwe jaar weer vol goede moed tegen aan.

Vriendelijke groet namens het bestuur,
Maartje van den Nieuwboer

