Groentenjumping VZW
Leliestraat 37
2860 St-Katelijne-Waver
Tel: 0474/898.552
Fax: 015/31.41.89
BTW: BE 0862.964.161
IBAN: BE 36 7330 1837 6981
Dag sportvriend, sportvriendin,
In samenwerking met de familie Spits en de professionele stal Ceulemans (www.stalceulemans.be), is Groentenjumping VZW vanaf de zomervakantie 2012 begonnen met lessen
op maat aan te bieden aan gemotiveerde ruiters en amazones.
We willen zoveel mogelijk kinderen de kans geven om kennis te maken met het paardrijden,
en we willen de pony’s ook de nodige rust gunnen. Daar zijn wel enkele regels voor nodig,
die u hierbij kan vinden.
Mogelijk wordt er gewerkt met wachtlijsten. Er worden lessen ingericht voor gevorderden en
voor beginnelingen. In principe gaan de lessen doorgaan op maandagavond (springles –
gevorderden), dinsdagavond –(ook voor een groep volwassenen), woensdagnamiddag (privé
dressuurlessen), woensdagavond, donderdagavond, vrijdagavond en zaterdagvoormiddag.
Zaterdagnamiddag zijn er initatielessen springen voor kinderen waarvan de lesgevers
bevestigen dat ze er klaar voor zijn.
Bij interesse, moet je even laten weten per mail op
kristel@groep-ceulemans.be welke dag je voorkeur heeft, en welke ervaring je al hebt.
Verder noteer je naam, leeftijd, gewicht, lengte. We nodigen u uit voor een eerste individuele
les. Van zodra je in een groep kan ingedeeld worden, zal je tijdig verwittigd worden, en kan
je beginnen met een 10- beurtenkaart. Als je kan rijden in een groep, kost het je 10 euro per
keer; een 10-beurtenkaart kost dus 100 euro (BTW inbegrepen) – voor volwassenen dressuur
is het 150 euro (btw inbegrepen). Hiervoor mag je dan 3 kwartier rijden per les; en zijn pony,
materiaal en lesgever inbegrepen. Een tok, rijlaarzen en handschoenen moet je nog zelf
voorzien. Er wordt nooit gereden zonder een valhelm! Kinderen onder de 16 jaar dragen bij
de springlessen ook een valvest. We verwachten iedereen minstens 20 minuten voor
aanvang van de les, om onder begeleiding samen de pony/paard klaar te zetten, nadien
zadelen we ook samen af, en verzorgen we samen onze pony/paard (algemeen
verantwoordelijke hierin is Naomi Winkeleer). Iemand die nog niet in de groep kan, zal privéles al dan niet aan de longe krijgen, en dit kost 20 euro per half uur. Van de 10-beurten-kaart
wordt dan aangeduid dat er 2 beurten per keer werden opgebruikt. Deze privé-les wordt zo
lang gehouden als nodig bevonden door de lesgever. Als bvb tijdens de 3e les kan
aangesloten worden in een groep, blijven er nog 6 groepslessen over (10- (2x2)).
Iedereen die aan de lessen begint, moet op voorhand een verzekering afsluiten bij de VLP, de
Vlaamse Liga paardensport, waar we als club bij zijn aangesloten.
Via mail laat u weten dat u lid wil worden van Groentenjumping VZW, en bijgevolg ook van
VLP. U zal de faktuur ontvangen met het te betalen lidgeld, waar u ook meer info over kan
vinden op www.vlp.be. Verder moet het bedrag van 32 euro (17 euro + uitbreiding
verzekering 15 euro) betaald worden via overschrijving op 733-0183769-81, de rekening van
Groentenjumping VZW. We zullen dit doorstorten aan de VLP, waarna u thuis een lidkaart
VLP zal ontvangen.
Voor de lessen zelf, is het Naomi Winkeleer die de groeps-dressuurlessen verzorgt, en kunnen
we ondertussen op tal van gediplomeerde lesgevers, die afhankelijk van hun
beschikbaarheid/wedstrijden, de lessen op zich nemen. We proberen op voorhand samen de
groepen in te delen, en zullen veel communiceren via mail. Als je niet aanwezig kan zijn,

gelieve tijdig Naomi (0472.83.76.80) of Kristel (0474/898.552) te willen verwittigen. De
privé dressuurlessen worden gegeven door externe lesgevers, de springlessen op maandag
worden gegeven door Patrik Spits en Jeroen De Winter, op donderdag door een externe
lesgever. Voor de privé dressuurlessen en groeps-springlessen worden dubbele beurten
aangerekend. Privé springlessen zijn ook mogelijk, en komen op 60.50 euro per uur, 36.30
euro per half uur (met eigen pony/paard). Dit wordt ingericht na afspraak.
Als je wordt uitgenodigd om deel te nemen in een groep, betaal je 100 euro per overschrijving
op de rekening van Groentenjumping VZW; BE 36 7330 1837 6981, of na ontvangst van uw
faktuur. Bij je eerste les, de 10-beurtenkaart wordt bijgehouden op computer, en u kan op
eender welk moment een overzicht vragen. Op regelmatige tijdstippen zal u automatisch een
overzicht mogen verwachten, en een aanvraag op een volgende beurtenkaart te willen betalen.
Niet opgenomen beurten, kunnen steeds op uw vraag terugbetaald worden.
Als u vragen/opmerkingen heeft, mag u zich steeds wenden tot iemand van het bestuur:
Spits Patrik (voorzitter, 0475/46.20.79), Kristel Ceulemans (penningmeester 0474/898.552) of
Jef Goossens (Secretaris: 0499/14.52.83)
De lessen gaan door in de piste naast de stal in de Leliestraat 37, St-Kat-Waver. Na het einde
van de laatste les is iedereen nog een half uur welkom om mee de pony’s te verzorgen.
Daarna zou de rust in de stallen en rondom het huis mogen weerkeren. De springlessen gaan
door in de Hageweg te St-Katelijne-Waver. Ouders helpen in de mate van het mogelijke de
kinderen mee te begeleiden van de stallen in de Leliestraat naar de Hageweg.
Uit veiligheid is er geen vrije toegang in de lokalen, buiten de momenten van de lesuren.
Er wordt steeds met respect voor elkaar gehandeld, en vooral met zorg omgegaan met de
pony’s/paarden. Het bestuur van Groentenjumping VZW houdt zich het recht voor om een
einde te maken aan de samenwerking, en de niet opgebruikte beurten terug te betalen, als ze
van oordeel zijn dat het respectievelijke lid de goede werking van de club in het gedrang
brengt. De planningen van de lessen worden tijdig doorgemaild. Wanneer u een geplande les
niet kan volgen, gelieve 24 uur op voorhand een mail te sturen met de afmelding per mail op
kristel@groep-ceulemans.be. Behoudens overmacht, worden niet tijdig afgemelde lessen
aangerekend.
De bedragen die in het algemeen reglement van Groentenjumping VZW zijn meegedeeld, zijn
geldig voor het jaar 2018. Het bestuur houdt zich het recht om de tarieven aan te passen naar
een volgend jaar, maar zal dan minstens 3 maanden op voorhand een mogelijke aanpassing
van de tarieven per mail doorsturen aan alle leden.
Om de accommodatie blijvend te verbeteren, wordt er jaarlijks een wedstrijd ingericht,
normaal met Pasen, om te trachten financiële middelen daarvoor te genereren: De
Groentenjumping. De hulp daarbij van alle leden of hun ouders als vrijwilliger wordt daarbij
ten zeerste geapprecieerd en eigenlijk ook verwacht. Iedereen volgens eigen vermogen, maar
met een gezonde dosis inzet. We willen een club zijn, met respect voor elkaar, voor
paard/pony en respect voor de sport.
Als er door bepaalde problemen (echtscheiding, werkloosheid, ziekte…), het moeilijk wordt
om de facturen te betalen, dan kan in onderling overleg, een oplossing gevonden worden.
Gelieve hiervoor tijdig contact op te nemen met Kristel, zodat er mogelijke oplossingen
kunnen gezocht worden.

Met dank voor het vertrouwen en hopelijk tot binnenkort!
Team Groentenjumping VZW

