Belangrijke regels uit het Reglement

Contributie
Gewone leden, buitengewone leden en donateurs betalen jaarlijks een contributie. Deze dient
vóór 1 januari te worden voldaan. Als het lidmaatschap/donateurschap na 1 juli ingaat, is de
helft van de jaarcontributie verschuldigd.
Tarieven
De hoogte van het rijabonnementsgeld is leeftijdsafhankelijk, een ieder die gebruik maakt van
de voorzieningen van PRS dient de daaraan verbonden kosten te betalen. Tenzij anders
vermeld, moet het abonnementsgeld/ pensiongeld vóór de eerste van de maand worden
betaald.
Genoemde financiële verplichtingen dienen bij de penningmeester van PRS te worden voldaan.
Opzegtermijn
We hebben een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient schriftelijk/per mail ingediend
te worden via leden@prometheusruitersport.nl. De mail is bestemd voor de penningmeester
en voor de lesindeling.
Activiteiten
Leden en donateurs met een rijabonnement krijgen, na tijdige betaling van de contributie voor
1 januari, als bonus een “tegoedkaart” voor twee (2) activiteiten op jaarbasis. De activiteiten
dei hiervoor beschikbaar zijn staan in het rood aangegeven op de activiteitenkalender.
Beëindigen van het rijabonnement doet de nog niet opgenomen activiteiten vervallen.
Lessen algemeen
Lessen zijn niet overdraagbaar. Verzuimde lessen kunnen niet worden ingehaald. De
mogelijkheid tot tijdelijk verschuiven naar een andere les is alleen mogelijk na toestemming van
het bestuur. Als een les niet kan worden gereden door het niet beschikbaar zijn van een
paard/pony kan die les worden ingehaald. Als een les niet is gegeven i.v.m. een officiële
feestdag wordt die les ingehaald op een door de instructeur vast te stellen datum en tijd.
Vrijwilligers
Onze manege is een vereniging die met vrijwilligers leuke activiteiten aanbiedt. Ook hebben wij
een aantal keren per jaar een klusdag waarin wij met zijn allen allerlei kleine klusjes doen. Wij
waarderen het dan ook zeer als ook op u een beroep kan worden gedaan.
Indien uw kind een rijabonnement heeft op de zaterdag, dan wordt u ingedeeld voor de
bardienst. Uw kind kan zelf de bardienst doen indien hij/zij 18 jaar of ouder is.
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