Wie en Wat zijn de Hunneruiters ….

L.R. en P.C. De Hunneruiters Averlo, is op 24 juni 1974 opgericht onder leiding van 3
enthousiaste mensen, Harry van der Lans, Gerard Willemsen en Albert Slot. Hieruit is een club
ontstaan waar zij en wij met z’n allen trots op mogen zijn. We zijn een familie van allemaal
“Hunnemensen”. Herkenbaar voor onze vereniging is dat leden, ouders van leden, vrienden en
bekenden zich door het jaar heen actief inzetten voor de club.
We kennen een aantal vaste evenementen zoals de Berend Albers Boerenkooltocht (BABT), de
clubkampioenschappen en uiteraard ons jaarlijkse Concours Hippique in mei/juni. Daarnaast
houden we een aantal acties om onze club en clubhuis in stand te houden.
Onze uitgangspunten zijn:





Prestatie en gezelligheid gaan hand in hand.
In de zomerperiode (± april t/m oktober) rijden we in de buitenbak van de Hunneruiters in
het bos van Gerard en Anneke Willemsen aan de Kranenkampsweg 1 te Averlo.
In de winterperiode (± november t/m maart) lessen we in een manege . De ponyclub lest bij
Stal de Kranenkamp in Averlo en de rijvereniging lest bij Stal Steendijk in Olst.
Voor het vinden van een binnen manege en instructie letten we op een goede kwaliteit en
prijsverhouding. Meerder keren per jaar wordt dit geëvalueerd, o.a. in de algemene leden
vergadering.

Ponyclub






De lessen worden gegeven door een gediplomeerde instructeur / instructrice
De lessen voor de ponyclub staan open voor leden jonger dan 18 jaar met een eigen of
leen/huur pony.
Ze moeten minimaal zelfstandig op de volte kunnen galopperen (m.u.v. Bixie-lid).
Tevens moet er verplicht gereden worden met cap.
Deelname aan de lessen en activiteiten van de ponyclub zijn op eigen risico.

Rijvereniging





De lessen worden gegeven door een gediplomeerde instructeur / instructrice
In overleg met het bestuur en instructie is deelname aan de lessen met een E pony , of
leden onder de 18 jaar mogelijk
Deelname aan de lessen en activiteiten van de rijvereniging zijn op eigen risico.
Het rijden met cap is verplicht.

Hunnekeet
 Aan de Kranenkampsweg 1, te Averlo staat ons clubhuis ‘de Hunnekeet’ waar we zoveel
mogelijk vergaderen en onze activiteiten houden. In de zomerperiode lessen we in onze
buitenbak.
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Algemene voorwaarden/verplichtingen
We zijn er ons van bewust dat in deze tijden men “druk” is en mede om deze reden proberen wij
onze “verplichte” activiteiten zo minimaal mogelijk te houden. Deze verplichte activiteiten zijn
wel van groot belang voor de club.
- Herkenbaarheid van de club
- Contributie betaalbaar te houden
- Deze verplichtingen zijn voor alle rijdende (en niet lessende) leden. Hoe meer zielen
hoe meer vreugd.
- De verplichte activiteiten kennen een gezellig karakter en is vaak weer even een
gezellig samen zijn.
De verplichte / gezellige activiteiten zijn :
Concours de Hunneruiters : hulp tijdens de voorbereidingen, de dag(en) zelf en tijdens
het opruimen. Ondersteunen in de sponsoring (aandragen van nieuwe sponsoren voor
ons concours)
Worstenactie
Herfstrit (BABT)
Vrienden Van ( o.a. aandragen van nieuwe Vrienden van de Hunneruiters)
Kermis Averlo (aanwezigheid , verkoop van eigen gemaakte koekjes of e.d., begeleiding
ponyrijden) Doel is de herkenbaarheid van de Hunneruiters en bijdrage ophalen voor de
club.
Hulp tijdens de schoonmaak van de Hunnekeet (schoonmaak kantine en onderhoud
buitenbak)
Andere activiteiten die op ons pad komen.
Lidmaatschappen
We onderscheiden een aantal lidmaatschappen nl:
- Rijdend lid pony’s : € 200,- per jaar
- Rijdend lid Bixie pony: € 200,- per jaar
- Rijdend lid Rijvereniging : € 240,- per jaar
- Niet lessend lid met startpas: Geen les € 35,- per jaar
- Niet rijdend lid: Verenigingslid € 20,00 per jaar
- Lid worden kun je op ieder moment. Je mag 2 proeflessen nemen.
Facturering : 1 x per jaar
Aanmelden : kan ten allen tijde
Opzeggen : per kwartaal

Naast de lidmaatschapskosten zijn er bijkomende kosten van de KNHS.
Voor meer informatie kun je je wenden tot het bestuur.
Social Media
- Facebook
- Website : www.hunneruiters.nl
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