
NIEUWSBRIEF DECEMBER 2019

GROTE CLUBACTIE
Er zijn winnaars bekend!!! Allereerst vinden wij jullie allemaal winnaars! Wat hebben 
jullie enorm hard gewerkt allemaal voor een prachtig resultaat. De Grote Clubactie 
geeft in januari door hoeveel jullie bij elkaar hebben verkocht. Maar sowieso zorgt het 
ervoor dat een nieuwe pony weer een stapje dichterbij is! Maar dan nu echt, wie voor 
ons de meeste loten hebben verkocht zijn:

SILKE POSTMA, ISE JOL EN DJOEKE VAN SEETERS! 

Gefeliciteerd! En dank jullie wel voor jullie enorme inzet! In de 1e week van januari 
ontvangen jullie (een waardebon van) je prijs!

Iedereen die meer dan 20 loten heeft verkocht mag 3 ponynamen inleveren. Uit de na-
men die het meest zijn gekozen kiezen wij tot een naam voor de nieuwe pony. Weet je 
nog hoeveel loten je hebt verkocht? Je hebt al een mail ontvangen of ontvangt hem nog 
met de 20 loten voucher.

VERSLAG VOORLICHTING AVOND VOOR OUDERS/VERZORGERS
Woensdag 6 november was de 1e voorlichtingsavond ooit. Het was zeer geslaagd en we 
willen de ouders/verzorgers die de moeite namen om te komen heel hartelijk bedan-
ken. Wij vonden het zeer de moeite waard. In de bijlage tref je het verslag aan van deze 
avond. Goed om te lezen! Dan ben je weer helemaal op de hoogte.
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LESGELD VERHOGING PER 1 JANUARI 2020
De kosten voor de stichting zijn gestegen. Er is een krapte in de arbeidsmarkt  en mede 
daardoor komen we op hogere (personele) lasten uit. We hebben de laatste 2 jaar geen 
lesgeld verhoging doorgevoerd. Vorig jaar wel de keuze gemaakt om van 6 naar 7 kin-
deren in een les te gaan. Voor nu willen we er niet voor kiezen om het aantal ruiters 
per les nogmaals te vergroten, omdat we geloven in ons lesconcept, veel persoonlijke 
aandacht. Dit in tegenstelling tot een gemiddelde manage waar ze rijden met 10 tot 12 
ruiters in een les. We hanteren per 1 januari 2020 een verhoging van ongeveer 5 %. 
Dit geldt niet voor de gemaakte afspraken met kinderen die rijlessen volgen met behulp 
van Jeugdfonds Sport, daarmee zijn contract afspraken gemaakt die gelden van septem-
ber 2019 tot en met augustus 2020.

In januari volgt al snel weer een nieuwsbrief met daarin oa 
VRIJWILLIGERS IN HET ZONNETJE, MUNTEN VERZAMELEN VOOR DE BOERDERIJ, BLOG OVER 
DE MOESTUIN, GEVONDEN VOORWERPEN, BUITENRITTEN IN DE ZOMERVAKANTIE.

Namens het hele team van Boerderij op Ijburg 
wensen we iedereen een hele fijne vakantie met fijne feestdagen en de allerbeste wensen voor 2020!
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