
UITNODIGING 

Hierbij nodigt het bestuur van de L.R. & P.C. “De Hofruiters” haar leden uit tot het bijwonen van de 
Algemene Ledenvergadering te houden op  

woensdag 18 mei 2022 om 19:30 uur, 

in de kantine van “Manege de Fruithof”, Dorpsstraat 5 te Heteren.  

Het bestuur nodigt ook de ouders van onze aspirant-leden (jeugdleden) van harte uit.  

Alle relevante vergaderstukken worden op aanvraag aan deelnemers aan de ALV uiterlijk op zondag 15 mei 
per email toegezonden. Een beperkt aantal vergaderstukken is ter vergadering beschikbaar. Het voorstel 
tot aanpassing van het lesgeldtarief is bij deze uitnodiging toegevoegd. 

Het bestuur hoopt op jullie aanwezigheid. 

Ger Huijer, voorzitter 

Agenda. 

1. Opening en vaststelling agenda. 
2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
3. Vaststellen van het verslag van de algemene ledenvergadering van 9 juni 2021, 
4. Jaarverslag 2021 van de vereniging. 
5. Financiële verantwoording 2021. 
6. Verslag kascontrolecommissie. 

 
-- Pauze –  
 

7. Jaarplan 2022 – 2023 
8. Begroting 2022. 

8.1.  Voorstel wijziging lesgelden. 
9. Nieuw lid kascontrole commissie 2023. 
10. Bestuursverkiezing. 

10.1. Als nieuw bestuurslid wordt voorgedragen door het bestuur Eddy Kruitbosch. 
10.2. Aftredend volgens rooster en zich herkiesbaar gesteld; Barbara van Brakel; Irma Fonteijn-

Pak en Ger Huijer (als voorzitter) 
11. Rondvraag en sluiting.  

  



Agendapunt 8.1 Voorstel wijziging lesgelden. 
 
Het bestuur stelt voor de lesgelden te verhogen. Een besluit hiertoe dient conform artikel 3, lid 3van 
het huishoudelijk reglement (2020)door de Algemene Ledenvergadering te worden genomen. De 
overwegingen van het bestuur voor dit voorstel zijn de volgende: 
a. De lesgelden zijn sinds besluit van de ALV van 22 mei 2019 niet gewijzigd; 
b. Ter correctie van inflatie.  
c. Balans te houden tussen gemiddelde kostprijs en opbrengst per lesuur. 

 

Toelichting.  

b. De lesgeldtarieven zijn in dit voorstel aangepast door middel van de inflatiecalculator van het CBS en op 
hele euro’s naar beneden afgerond.  

c. Met deze verhoging kunnen ook de minder goed bezette lessen gehandhaafd blijven omdat de 
lesbezetting ratio van 8 naar 7 ruiters in een groepsles kan worden teruggebracht. Voor de eigen/lease 
lessen geldt dit in mindere mate maar kunnen lesgroepen van 6 tijdelijk worden opgevangen door lessen 
met 5 ruiters. Lessen voor 4 ruiters blijft de minimale lesbezettingsvereiste.  

 

Tarief Huidig Voorstel 

Groepsles jonger dan 18 jaar  €    16,00   €    17,00  

Groepsles vanaf 18 jaar  €    18,00   €    19,00  

Eigen/Lease 6 ruiters  €    21,00   €    22,00  

Eigen/Lease 4 ruiters  €    32,00   €    34,00  

Springles eigen/lease  €    32,00   €    34,00  

 


