Brief verhoging lesgeld 2019

Beste ruiters/amazones, ouders en cliëntvertegenwoordigers,
Wij als bestuur zien ons door de stijgende kosten en omdat we geen reserves meer hebben
genoodzaakt de lesgelden voor 2019 flink te verhogen. De laatste jaren hebben wij de lesgelden laag
kunnen houden door verschillende donaties en het aanspreken van onze reserves maar dat is niet
meer mogelijk omdat de reserves volledig besteed zijn. Wij zullen hierdoor de lesgelden met
gemiddeld 30% dienen te verhogen willen wij nog kunnen blijven bestaan. Dit doen wij met pijn in
het hart en hopen de komende jaren deze verhoging weer (gedeeltelijk) terug te kunnen draaien.
De lessen van 45 minuten gaan van 38 euro naar 50 euro per maand (600 euro per jaar), de lessen
van 60 minuten van 51 euro naar 65 euro per maand (780 euro per jaar). Ruiters die om de week
rijden of vaker per week rijden, betalen een bedrag naar rato. Voor bepaling van het tarief zijn wij
uitgegaan van 45 lesweken (6 weken vakantie en 1 uitval door feestdag of anderszins).
Zoals eerder aangegeven zullen de inningen vanaf 01-01-2019 via Club Collect gaan lopen. Voor
nadere informatie hierover verwijs ik u naar onze website www.manegedeboerskotten.nl.
Omdat wij te maken hebben met vele betalingsachterstanden, veelal door storneringen en
onvoldoende saldo, soms omdat wij de administratie niet op orde hebben, gaan wij hier strenger op
toezien en stellen de grens bij 2 maanden betalingsachterstand. Bij 2 of meer maanden
betalingsachterstand zal betreffende ruiter/amazone, totdat de betalingsachterstand voldaan is, niet
deel kunnen nemen aan de lessen.
Bij langdurige afwezigheid, bijvoorbeeld door ziekte, kan een verzoek tot restitutie van de betalingen
gedaan worden. Men dient dus wel aan de (maandelijkse) verplichtingen te voldoen maar kan
achteraf om restitutie vragen. Verzoeken hiertoe kunnen gedaan worden via de hoofd instructrice
en/of via bestuur@manegedeboerskotten.nl.
Voor vragen kunt u terecht bij de hoofd instructrice en/of rechtstreeks bij het bestuur via
bestuur@manegedeboerskotten.nl.
Wij hopen u c.q. uw verwant c.q. diegene waarvoor u de financiën behartigt als ruiter/amazone te
blijven ontmoeten op onze manege.
Met vriendelijke groet,

Albert Koop
Penningmeester SPGO

