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PAARDRIJDEN te volgen in RUITERSCHOOL RODEBERG
Uw inschrijving is pas definitief in orde nadat wij uw betaling ontvangen hebben.
U ontvangt hiervan GEEN bewijs meer. Uw overschrijving geldt als
betalingsbewijs! De kampbevestiging blijft 6 weken geldig. Gelieve binnen
deze periode de volledige som te storten om te voorkomen dat uw inschrijving
vervalt. Indien U niet wenst te komen, gelieve de kampplaats te verwittigen op
het nummer 0496/79.34.40 of via info@ruiterschoolrodeberg.be
Het is aangewezen om (een kopie van) het betalingsbewijs mee te brengen naar
het kamp. In geval van ANNULATIE wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald
aan de hand van de vooropgestelde VLP-afspraken. Deze afspraken kan u verder
in deze bundel terugvinden onder de categorie ‘Betaling en eventueel
bijkomende kosten’.
In deze brief vindt u alle informatie die u nodig hebt over het kamp. Indien u na
het lezen van deze brief nog vragen hebt kan u zich steeds wenden tot de
kampplaats Ruiterschool Rodeberg via het nummer 0496/79.34.40. Voor vragen
over afrekeningen en inschrijvingen kunt u contact opnemen met het VLPsecretariaat via het nummer 09/274.10.56 of via mail naar Sportkampen@vlp.be.
Volgende zaken zijn te vinden in deze brochure.
•

Aankomst en vertrek

•

Betaling en eventuele bijkomende kosten

•

Wat neem ik mee?

•

Op kamp met mijn eigen paard.

•

Wat moet ik nog weten?

Ten slotte wensen we jullie een fantastisch VLP-sportkamp toe! Tot binnenkort!
Het VLP-sportkampenteam

Ruiterkamp RODEBERG
•

Aankomst en vertrek

Adres
Ruiterschool Rodeberg
Rodebergstraat 21
8954 Westouter
Tel.:0496/79.34.40
Fax:057/44.74.57
info@ruiterschoolrodeberg.be
Aankomst
U wordt verwacht op zondagavond tussen 19u en 20u in onze volledig
vernieuwde accommodatie. De accommodatie opende zijn deuren op 15 maart
2017 voor de paarden met nieuwe boxen, afspuitplaats, zadelkamer en
babbelhoek. De ruiters kunnen van hernieuwde luxe genieten in de slaapplaats
met verschillende kamers, douche, sanitair, eetzaal, …
Vertrek
Het kamp eindigt op vrijdag om 18u met een demonstratie voor de ouders.
Brevettenkampen eindigen op zaterdag om 12u00. Ouders mogen tijdens deze
examens komen supporteren vanaf 9 u.

•

Betaling en eventuele bijkomende kosten

Betaling kamp
U dient het volledige inschrijvingsgeld, 310,00 euro (VLP leden)/320,00 euro
(niet VLP leden), te betalen op volgend rekeningnummer BE74 4410 6338
5107 (BIC: KREDBEBB) op naam van VLP vzw (Jozef Hebbelynckstraat 2,
9820 Merelbeke) met de vermelding die op uw inschrijvingsbewijs staat, namelijk
Rodeberg/naam deelnemer/nummer kamp. Indien er geen correcte mededeling
vermeld wordt zal het betaalde bedrag teruggestort worden en blijft de
inschrijving onbetaald.
Opgelet! Indien de deelnemer reeds lid is van VLP kan hij genieten van een
korting van 10,00 euro en zal het inschrijvingsgeld dus 310,00 euro bedragen.
Zorg dus dat uw inschrijving in orde is voor het moment van inschrijven.
Aanvraag Fortis factuur voor Fortis-medewerkers
Indien u een factuur wenst op naam van BNP Paribas Fortis dient u dit aan
te duiden op de inschrijvingspagina en te mailen naar Sportkampen@vlp.be.
Vermeld in uw mail zeker de naam van de deelnemer, de periode van de
kampdeelname, de kampplaats, het kampnummer en het adres waar de factuur
naartoe dient gestuurd te worden. Dit is enkel voor de ouders die werkzaam zijn
op BNP Paribas Fortis.
Let op, facturen op naam van andere dan BNP Paribas Fortis zijn niet mogelijk!
Annulatie of ziekte
In geval van annulatie of ziekte gelden volgende afspraken:
•

Annulatie: Wanneer een deelnemer voor 1 juni (voor de kampen in de
zomervakantie) of 4 weken voor aanvang van het kamp (kampen
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•

Ziekte: Met een medisch attest wordt 10% van het inschrijvingsgeld
afgehouden indien de deelnemer aan geen ander sportkamp meer kan
deelnemen. Het is ook mogelijk op de inschrijving te verplaatsen naar
een andere kampperiode binnen hetzelfde jaar. De deelnemer kan zelf
een sportkamp naar keuze aanduiden (indien beschikbaar).

•

Stoppen tijdens de kampweek: Wanneer een deelnemer, om welke
reden dan ook, tijdens de kampweek naar huis gaat is er geen
terugbetaling mogelijk.

Meer informatie over annulaties kunt u terugvinden op de website van de VLP
(www.vlp.be) onder de rubriek sportkampen.
Eventueel bijkomende kosten
Andere kosten dienen rechtstreeks met de kampplaats geregeld te worden bij
aankomst. Neem hiervoor op voorhand contact op met de kampplaats.
Hieronder vindt u een overzicht van eventuele bijkomende kosten.

NIEUW IN 2018: week 02/07--09/07--20/08 en 27/08
mogelijkheid tot volgen van speciale formule voor ruiters -12 j in het
bezit van een bekwaamheidsattest en + 12 j in het bezit van een B
brevet:
1-FUN -kamp met horsebalinitiatie, barrelrace, politiepaardoefeningen,
wandeling (+ 12)

2-SPRINGINITIATIE

behendigheid,

stuurvaardigheid,

beginnende

springoefeningen.
prijs: + € 75 op de gewone kampprijs.
Brevetten (+ theorieboek)
Manegepaard
Eerste graad

Eigen paard

gratis + 5,00 euro voor het 50,00 euro
boekje

Bekwaamheidsattest 85,00 euro
A-Brevet

110,00 euro

85,00 euro + 15,00 euro voor 110,00 euro
het boek

B-Brevet

115,00 euro + 15,00 euro 140,00 euro
voor het boek (idem boek Abrevet)

Informatie over de brevetten zijn terug te vinden op de site www.vlp.be onder
de rubriek ‘sportkampen’. Hou er rekening mee dat het de lesgever is die
uiteindelijk beslist of de deelnemer klaar is om deel te nemen aan de
brevetafname of niet.

De meerkost van de brevetten is toe te schrijven aan de intensieve begeleiding
die de ruiters ontvangen ter voorbereiding op het brevet.
De ruiters die deelnemen aan een A-brevet krijgen 3 u paardrijles per dag in
plaats van 2 u. Ze krijgen aangepaste paarden ter beschikking en krijgen les van
ervaren initiators.
Deze deelnemers blijven 1 dag langer op kamp tot zaterdagmiddag 12 u. De
kosten voor het examen zijn eveneens in de prijs inbegrepen.
Ook voor de ruiters die deelnemen aan het B-brevet is er een extra uur rijles
voorzien. Zij worden individueel begeleid voor de dressuurproef en de

springproef. De initiators helpen deze deelnemers zodanig dat de slaagkansen
optimaal zijn.
Voeding
Vegetarisch eten

10,00 euro

Aangepaste voeding (eigen voeding 5,00 euro
mee)
Varia
Huren

Aankopen

Zweepje

/

Vanaf 8,00 euro

Ruiterpet

5,00 euro

Vanaf 37,50 euro

Springvest

5,00 euro

Vanaf 65,00 euro

•

Wat neem ik mee?

Wij verzoeken om alles, zeker ruiterhelmen en laarzen, van naam te
voorzien. Dit om de verloren voorwerpen te beperken op het einde van
het kamp!
Wat moet mee?

nachthemd of pyjama
slaapzak of donsdeken
onderlaken en kussensloop (verplicht!)
toiletzak
kam/borstel
tandenborstel en tandpasta
zeep en shampoo
handdoeken, badhanddoeken en washandjes
zakdoeken
ondergoed
zak voor vuil linnen
wandelschoenen
kamerpantoffels
sportschoenen voor buiten
lange broeken
sportbroeken
short
sport-truitjes of T-shirts
kousen

zwemgerief
dikke trui(en)
regenjas
rijbroek(en) of jogging broek(en) (geen jeansbroeken voor het paardrijden!)

rijlaarzen, chaps of gummilaarzen (geen ritssluiting)
ruiterhelm!!! (kan geleend worden)
rijzweepje (kan ter plaatse gekocht worden)
ruiterhandschoenen (niet noodzakelijk)
(Alle ruiterkledij kan ter plaatse aangekocht worden aan zeer democratische
prijzen.)
balpen
papier
geschreven enveloppen met postzegels
Wat mag mee?
muziekinstrumenten
gezelschapsspelen
materiaal voor vrij podium
GSM (wordt in bewaring gegeven)
Extra mee te nemen als je je brevet doet.
A-Brevet en bekwaamheid
zeker ruiterkledij voorzien, zijnde ruiterhelm, rijbroek en rijlaarzen of chaps
Poetsdoos met halster, touw, sponsje, borstels, hoevenkrabber en manenkam
Zweepje, rekkertjes (alles kan ter plaatse aangekocht worden)
B-Brevet
A-brevet

wedstrijdkledij is verplicht (kan ter plaatse gehuurd worden aan de prijs van
5,00 euro) , rijlaarzen of zwarte chaps en veiligheidshelm

Poetsdoos met halster, touw, sponsje, borstels, hoevenkrabber en manenkam
Zweepje, rekkertjes.
Wat mag niet mee?
MP3
andere waardevolle voorwerpen
rookwaar

Er wordt op kamp met een kamprekening gewerkt, die op het einde van de week
betaald wordt. De kinderen dienen dus geen extra zakgeld mee te hebben. (is
niet verplicht)

•

Op kamp met mijn eigen paard?

Indien je met je eigen paard op kamp wenst te komen dien je zeker en vast
contact op te nemen met de kampplaats via het nummer 0496/79.34.40 of via
mail naar volgende mailadres info@ruiterschoolrodeberg.be.
Vermeld zeker volgende zaken:
•

In welke week je komt.

•

Wanneer je je paard wenst te brengen en terug komt ophalen.

Wat mag je zeker niet vergeten meenemen?
poetsgerief
zadel, hoofdstel en zadeldoeken
ander materiaal (stalband, touw, bandages, …)
zaagsel (indien paard niet op stro mag staan)
slot voor op de kast of een eigen zadelkast
getekend contract (terug te vinden op www.ruiterschoolrodeberg.be)

bewijs van inenting tegen tetanus en griep
kopie van mutatiedocument
chipnummer (eenmalig)
Wie ouder is dan 12 jaar laat zijn paard best beslaan door de hoefsmid.
De prijs voor de stalling van een eigen paard bedraagt 10,00 euro per dag en
dient bij aankomst betaald te worden. De stallen worden door de deelnemers zelf
uitgemest.
Wanneer je je paard wenst te stallen op dagen buiten het kamp komt dit op
12,50 euro per dag.
Er dient een contract voor de stalling van het paard getekend te worden voor het
kamp of bij aankomst. Dit contract kan u terugvinden op de website van
ruiterclub Rodeberg onder de categorie sportkampen.

•

Wat moet ik nog weten?
•

Kinderen jonger dan 12 jaar krijgen een fiscaal attest. Dit fiscaal attest
mag ingediend worden bij de belastingsaangifte. Opgelet! Dit zal in
december 2018 naar het thuisadres gestuurd worden.

•

Alle deelnemers kunnen bij het ziekenfonds een attest verkrijgen dat
door de VLP-administratie moet worden ingevuld, om zo een deel van het
inschrijvingsgeld te kunnen recupereren. (verplicht op zondagavond, niet
meer mogelijk op vrijdagavond)

•

Een vaccinatie tegen tetanus is verplicht!

•

Deze sportkampen voldoen aan de voorwaarden die zijn opgesteld door
Sport Vlaanderen.

•

•

Wat doet Ruiterschool Rodeberg nog meer?
•

Naast de springkampen op niveau voor gevorderen, zijn er ook kampen
voor beginnende wedstrijdruiters. Deze kampen richten zich op kinderen
en jongeren die reeds een A-brevet behaald hebben en weinig
wedstrijdervaring hebben. Deze kampen worden georganiseerd onder
begeleiding van wedstrijdruiter en trainer Christof Deraedt.

•

Naast de kampen kan je ook met vrienden en familie de accommodatie
afhuren voor een weekend, midweek… Dit kan het hele jaar door. Een
kamp afsluiten door met de familie een weekendje ter plaatse te blijven
kan zeker ook. In deze prachtige streek kan je, met of zonder paard,
terecht voor een sportieve of leerrijke vakantie. We staan je graag bij om
een tof programma in elkaar te steken voor jong en oud.

