Manege & Ruiter Bond
De Manege & Ruiter Bond heeft als doel de belangen te behartigen van manegehouders en elkaars
vangnet te zijn in voor- en tegenspoed. Het organiseren en faciliteren van evenementen en
activiteiten om de recreatieve paardensport voor mensen met en zonder eigen paard, rijdend bij een
manege, te bevorderen. Alsmede het bevorderen van het paardenwelzijn in algemene zin. Inmiddels
vertegenwoordigen wij 29 hippische bedrijven met ongeveer 8000 Manege Ruiterpaspoorthouders.
Het pakket van de Manege & Ruiter Bond
Vermelding op de website van de Manege & Ruiter Bond, www.manegeruiterbond.nl
Digitale dressuur, spring, vaardigheids-, westernproeven, freestyle riding en natural horsemanship (en
wat we verder ontwikkelen) om op uw bedrijf te organiseren.
Digitale theorie voor uw ruiters (incl. theorievragen en antwoordenblad), dit alles gratis te
downloaden door uw leerlingen.
Toegang tot de besloten pagina van de website met interessante onderwerpen voor u als ondernemer.
Onderlinge competitie wedstrijden in een Manege & Ruiter Bond kampioenschap om bij elkaar op het
bedrijf te organiseren en een Onderlinge M&RB Carrouselkampioenschap.
Collectieve Ongevallen verzekering voor uw klanten en voor uw personeel.
Voorbeelden van lesovereenkomsten, pensionovereenkomsten, contracten, e.d.
Uitingen van de Manege & Ruiter Bond zoals paspoorten, diploma’s, stempels en vlaggen.
Samenwerking met de Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Recreatieruiter (SRR) op het gebied van de
opleidingen voor het Ruiter en Menbewijs.
Ook zijn wij met een aantal dienstverleners en toeleveranciers een samenwerking aangegaan die
voordeel opleveren voor de aangesloten bedrijven.
Opleidingen voor uw medewerkers/instructeurs
De instructeursopleiding voor manege instructeur wordt in samenwerking met het Groenhorst Almere
ontwikkeld. Een opleiding die instructeurs aflevert waarbij de klant zoveel plezier in het paardrijden
beleeft dat die klant graag volgende week terugkomt. Daarnaast bieden wij de BHV en BHV
herhalingscursus aan in samenwerking met Kompas.
Bijeenkomsten
Om met elkaar in contact te blijven zal er meerdere keren per jaar een samenzijn georganiseerd
worden. Steeds bij één van de deelnemende ondernemers op het bedrijf. Leren doe je het beste van
elkaar! Ook hebben we een facebook pagina, een besloten pagina voor de ondernemers en een
whatsappgroep voor het elkaar snel kunnen informeren bijv. bij zadeldiefstallen/paardenmishandeling
en uitbraak van rhino.
Wilt u deelnemen?
Mocht u meer willen weten over de opzet en het idee achter onze Bond dan komen wij graag naar u
toe om met u van gedachten te wisselen. Vanzelfsprekend geheel vrijblijvend.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.manegeruiterbond.nl of direct contact
opnemen per mail, info@manegeruiterbond.nl.
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