Beste instructeur,
In periode april – juni 2022 wil KNHS Kring West-Brabant weer de Rijderscursus
dressuur en springen organiseren.
In het verleden heb je deelgenomen als instructeur of je hebt aangegeven mee te willen
doen als instructeur.
De doelen van deze vijf trainingen zijn;
- Ruiters de mogelijkheid bieden om eens bij een andere instructeur te rijden.
- Ruiters een andere invalshoek, benadering te bieden.
- De ruiters de mogelijkheid geven onder begeleiding een andere discipline uit te
proberen.
We willen de mogelijkheid bieden om de cursus in een binnen- of een buitenbaan te
geven. Vereiste is daarbij wel dat er een (semi)professionele bodem in de baan ligt en
dat er rekening gehouden wordt met de weersomstandigheden. Een modderpoel,
zwembad of ploegfestijn is uit den boze.
In het verleden werd er strak vastgehouden aan 4 deelnemers per les van een uur.
Dit willen we wat losser gaan laten. Per ruiter wordt er een budget beschikbaar gesteld.
Aan de hand van de kosten en voorkeur werkwijze van de instructeur worden lesduur
en groepsgrootte bepaald. Het minimaal aantal deelnemers tijdens een training zal twee
zijn. We hebben wel een voorkeur voor een groepsgrootte van drie tot vier deelnemers
en een lesduur van drie kwartier tot een uur.
Tijdschema, onder voorbehoud:
6 maart
10 maart tot en met 31 maart
3 april
Medio april-medio juni

Sluitingsdatum aanmelden instructeurs.
Opgave deelnemers
Doorsturen deelnemers aan instructeurs
5 Trainingen

Op de volgende pagina vind je een opgaveformulier voor het seizoen 2022.
Verzoek om dit formulier geheel en compleet in te vullen en te mailen naar
rijderscursus@hotmail.com (vergeet niet aan te geven of het om een binnen- of
buitenaccommodatie gaat).
Door het formulier te mailen geef je aan over de juiste instructeurs/trainers diploma’s
te beschikken.
Opgaven die na 6 maart binnenkomen worden niet meer meegenomen voor het jaar
2022.
Met vriendelijke groet,
Kring West-Brabant
Babette Jochems- van Bragt
06-28586848

Opgaveformulier instructeurs Rijderscursus 2022
Naam instructeur:
Discipline:
Leslocatie:

(straat)
(plaats)
binnen / buiten
(doorhalen hetgeen niet van toepassing.)

Uurtarief inclusief BTW en bakhuur:
Maximaal aantal deelnemers:
Lesduur:
Dagen waarop de les gegeven wordt:
Aandachtsgebieden:
C.V.

Ondergetekende is in het bezit van een instructeursdiploma.
Plaats:
Datum:
Handtekening.

