
         Amsterdam, 13 juli  2019 

Beste instructeurs, 

Tijdens de ledenvergadering van 29 mei 2019 hebben we jullie bijgepraat over de ontwikkelingen binnen de 
VPG. Omdat niet alle leden bij deze vergadering aanwezig waren en er ook nog wel veel vragen waren, hebben 
we een samenvatting gemaakt aangevuld met een update over reeds gestarte acties.  

Financiën VPG   
Helaas hebben we 2018 met een fors verlies afgesloten en ziet het er zonder maatregelen voor 2019 ook niet 
goed uit. De kosten om de manege draaiende te houden stijgen veel harder en de inkomsten zijn onvoldoende 
dekkend. Zoals jullie allemaal wel zullen zien, zijn er minder vrijwilligers op de rijdagen en verwachten we een 
hoop inzet van onze huidige vrijwilligers. Echter, deze situatie zorgt er ook voor dat het heel lastig is nog extra 
ruiters te plaatsen. Terwijl deze wel op de wachtlijst staan.  Dit is een vicieuze cirkel waar we al een aantal 
jaren in zitten. De combinatie van  de slechte resultaten en het interen op eigen vermogen maakt dat we nu 
echt stappen moeten gaan zetten.  

We sluiten 2018 af met een verlies van bijna € 7.500,- inclusief éénmalige baten van € 26.000 door vrijval van 
reserveringen. Voor 2019 verwachten we zonder maatregelen een verlies van bijna € 24.000,- 

 

Tijdens de ledenvergadering was de penningmeester niet aanwezig. Hierdoor konden we jullie niet van de 
gewenste specificaties voorzien. Ariane van de Doelen, helper van de donderdag en in het dagelijks leven 
werkzaam als Controller, heeft haar hulp aangeboden om met Walter deze  vragen verder uit te werken en te 
kijken wat er nodig is om onze financiële situatie te verbeteren.  

De uiteindelijke stip aan de horizon is dat de Prins Willem-Alexander Manege een allround manege bedrijf is 
voor zowel G-ruiters als valide ruiters. Hiermee bedoelen we dat we nog meer een manege worden voor 
iedereen met daarbij een breder dienstenpakket. Ook moeten we goed kijken naar een passende organisatie- 
en bestuursstructuur. Passend bij het bedrijf maar ook bij de huidige maatschappij. Dit wil niet zeggen dat er 
geen ruimte meer is voor onze vrijwilligers, juist wel! Het streven is om de vrijwilligers in te zetten bij de 
werkzaamheden die ze echt leuk vinden en daar waar mogelijk met meer flexibiliteit.  



Tariefsverhoging  
We hebben gekeken naar de tarieven van maneges die het zelfde dienstenpakket aanbieden als de VPG. We 
zien hierin dat deze maneges al eerder maatregelen hebben genomen en hun tarieven een stuk hoger liggen 
dan de VPG. De ledenvergadering heeft op 29 mei 2019 ingestemd met een verhoging per 1 oktober 2019.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een overzicht van de door de Ledenvergadering goedgekeurde nieuwe tarieven staat in bijlage 1. 
Communicatie naar de leden verzorgen we direct na de zomersluiting.  

Om te kunnen beoordelen wat de mogelijkheden zijn binnen onze ANBI status hebben we een 
kostprijsberekening gemaakt. Hieruit blijkt dat we nog genoeg marge hebben om ook andere lessen aan te 
bieden. Zonder dat deze als commerciële activiteit worden gezien, daar het ten gunste komt van onze 
doelgroep en doelstelling.  

Een tariefsverhoging alleen is niet voldoende. In de 2e helft van 2019 en 2020 moeten we nog meer focus gaan 
leggen bij het werven / plaatsen van nieuwe rijdende leden. Zowel in de huidige lessen, het anders 
organiseren van lessen en het opstarten van nieuwe lessen. Daarnaast moeten we ook goed kijken naar de 
kostenkant en inventariseren wat voor besparingen er nog mogelijk zijn.  

Nieuwe lesrooster  
Een eerste opzet van een nieuwe lesrooster is opgesteld. In dit lesboek zitten ook andere lesvormen die we 
gaan uitproberen. Naast meer kinderlessen bijvoorbeeld ook contact momenten voor ruiters die nog niet op 
het paard willen/kunnen. Broertjes/zusjes les, ponydagen voor G-ruiters, opstartlessen voor helpers zonder 
ervaring. Dit zullen we geleidelijk aan gaan inzetten. Door te doen, kunnen we ook beter inzichtelijk krijgen 
wat wel en niet werkt.  

 

 

 



Opzet nieuwe Kinderlessen vanaf 1-9-2019  

Per 1 september gaan we starten met een nieuwe opzet van de kinderlessen.  

Op dit moment hebben we 4,5 uur aan kinderlessen. Op zich draaien deze heel goed maar we merken 
wel dat de doorstroom langzaam gaat, een van de oorzaken is dat kinderen bij ons relatief lang aan de 
begeleidingsteugel rijden, een deel van de kinderen toch instroomt met een rugzakje en een intensievere 
begeleiding nodig hebben. Dat laatste willen we zeker ook behouden omdat dit ook passend is bij onze 
manege. Daarnaast hebben we een wachtlijst en kunnen we hier relatief eenvoudig gebruik van 
maken.  We hebben gekeken hoe andere maneges dit doen en met de ervaringen van Celinka hebben we 
een nieuwe opzet gemaakt.  

De nieuwe opzet  

Alle nieuwe ruiters gaan starten met een startpakket, dit zijn longe- en privé lessen.  In deze lessen 
worden de ruiters individueel de eerste basis beginselen uitgelegd, leren ze lichtrijden en wordt er ook al 
een galopje gemaakt. Dit is deels aan de longe en deels in privéles. Na deze lessen stromen ze meteen 
door naar een zelfstandige kinderles. Deze kinderlessen worden standaard 45 minuten. Voor de ruiters 
van 7 jaar blijft er nog wel een begeleidingsteugel les om alvast een beetje te wennen aan het 
paardrijden. Deze ruiters stromen eerst door naar de longe lessen voordat ze doorstromen naar de 
zelfstandige kinderlessen. In de overgangsfase behouden we op maandag en woensdag een kinderles met 
begeleiding.   

We gaan dus starten op dinsdag en donderdag met de nieuwe opzet van de lessen deze lessen worden in 
de opstartfase door Lizanne en Celinka gegeven. Met de ervaringen die we op doen, willen we dit ook 
uitbreiden naar andere momenten.  

 Hoe ziet het rooster er op dinsdag en donderdag dan uit:  

Vanaf 15:00 tot 17:30 uur  
2x 30 minuten longe les  
2x 45 minuten kinderles  

Met de start op dinsdag en donderdag, kunnen we uiteindelijk al minimaal 16 extra kinderen plaatsen. 

Het pensionuurtje is op dinsdag, woensdag en donderdag komen te vervallen en de instructeursles van 
donderdagmiddag wordt verplaatst naar dinsdagochtend.  

Met de start van extra kinderlessen gaan we ook kijken naar een geschikte kinderlespony. Celinka en 
Lizanne gaan ook de manegepaarden opleiden voor het longe werk zodat er verschillende paarden 
ingezet kunnen worden. Het doel is om de kinderlessen uiteindelijk bij een vaste instructeur te leggen, die 
tevens verantwoordelijk is voor de hele organisatie rondom de lessen. We kiezen hiervoor om zoveel 
mogelijk structuur te bieden aan de ruiters en ook richting de paarden. Wat de opleiding, veiligheid en 
kwaliteit van de paarden en lessen ten goede komt. Zoals aangegeven in de ledenvergadering zouden we 
hier mogelijk in de toekomst een extra betaalde instructeur voor aantrekken.  

  



 

Bijlage 1:  Tarieven 
 

 
Huidige tarief  Per 1 -10-2019 

G 45 minuten  € 39 € 45,00 

G 30 minuten  € - € 30,00 

H/I 60 minuten  € 45 € 50,00 

Mennen  
10-rittenkaart 
Losse les  

€ 150,00 
€   17,00 

€ 160,00 
€   18,00 

Losse les  
Alle ruiters  
 
Introductiedag  

€12,00 
€11,50 
 
€15,00 

€ 13,50  
 
 
€ 15,00 

Privéles 
G 
H 
I  

 
€ 27,50 
€ 25,00 
€ 15,00 

 
€ 27,50 
€ 25,00 
€ 15,00 

Bebop  €   8,00  € 9,50 

 

Kinderlessen per 1 september 2019  

Kinderlessen Huidige tarief  Per 1-9- 2019  
Startpakket 10 lessen 
 
Startpakket 5 lessen (ruiters met enige 
ervaring) 
 
Losse les (alleen nieuwe  
ruiters) 

 € 150,00  
 
€   75,00  
 
 
€   15,00 

Les 45 minuten  € 50,00  € 50,00 * 
Les 30 minuten  € 32,50  € 37,50 ** 

 
Privéles  - € 25,00 

 
* niet in tarief omhoog maar lestijd wordt iets ingekort  
** maximaal 4 ruiters in de les  
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