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Informatie voor nieuwe leden 



 

 

Voorwoord 
 
Welkom bij de WR&PC. Wij zijn blij je als lid te mogen verwelkomen. Na het lezen van dit boekje zul je 
iets meer weten over de vereniging. 
 
Heb je vragen of opmerkingen? Dan kun je altijd terecht bij één van de bestuursleden, wie dat zijn 
kunt je terugvinden op onze site WR&PC.  
 
Wij wensen je veel plezier bij de WR&PC. 
 
Het bestuur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Laatste update 14.01.2016 

http://www.wr-pc.nl/vereniging/bestuur/


 

 

Het ontstaan van de WR&PC 
 

In augustus 2005 zijn de verenigingen Winterswijkse Ruiterclub (WRC) en Winterswijkse Ponyclub 
(WPC) gefuseerd. Feitelijk is de WPC opgeheven en opgegaan in de WRC.  
De naam van de vereniging zoals die bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven is:  
De Winterswijkse Ruiter & Ponyclub (WR&PC).  
De club heeft nu seniorenleden (de oude WRC-leden) en jeugdleden  
(de oude WPC-leden – ponyruiters/amazones t/m 18 jr.). 
 
De WRC werd opgericht in 1927. Toen in de jaren ’60 de ponysport gestalte kreeg, heeft de WRC 
bewust gekozen voor het laten ontstaan van een andere vereniging, de WPC. De WPC werd opgericht 
in juni 1962. 
 
 

Bestuursleden 
Het bestuur bestaat uit negen personen. Tenminste drie van hen zijn gekozen uit de senioren-leden 
en tenminste drie zijn gekozen uit de ouders/verzorgers van de jeugdleden. 
 
Het huidige bestuur bestaat uit: 
 
Frank Beking   voorzitter  06-13313732 
 
Maaike Tromp   secretariaat  wrpcwinterswijk@outlook.com 
       06-81817543 
 
Bert Tolkamp   penningmeester 06-13554303 

 
Jan Kolthof   alg. bestuurslid  06-22416560 
 
Esther Schaap-Groothuis alg. bestuurslid  06-50511520 

 
Erna Oonk   alg. bestuurslid  06-20119616 

 
Liesbeth te Peele  alg. bestuurslid  06-22754602 
 
Nancy Bonnink    bestuurslid jeugd 06-53188079 
 
Annerieke Nijenhuis  alg.bestuurslid    06-53814696 
 
 
 
 
Naast het hoofdbestuur beschikt de vereniging over een jeugdcommissie. Deze commissie verzorgt 
activiteiten t.b.v. de jeugdleden, zoals feestavonden, dropping, spelletjesdagen etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Website 

 
De WR&PC beschikt over een uitgebreide website www.wr-pc.nl 
De site staat boordevol met informatie. Je kunt er bijvoorbeeld terecht voor allerlei informatie over de 
club, wedstrijdnieuws zoals starttijden en uitslagen, nieuws over het jaarlijkse concours en onderlinge 
wedstrijden, KNHS-nieuws, etc. Verder vind je op de site bijvoorbeeld waar je aan moet denken als je 
op wedstrijd gaat en aankondigingen van extra lessen en cursussen. etc. 
 

http://www.wr-pc.nl/


 

 

Manege 

 
De manege en het buitenterrein van de WR&PC ligt aan de Steengroeveweg 30,  
7101 PH Winterswijk.  
 
De huidige manege is eigendom van de Stichting Accommodatie WR&PC. Als lid van de WR&PC mag 
je, als er geen officiële lessen of wedstrijd gepland zijn, of onderhoud aan de gang is, gebruik maken 
van de manege. Dat kan individueel zijn met of zonder instructeur, ook al rijdt er op dat moment 
iemand anders. Jeugdleden mogen in de manege of op het buitenterrein hindernissen alleen rijden 
onder begeleiding van een volwassene. 
 
Evenals tijdens de lessen geldt dat na het rijden de hoefslag en eventuele gaten dichtgeharkt moet 
worden. Verder dient verontreiniging (mest, etc.) te worden opgeruimd, even als de gebruikte spullen 
(hindernissen, etc). Er mogen geen paarden losgelaten of gelongeerd worden in de manege. Dit geldt 
zowel voor de binnen- en buitenbak. Longeren is alleen toegestaan in het bosje naast de rijhal. 
Verder is het dragen van een veiligheidshelm met gesloten kinband verplicht.  
Bij het springen comfort regelement KNHS gebruik bodyprotector (jeugd) gewenst.  
De laatste die weg gaat doet de lichten uit en sluit af. 
NB. De regels staan uitgebreid vermeld in het huishoudelijk reglement. 
 
 

Lessen 
De lessen voor de jeugdleden zijn verdeeld over de maandag avond, vrijdagavond en zaterdag.  
Zij worden gegeven door  instructrices. (Desiree Kemper, Suzanne Huls)  
Op de zaterdagmorgen wordt er les gegeven aan de allerkleinsten, de zogenaamde “Kabouterles”. 
De lessen voor senioren zijn op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond en worden respectievelijk 
gegeven door Ira Beusink en Lies Bastiaanse.  
 
Er mag niet met hengsten in de lessen worden gereden. 
 
De lestijden staan vermeld op de site. Bij verhindering dien je minimaal 24 uur van te voren af te 
melden  
 

• Voor de ponyleden geldt: Wanneer je niet op les komt dit minimaal 24 uur van te voren 
doorgeven aan Annerieke Nijenhuis, 06-53814696. 

• Bij de senioren dient men zich af te melden bij: Nancy Bonnink 06-53188079,  
 

 
 
 
 



 

 

Concours 

 
Ieder jaar organiseert de WR&PC met behulp van haar leden een concours hippique (veelal in mei). 
Vanaf 2015 wordt dit concours gehouden op het terrein van de WR&PC zelf aan de Steengroeveweg 
te Winterswijk. Vaak worden tijdens dit concours kringselectiewedstrijden gehouden. Er zijn  
dressuurbanen en springringen aanwezig. Bovendien is er een verloting waarvoor de WR&PC-leden 
vooraf loten hebben verkocht.Voor elk actief lid is de verkoop van de loten verplicht. Ook is natuurlijk 
het helpen op het concours een verplichting die bij de vereniging hoort. 
 
 
Voorafgaande aan het concours hippique wordt de Hippische Krant verspreid in de gemeente 
Winterswijk. 
 

Contributie 
Contributie zie aanmeldformulier. 
 
 
Overige kosten per 1 januari 2017 
Accommodatiebijdrage € 25,00 per jaar voor alle rijdende leden (lessend en niet lessend) 
Indien meerdere leden in een gezin, is dit gemaximeerd tot dit bedrag. 
 
Lidmaatschap WR&PC: 
Aanmelding kan per de 1e van een maand van het lopende jaar 
Afmelding kan per 1 juli of 31 december van het lopende jaar, hiervoor geldt een opzegtermijn van  
1 maand en dient schriftelijk te geschieden. Het omzetten naar een ander (lager) lidmaatschap kan 
ook per 01.07 of 31.12 van een jaar. 
 
Lidmaatschap overkoepelend KNHS: 
Hier geldt een afwijkende opzegtermijn, indien niet voor 30 november van een jaar is opgezegd, blijft 
het lidmaatschap voor het daarop volgende jaar doorlopen en zullen de kosten hiervan nog in 
rekening gebracht worden. 
 
 
 
                            Overig 
 
Ieder jaar organiseert de WR&PC verschillende onderlinge wedstrijden. Andere evenementen zijn een 
dropping, nieuwjaarsreceptie, ledenvergaderingen, ponykamp, spelletjesmiddag, gezamenlijke 
buitenrit, etc. 
 

Voor meer informatie kun je terecht op 
www.wr-pc.nl 

of bij één van de bestuursleden. 
Nogmaals veel plezier gewenst bij de 

WR&PC 
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