Nieuwsbrief najaar Zilfia’s Hoeve.
Iedereen is weer terug van vakantie en de scholen zijn begonnen! De hoogste tijd voor een nieuwe nieuwsbrief!
Wanneer je met je school of werkrooster niet uitkomt kunnen we kijken naar een ander geschikt lesuur in de week,
overleg ook even samen met je instructeur welke dag en les het beste bij jou past.
Nog even een reminder voor de lessen op vrijdag en de nieuwe springlessen!

Lestijden vrijdag vanaf 30 augustus :
Op vrijdag gaan we de lestijden een half uur verschuiven. Dit omdat er vaste springlessen bij komen. Tevens komt er 1
paarden uur te vervallen.
De vrijdag wordt nu als volgt ingedeeld:
17:30 uur vaste spring les (zie info hier onder)
18:30 uur pony’s gevorderd
19:30 uur extra carrousel les dressuur of privéles, deze planning zit in de privélessen map!
20:30 uur paarden gemixt
Om de week zullen er om 19.30 uur en 20.00 uur 2 privéles mogelijkheden zijn.

Nieuw! Vaste springlessen op vrijdag vanaf 30 augustus!
Ieder vrijdag gaan we vast om 17.30 uur spring les geven. Iedere week geven we een ander niveau les. Zo kan iedereen
dus 1x per maand vast springen. We hebben 2 wedstrijd groepen voor de ruiters die ook al wedstrijden gereden
hebben, dit zijn gevorderde groepen. Voor de ruiters die al wel vaker gesprongen hebben maar geen wedstrijd ervaring
kun je je opgeven voor de beginners A. Heb je geen spring ervaring en wil het wel heel graag leren? Schrijf je dan in voor
de beginners AA groep De planning is als volgt:
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Wedstrijd A / B
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springles!
Wanneer een evenement is kan er een les vervallen, de atum wordt dan niet
opgeschoven.

Lessen inhalen
Kan je een les niet op je eigen tijd? Inhalen kan altijd. Op de website onder het knopje lestijden staan de niveaus achter
de lesuren. kijk bij het inhalen welk niveau een les heeft, zo voorkom je niveauverschil en teleurstelling. Je kan ook zien
op welke dagen je vrij kan rijden voor het inhalen van je les. Op andere tijden is het zeer beperkt mogelijk.
de lessen in de kwartaal abonnementen blijven een kwartaal daarna ook nod geldig.

FNRS wedstrijden:
Voor zowel de volwassenen als de jeugd is het mogelijk om mee te doen aan de onderlinge FNRS wedstrijden. Als je er
mee gaat starten is het tot en met de F4 niet nodig om er een complete wedstrijd outfit voor te aan te schaffen. Zo kan
je eerst kijken of je het leuk vind. We hebben ook springwedstrijden waar je aan deel kunt nemen. Nu we wekelijks de
springlessen hebben kan dat een mooie opstap zijn.

In oktober start de indoor competitie weer!
We hebben de firma E-item elektrotechniek weer bereid gevonden om
zich als hoofdsponsor te verbinden aan onze indoor competitie. Vorig
jaar hebben we de finale in een nieuw jasje gestoken en was het een
mooi feestje! Dit jaar gaan we er voor de pension paarden en pony’s
een aparte competitie erbij organiseren zodat het voor de ruiters die
1x per week rijden even eerlijk is. Heb je hier nog nooit aan
meegedaan? Zeker leuk om te doen! Je kan springen en dresseren, dan
maak jij kans om Chanel Konijn op te volgen als Indoor kampioen! Je
kan natuurlijk ook aan 1 van de 2 onderdelen meedoen.
Het opgeven is verplaatst naar de woensdag een maand voor aanvang van de wedstrijd om 18:30 uur.

Vrijwilligers tijdens de wedstrijden:
We hebben altijd hulp nodig bij het organiseren van onze evenementen! Dit loopt uiteen van schrijvers tijdens de
dressuur tot parcourshulp tijdens onze springwedstrijden. Je leert hier ook weer van, je kan meeluisteren tijdens het
schrijven waar de jury’s op letten en bij het springen kan je de kunst afkijken hoe het nou eigenlijk moet! Je kan hiermee
stempels voor je stempelkaart verdienen! Vind jij het leuk om je aan te melden als vrijwilliger? App dan even je naam
naar Vivian van der Maat, en met de voorkeur voor waarmee je wilt helpen. Heb je meerdere keren ons geholpen? Dan
hebben we ook nog een hele gezellige kerstborrel speciaal voor onze vrijwilligers en medewerkers.
we zoeken in de volgende categorieën hulp: Parcourshulpen – Ringmeester springen – Schrijvers dressuur –
invoerassistenten jury bij het springen. – omroep tijdens springwedstrijden.

Nieuw mailadres voor het afmelden van de lessen:
Wij zijn overdag vaak buiten tussen de paarden aan het werk, dit betekend dat we telefonisch dan slecht bereikbaar
zijn. Je kunt je les afmelden via lessen@zilfiashoeve.nl. Dit mail adres werkt nu ook en komt direct bij de bar uit.
Privélessen dienen minimaal 24 uur van de voren afgemeld te worden, daarna blijven ze verschuldigd.

Eigen risico Zilfia’s Hoeve bij medische hulp na een val
zie onderstaande brief voor uitleg:
01 Maart 2019
De FNRS heeft al jaren een samenwerking met Aon (voorheen met Meeùs). Hierbij was het altijd zo dat FNRS-leden profiteerden van
een unieke regeling, namelijk 0 euro eigen risico op de aansprakelijkheid. Deze verzekering zorgde ervoor dat de risico’s voor de
ondernemer aanzienlijk werden beperkt.
Ongevraagde verandering doorgevoerd

Helaas is onlangs gebleken dat de verzekeraar Achmea (Aon is de tussenpersoon) het eigen risico van de FNRS-polis heeft aangepast
naar 2500 euro per gebeurtenis. De FNRS heeft uiteraard contact opgenomen met Aon om te vragen waar deze verandering opeens
vandaag komt en hoe dit zonder overleg met de FNRS heeft kunnen plaatsvinden. De verandering blijkt te zijn doorgevoerd zonder
dat Aon (en dus de FNRS) hiervan wisten. Wij begrijpen dat veel ondernemers hier verontwaardigd over zijn en ook de FNRS en Aon
zijn behoorlijk teleurgesteld over deze gang van zaken.
Ondertussen is het eigen risico aangepast naar 1250 euro per gebeurtenis. Dit zien wij niet als halvering, maar nog steeds als een
forse verhoging van het eigen risico naar 1250 euro. Naast de verhoging van het eigen risico heeft Achmea ook de premie verhoogd.
Wij begrijpen dan ook dat onze leden hier erg ontevreden over zijn.
Verzekerbaarheid onder druk
Achmea geeft aan dat de verhogingen het gevolg zijn van het claimgedrag van de afgelopen jaren. Uit de tot nu toe bekende cijfers
van de verzekeraar is gebleken dat er in 2017 en 2018 voor een aanzienlijk bedrag aan schades is geclaimd. Op dit moment wordt
verder geanalyseerd waar deze claims precies vandaan komen en wat de hoeveelheid - en aard - van de claims zijn.
Het goed laten verzekeren van een hippisch bedrijf wordt daarmee een steeds grotere uitdaging. Zo zijn er al enkele verzekeraars,
zoals Delta Lloyd en de Nationale Nederlanden, volledig gestopt met het verzekeren van hippische accommodaties.
Zorgverzekeraars claimen steeds meer de aansprakelijkheid bij de houder van het paard. Voor manegebedrijven betekent dit dat zij,
als eigenaar van het paard, wettelijk aansprakelijk zijn. Dit soort zaken maakt het voor ondernemers niet makkelijker om goed en
betaalbaar verzekerd te zijn met hun bedrijf.
FNRS en Aon kijken naar toekomstbestendige oplossing
Wij snappen dat deze situatie een hoop onrust veroorzaakt bij onze leden, vooral over het toekomstperspectief op het gebied van
verzekeringen van hippische bedrijven. De FNRS en Aon onderzoeken op dit moment de mogelijkheden om een toekomstbestendige
oplossing te bieden, zodat ondernemers hun bedrijf met plezier kunnen blijven runnen. Ook worden de schades van de afgelopen
jaren met elkaar vergeleken en wordt er gekeken of er misschien een oplossing te vinden is door middel van preventie.

U begrijpt dat dit voor ons een hele serieuze en lastige zaak is. We willen iedereen met plezier laten paardrijden en ook
voldoende uitdaging bieden. Sinds deze regelgeving zijn we ook een stuk voorzichtiger geworden. Onze instructeurs zijn
allemaal gediplomeerd en weten wat te doen bij een valpartij. Wij vragen u dan ook nadrukkelijk niet zomaar en vaak
vanuit eerste paniek een ambulance te bellen, gezondheid en veiligheid staan bij ons uiteraard voorop, maar door deze
extreem hoge verandering zijn wij hier wel extra voorzichtig mee.

Geselecteerd voor Hippisch ondernemer van het jaar
Wij zitten bij de laatste 3 bedrijven voor de uitreiking van Hippisch ondernemer van het jaar! Een enorme eer om bij
deze laatste ronde te zitten. Op vrijdag 13 september horen we de uitslag tijdens het hippisch ondernemerscongres van
de FNRS. Via : https://dehippischeondernemer.nl/wie-wint-verkiezing-hippische-ondernemer-van-het-jaar/ kan je meer
over de verkiezing lezen.

Indoor Kalender 2019/ 2020
vrijdag
zaterdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
zondag
zaterdag
zondag
vrijdag
zaterdag
zondag
zaterdag

6-9-2019
7-9-2019
20-9-2019
21-9-2019
5-10-2019
6-10-2019
19-10-2019
20-10-2019
25-10-2019
26-10-2019
27-10-2019
2-11-2019

Veulenveiling Houten
WPCV ponykeuring
Landelijk Springen paarden
Landelijk springen pony's bb tm ZZ
Landelijk dressuur B t-m M2 pa en po
1e Buts competitie dressur + Beginners dressuur F1 t/m F4
Landelijk dressuur klasse Z1 t-m ZZL
Subtop
Zilfia´s Jumping
Zilfia´s Jumping
Zilfia´s Jumping + Buts competitie spingen manege
Landelijk dressuur t-m M2

zondag
zondag
donderdag
zondag
zondag
donderdag
zaterdag
zondag
zondag
maandag
donderdag
zaterdag
zondag
dinsdag
vrijdag
zaterdag
zondag
donderdag
zondag
zaterdag
zondag
donderdag
zaterdag
zondag
vrijdag
zondag
zaterdag
zondag
zondag

3-11-2019
10-11-2019
14-11-2019
17-11-2019
24-11-2019
5-12-2019
7-12-2019
8-12-2019
15-12-2019
22-12-2019
26-12-2019
28-12-2019
29-12-2019
31-12-2019
17-1-2020
18-1-2020
19-1-2020
23-1-2020
2-2-2020
8-2-2020
9-2-2020
13-2-2020
22-2-2020
23-2-2020
28-2-2020
1-3-2020
21-3-2020
22-3-2020
29-3-2020

Landelijk dressuur B t-m ZZl
Landelijk springen pony´s + Buts competitie spingen manege
KWPN Ibop paarden
Onderlinge Buts competitie dressuur + Beginners dressuur F1 t/m F4
Subtop dressuur
Subtop dressuur
Springen paarden BB tm ZZ
Springen paarden BB - B - L
Landdelijk springen pony's + Buts competite springen
Onderlinge Buts competitie dressuur + Beginners dressuur F1 t/m F4
Kerst Diner Tante Fie
Landelijk Dressuur Z1 t/m ZZL Pa + Po
Landelijk Dressuur B t/m M2 Pa + Po
Oudjaarsborrel
Indoor marahon Houten
Indoor marahon Houten
Indoor marahon Houten
Subtop dressuur
Onderlinge Buts competitie dessuur + Beginners dressuur F1 t/m F4
Landelijk springen paarden BB t/m ZZ
Landelijk springen paarden BB t/m M + Buts competite springen
Subtop dresuur
Landelijk dresuur Z1 t/m ZZL Pa po Po
Landelijk dresuur B t/m M2
Koeienkeuring
Onderlinge Buts competitie dressuur + Beginners dressuur F1 t/m F4
Finale Buts competitie
Finale Buts competite
Subtop dressuur

