
Beste amazone's en ruiters, 

 

Zoals jullie weten moeten wij, opgelegd vanuit de overheid, alle lessen 

(groeps- & privé) en alle evenementen afzeggen, in ieder geval tot en 

met 6 april. Wij volgen nauwgezet de ontwikkelingen en laten ons 

adviseren door onze branchevereniging FNRS en de hippische 

sportfederatie KNHS. De door hun voorgeschreven maatregelen zijn in 

lijn met voorschriften van de Overheid, het RIVM en NOC*NSF. 
Door de onzekerheid maken wij ons wel zorgen over het voortbestaan van de manege. Wij 

zijn net als ieder bedrijf afhankelijk van onze inkomsten. Wanneer onze inkomsten stagneren 

en de kosten wel doorlopen, zal ons bedrijf niet lang levensvatbaar blijven. De kosten voor 

ons als hippisch bedrijf zijn aanzienlijk; de dieren moeten iedere dag een schone stal, 

verzorgd worden en beweging krijgen. We doen ons uiterste best om in onze uitgaven te 

snijden maar de praktijk is dat de grootste kostenposten door blijven lopen. Denk hierbij aan 

personeel, dierenartsen, hoefsmeden en dan de kosten zoals stalstrooisel en voer.  

 

Om deze redenen vragen wij u om in deze crisisperiode de lesgelden wel te blijven betalen 

zodat wij onze paarden kunnen blijven verzorgen en ons bedrijf blijft bestaan als het gewone 

leven weer verdergaat. 

 

Over de mogelijkheid om de lessen later in te halen kunnen we jullie al het volgende laten 

weten: 

- de gemiste lessen blijven tot na de zomervakantie geldig (in plaats van de normale 

           termijn van inhalen binnen het kwartaal). 

- in de komende vakanties zullen we extra lessen, vrijrijden en buitenritten organiseren 

 zodat jullie de mogelijkheid krijgen de lessen in te halen.  

- In de zomervakantie gaan wij niet sluiten. 

- Indien na de zomervakantie blijkt dat u geen mogelijkheden heeft gehad om de  

           lessen in te halen kunt u contact met ons opnemen om de mogelijkheden te   

           overleggen. 

 

Na afloop van de crisis zullen we een definitief plan van aanpak maken. 

 

Op Facebook en in de vlog kunnen jullie zien dat de manegepaarden en pony’s sinds 

afgelopen woensdag overdag lekker een paar uurtjes op het weiland kunnen spelen.  

Verder zijn wij druk met het verzorgen van alle paarden en pony’s, het schoonspuiten van de 

stallen en het poetsen van de zadels en hoofdstellen. 

 

Mochten er vragen zijn, neem dan, bij voorkeur via mail (info@manege-beukers.nl) contact 

met ons op. 

Wij willen nogmaals benadrukken dat jullie op dit moment helaas niet welkom zijn op de 

manege.  

mailto:info@manege-beukers.nl


We hopen op jullie begrip. Iedereen veel wijsheid en gezondheid gewenst. 

 

Team Manege Beukers 


