
 
Welkom bij SPG Langstraat. Wat leuk dat je jezelf hebt opgegeven als vrijwilliger of 
ruiter van onze mooie stichting. Hieronder even wat belangrijke informatie. Alles is  
ook terug te vinden op www.spglangstraat.nl 
 

 

Dit document is digitaal te vinden op; 

https://www.spglangstraat.nl/index.php/club-account/item/wat-hoe.html 

Zijn er regels waar we ons aan 
moeten houden? 
Natuurlijk hebben we regels. Onze huisregels 
kun je vinden op onze website. Klik Hier.  
Daarnaast houden we ons aan de regels van de 
manege. 
 

Afmelden wanneer ik niet kan? 
Bel of app de instructeur van die dag. Het liefst 
24 uur voor het begin van de les.  
Woensdag:  Gabrielle: 06-16179352 
Donderdag:  Hetty: 06-52663023 

 
Proefperiode; 
Zowel ruiters als vrijwilligers hebben een proef 
periode van een half jaar. Deze kan per direct 
beëindigd worden. Als de samenwerking met de 
vrijwilliger goed verloopt, zal er bij het ministerie 
van Veiligheid en Justitie een Verklaring Omtrent 
Gedrag aangevraagd worden. Alleen als deze 
VOG er is, wordt de samenwerking voorgezet. 

 
Activiteiten en vakanties? 
Op onze website kun je onze agenda van de 
stichting vinden. Hier staat een jaarkalender met 
alle vakanties, wedstrijden en speciale dagen. 
Klik Hier  

 
Hebben jullie Social Media? 
Jazeker., naast onze website zijn we te vinden 
op; 
 
Facebook, Instagram, YouTube en Twitter 

 

WhatsApp groepen 
Om snel met elkaar te communiceren heeft SPG 
Langstraat diverse groepen aangemaakt. Zit je 
nog niet in één van deze groepen laat dit dan 
even weten aan de instructeur; 

 SPG Woensdag (vrijwilligers) 

 SPG Donderdag (vrijwilligers) 

 SPG vrijwilligers woe&do 

 Woensdag SPG ouders 

 Donderdag SPG ouders 
 
Ongeval Help! (Spoed bel 112) 
Als er een situatie ontstaat en je hebt snel hulp 
nodig dan zijn deze telefoonnummers van 
belang. Klik Hier 

 
Hoe zit het met Privacy? 
Privacy is heel belangrijk. Daarom hebben wij 
hierop beleid gemaakt. Klik Hier 

 
Lestijden 
Vrijwilligers min. 20 min. voor aanvang aanwezig 

 
woensdag : 
17.30 – 18.00 uur (stap draf, zelfstandig) 
18.10 – 18.40 uur (Therapeutisch) 
18.45 – 19.30 uur (stap, draf, galop, zelfstandig) 
donderdag: 
17.15 – 17.45 uur (stap draf, met begeleiding of zelfstandig) 
17.50 – 18.20 uur (stap en of draf, met begeleiding of 
zelfstandig) 
18.25 – 19.00 uur (stap draf, zelfstandig) 

http://www.spglangstraat.nl/
https://www.spglangstraat.nl/index.php/de-lessen/lessen/274-huisregels-spg-langstraat-e-o.html
https://www.spglangstraat.nl/index.php/agenda.html
https://www.spglangstraat.nl/index.php/club-account/item/belangrijke-telefoonnummers.html
https://www.spglangstraat.nl/images/zoo/AVG/SPG_Langstraat_beleidsplan_AVG.pdf

