
Inschrijven ponykamp 2021 

Hieronder volgt de inschrijfprocedure voor de eerste inschrijfdag van ponykamp, zaterdag 10 april. 
Later inschrijven is mogelijk indien er plaats is. Na 10 april kan er worden ingeschreven in de kantine. 
 
Zaterdag 10 april om 09.00 uur start de vooraanmelding via www.inschrijfsysteem.nl. Tussen 11.00 
uur en 14.00 uur wordt iedereen voor de kinderkampen gebeld om de definitieve pony- of 
paardenkeuze te bespreken, vanaf 13.30 uur worden de deelnemers aan het volwassenenkamp 
gebeld. Sta je bovenaan de inschrijflijst, dan zal je ook als eerste gebeld worden. Het is dus belangrijk 
dat je de telefoon op kan nemen op bovenstaande tijd, zodat wij iedereen snel kunnen helpen.  
We sturen daarna een betaalverzoek voor de aanbetaling van € 40,- voor het kinderkamp en € 50,- 
voor het volwassenenkamp (mag eventueel ook contant maar wel binnen de termijn) en deze dient 
binnen 3 dagen voldaan te zijn. De inschrijving is definitief na aanbetaling.  
Vóór juli 2021 dient het overige bedrag betaald te zijn op rekeningnummer  
NL28 RABO 0148 2005 16, of contant bij de kantine.  
 
De kosten voor de kampen zijn: 

- Kinderkampen manegepaard of -pony  € 240,- (€ 40,- aanbetaling, voor juli € 200,-) 
- Kinderkampen eigen paard of pony bij ons gestald € 190,- (€ 40,- aanbetaling, voor juli € 

150,-) 
- Volwassenen kamp manegepaard € 210,- (€ 50,- aanbetaling, voor juli € 160,-) 
- Volwassenen kamp eigen paard bij ons gestald € 185,- (€ 50,- aanbetaling, voor juli € 135,-) 

 

Datums ponykamp 2021 zijn: 

Week 1  26 juli t/m 31 juli 
Week 2  2 augustus t/m 7 augustus 
Week 3  23 augustus t/m 28 augustus 
Volwassenen 3 september t/m 5 september 
 

 

Aanvullende informatie voor het inschrijven via inschrijfsysteem.nl 
 
Zaterdag 10 april gaat de inschrijving open om 09.00 uur op www.inschrijfsysteem.nl. Je kunt op 
Inschrijfsysteem op datum 10 april zoeken naar ‘Ponykamp Manege Sonniushof’ en aanmelden voor 
de week naar je keuze. Let op: omdat het een systeem is om voor wedstrijden in te schrijven, worden 
aan de rechterkant van het invulformulier gegevens gevraagd over de vereniging, de afstamming en 
het combinatienummer. Daar kun je NN invullen, omdat alle vakken ingevuld moeten worden. Vul 
dus alleen de linkerkant in (naam/adres/woonplaats, etc.), aan de rechterkant kun je wel een 
voorkeur voor een paard of pony kenbaar maken. 

Wie het eerst aanmeldt, komt bovenaan de lijst te staan, de tweede komt automatisch op de tweede 
plek, etc. Er zijn per week 40 plaatsen beschikbaar, maar per week hebben we een reservelijst van 10 
personen. Voor de personen op de reservelijst proberen we een passende pony of paard te zoeken, 
maar we kunnen niet garanderen dat dit lukt. 

 

http://www.inschrijfsysteem.nl/
http://www.inschrijfsysteem.nl/

