
Ponyclub Dijkman regels 
Aan-/afmelden 

• aanmelding gaat in vanaf de 1e zaterdag na aanschaf van de strippenkaart en duurt 
vervolgens 20 weken 

• indien een afmelding 24 uur van te voren gedaan is, zal er geen strip afgetekend 
worden 

Strippenkaart 

• een strippenkaart is 1 jaar geldig vanaf aanschafdatum, je hoeft dus niet elke week te 
komen (denk er alleen wel om dat je je afmeld als je een keer niet kan komen) 

• strippenkaarten kunnen niet ingewisseld worden voor contanten/producten 

• strippenkaarten zijn persoonsgebonden 

Leuke extra's 

• als je 20 keer geweest bent en actief hebt meegedaan ontvang je een persoonlijk 
Diploma! 

• iedereen met een strippenkaart krijgt een eigen voortgangsmap. Iedere week komt daar 
een verslag in van begeleider/jezelf/maatje. Deze mappen krijgen een mooi plekje in de 
kantine zodat je ze altijd kan inzien. Leuk voor jou maar ook voor je ouders! 

Niet leuk, maar moet wel genoemd worden 

• bij niet actief meedoen of ongeoorloofd gedrag zal begeleider contact opnemen met je 
ouders en evt. laten ophalen. Strip blijft afgetekend maar telt niet mee voor het behalen 
van je diploma. Daarbij krijg je een waarschuwing. Bij 3 waarschuwingen ben je niet 
meer welkom bij de ponyclub-dagen. 

• als er tussendoor problemen zijn, je ziek bent geworden etc. meld dit dan bij jou 
begeleider. Die weet precies wat te doen! Ook vinden we het fijn dat je je even bij de 
begeleider meld als je naar de wc moet, zodat wij weten waar je bent 

Overig 

• je zorgt voor een eigen lunchpakket (een lekker broodje, stukje fruit voor tussen de 
middag). Limonade is in allerlei smaken aanwezig maar drink je toch liever wat anders, 
neem dit dan ook zelf mee. 

• iemand meenemen? Prima, meld het alleen 24 uur van te voren zodat wij rekening 
kunnen houden met bezetting. Let wel op: je vriend/vriendin is hoogst waarschijnlijk 
niet in hetzelfde groepje ingedeeld. Dit doen we expres om kliekjes te voorkomen en 
laten we eerlijk zijn: Des te leuker is het om thuis samen alles door te spreken en 
verschillende verhalen te hebben! Op de dag zelf mag je vriend/vriendin zich melden bij 
de kantinemedewerker om een contactpersoon door te geven en betaling te verrichten 
(6 Euro). 

Hoe verloopt mijn dag eigenlijk? 



• je meld je voor 10:30 in de kantine zodat we weten dat je er bent. Daar kan je je 

tas neerzetten en wachten we tot iedereen er is ( pak gezellig een boekje/spelletje 

etc en blijf wachten in de kantine totdat we gaan beginnen) 

• om 10:30 gaan we je aan een begeleider koppelen en zie je met wie jij deze dag 

alles gezamenlijk gaat doen, en natuurlijk krijg je te horen wat je allemaal gaat 

doen (dit is elke week namelijk weer iets anders)! 

• tot 13:00 ben je druk bezig met je team maar uiteraard lunchen we ook gezellig 

tussendoor.  

• om 13:00 komen we met z'n allen bij elkaar in de kantine en gaan we tot 14:00 de 

dag afsluiten. Iedere keer doen we dit op een andere 

leuke/gezellige/speelse/leerzame/creatieve manier!  

• 14:00 helaas is de dag alweer voorbij en wachten we in de kantine tot er iemand 

is die je ophaalt. Vergeet je niet even samen met papa/mama om gedag te 

zeggen tegen de kantinemedewerker? 

 


