
 

Clinic Hartog Paardenvoeders door Jolanda Adelaar 
VOORWAARDEN (& TIPS) 

 

Vanaf september 2020 t/m december 2021 zal Hartog Paardenvoeders 4x een clinic van 
Jolanda Adelaar verloten onder verenigingen in Nederland en België. Deze winacties zullen 
verspreid worden door de gehele periode en zal twee weken duren: 

- 21 september 2020 start winactie – 05 oktober wordt een winnaar getrokken 
- 11 januari 2021 start winactie – 25 januari wordt een winnaar getrokken 
- 26 april 2021 start winactie – 10 mei winnaar wordt een winnaar getrokken 
- 1 september 2021 start winactie – 15 september wordt een winnaar getrokken 

Wanneer een vereniging de clinic gewonnen heeft, moet de clinic binnen 3 maanden na 
winst plaatsvinden. Uiteraard moet de datum overlegd worden met Jolanda Adelaar.  
 
Hartog zal de directe clinic kosten vergoeden (zie de rest van het document). De vereniging 
bepaald zelf het inschrijfgeld. Adviesprijs: €30,- per deelnemer bij een groepsles (2 
personen) €60 bij een privéles. 
 
LET OP! Enkel verenigingen in Nederland mogen meedoen: maneges, stallen (zoals 
pensionstallen) en hippische evenementen zijn uitgesloten. In het geval dat de vereniging de 
baan huurt van een stal/manege is dit geen probleem.  
 
Opzet clinic Jolanda Adelaar 
Maximaal 4 uur aan lessen (minimaal 1 pauze). Pauzes en andere extra tijdsspelingen mogen 
niet meer dan 60 minuten bedragen. De lesblokken zullen 30 minuten duren met max. 2 
deelnemers per blok (minimaal 8 tot maximaal 16 deelnemers). Andere indeling in overleg 
met Jolanda Adelaar. Zie bijlage voor voorbeeld indeling.  
 
Deelname voorwaarden 

1) Alleen paardensportverenigingen mogen meedoen 
2) De locatie bevindt zich in Nederland 
3) De locatie is voorzien van: 

a. Een kantine 
b. Een binnenbak (zodat de clinic ook bij slechte weersomstandigheden door 

kan gaan) 
 
Wat regelt Hartog? 

1) Hartog zal alle directe kosten van Jolanda Adelaar vergoeden. Dit zijn de volgende 
punten: 

a. Clinic kosten Jolanda Adelaar 
b. Reiskosten Jolanda Adelaar 
Alle andere kosten zoals de lunch voor Jolanda Adelaar, fotograaf en bakhuur zijn 
voor de verenging zelf 

2) Een Hartog Goodiebag voor iedere deelnemer 
3) Hartog zorgt dat de vereniging in contact wordt gebracht met Jolanda Adelaar 

 
  



 

Organisatie clinicdag 
We verwachten dat de vereniging de gehele organisatie van de clinic op zich neemt. Dit 
houdt in dat de vereniging verantwoordelijk is voor de volgende punten: 

1) Voorbereiding clinic: 
a. De vereniging kiest, in overleg met Jolanda Adelaar, een datum binnen drie 

maanden na de windatum 
b. De vereniging promoot de clinic zelf, Hartog Paardenvoeders en Jolanda 

Adelaar worden hierbij in alle uitingen genoemd. Indien gewenst kan de clinic 
kosteloos worden gepromoot via de sociale mediakanalen van Jolanda 
Adelaar en Hartog Paardenvoeders 

c. De verenging vindt zelf deelnemers (Hartog heeft het recht om twee plaatsen 
te vullen) 

d. De vereniging is zelf verantwoordelijk voor het innen van het (eventuele) 
inschrijfgeld (adviesprijs: €30,- groepsles, €60,- privéles. Het is de passie van 
Jolanda Adelaar om de paardensport voor iedereen begrijpelijk en 
toegankelijk te maken. Hoge inschrijfbedragen passen om deze reden niet bij 
haar. Houdt bij het bepalen altijd rekening met eventuele bijkomende kosten, 
zoals bakhuur, lunch, geluid etc. De vereniging communiceert het gekozen 
inschrijfgeld vooraf met Jolanda Adelaar en wacht op akkoord) 

e. De vereniging maakt zelf een startlijst en communiceert dit met de 
deelnemers, Jolanda Adelaar en Hartog. Print de startlijst met namen van de 
deelnemers, naam paard en niveau voor de clinic uit en geef deze aan Jolanda 
Adelaar voor de eerste start 
 

2) Clinicdag: 
a. De vereniging regelt geluid (voor €50,- kan Jolanda een geluidsbox + headset 

meenemen. LET OP: Hartog vergoedt dit niet) 
b. De vereniging verzorgd lunch en drinken voor Jolanda Adelaar (Lunch graag in 

de pauze voor twee personen. Houdt rekening met dat Jolanda Adelaar vegan 
is. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld brood met jam, koffie, thee, friet met 
ketjub, fruit, chips, groente of tomatensoep zonder creme/zonder ballen, cola, 
oreo koekjes, speculoos) 

c. De vereniging zorgt dat er de gehele clinic minimaal 1 persoon aanwezig is 
waar vragen aan gesteld kunnen worden en eventueel betaald kan worden 
(communiceer ook aan de deelnemers waar ze deze persoon kunnen vinden. 
Bijv. in de kantine) 

d. De vereniging communiceert de dresscode met de deelnemers (paard en 
ruiter komen netjes voor de dag, het dragen van een cap is verplicht, 
voorkeur aan witte rijbroek) 

e. De vereniging communiceert de volgende overige punten aan de deelnemers: 
mobiele telefoons staan op stiltestand tijdens de les en eventuele begeleiding 
van ouders of hulp is toegestaan 

 
Jolanda heeft zelf een fotograaf die foto’s maakt op de clinicdag. De foto’s van de clinicdagen 
worden geupload via www.oypo.nl en kunnen daar makkelijk nabesteld worden door de 
deelnemers. Deze optie wordt meestal enorm gewaardeerd door de deelnemers. De link van 
de fotomap van de specifieke clinicdag kan na de clinicdag worden gedeeld 

http://www.oypo.nl/


 

3) Bij annulering: 
a. De vereniging communiceert dit zelf zo snel mogelijk aan Jolanda Adelaar: bij 

voorkeur minimaal twee weken voor de clinicdatum 
b. Hartog zal de clinickosten niet in geld overmaken naar de vereniging. Bij 

annulering regelt de vereniging zelf een nieuwe datum met Jolanda Adelaar 
 
 
  



 

BIJLAGE 1.  Voorbeeld tijdsindeling 
 

10.00 - 10:30 Lesblok 1 (privéles, 1 deelnemer) 
  

10:30 - 10:35 Wissel 
  
10:35 - 11:05 Lesblok 2 (groepsles, 2 deelnemers) 
  

11:05 - 11:10 Wissel 
  

11:10 - 11:40 Lesblok 3 (privéles, 1 deelnemer) 
  
11:40 - 11:45 Wissel 
  

11:45 - 12:15 Lesblok 4 (groepsles, 2 deelnemers) 
  
12:15 - 12:45 Pauze 
  

12:45 - 13:15 Lesblok 5 (privéles, 1 deelnemer) 
  

13:15 - 13:20 Wissel 
  
13:20 - 13:50 Lesblok 6 (groepsles, 2 deelnemers) 
  

13:50 - 13:55 Wissel 
  
13:55 - 14:25 Lesblok 7 (privéles, 1 deelnemer) 
  

14:25 - 14:30 Wissel 
  

14:40 - 15:00 Lesblok 8 (groepsles, 2 deelnemers) 
 

 
Deze bovenstaande indeling dient slechts als een voorbeeld, uiteraard kan er ook voor een 
andere manier gekozen worden, of in overleg met Jolanda Adelaar voor andere lesblokken.  
 


