Støtteforeningen for Hals Rideklub
Vi er en kreds af aktive ryttere, forældre og undervisere, der i sommeren 2016 har
stiftet en Støtteforening ved Hals Rideklub.
Støtteforening formål er at støtte op om Hals Rideklub og dennes bestyrelse ved først og
fremmest ved løbende at skaffe indtægter gennem tegning af medlemskaber. Men også at
støtte op med hjælp til afvikling af Hals Rideklubs aktiviteter og arrangementer.
Frivillige hjælpere er hjørnesten for enhver forening. Det er ikke tilstrækkeligt at betale for sit
medlemskab og sin undervisning, hvis økonomien skal hænge sammen.
Ved at støtte Hals Rideklubs Støtteforening med et medlemskab eller ved at arbejde som
frivillig, er du med til at virkeliggøre Hals Rideklubs ønske, om at rideundervisning skal være for
alle og til priser der er til at overkomme.
Et medlemskab af Støtteforeningen er dog ganske uforpligtende, og ønsker du alene at støtte
foreningen enten via et medlemskab eller på anden vis ønsker at støtte foreningen med et
økonomisk bidrag, så er du velkommen hertil.
Vi har altid brug for flere medlemmer til støtteforeningen, som gerne vil give en hånd med, når
støtteforeningen har brug for det.
Du behøver ikke at være hesteekspert, men vi sætter pris på, at du har et godt humør og gerne
vil løse opgaver sammen med andre på en helt lavpraktisk og jordnær facon.
Der er mange positive fordele ved at være frivillig hjælper:





Du lærer nye og spændende mennesker at kende
Du er med til at lave aktiviteter for klubben og du kan tage med på stævner sammen med
andre
Du kan blive en del af et fællesskab, det har det sjovt, hygger os og sætter pris på et godt
grin.
Kom og vær med i vores fællesskab

Ønsker du medlemskab eller ønsker du at bidrage med økonomisk støtte til Hals Rideklub, kan
du finde Støtteforeningens indmeldelsesblanket her på hjemmesiden.
Med venlig hilsen
Pil Rahbek
Formand

