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Handleiding inschrijven voor rijlessen bij DJP  

  

Inschrijven als vaste klant  
 

Een tabblad voor elke maand : Kalender-01 is voor januari, kalender-02 is voor februari, ….  

- per maand heb je een overzicht van de ruiters & lesdagen  

- per ruiter is de dag, en het uur waarop hij/zij aanwezig zal zijn reeds geselecteerd  

- naast het uur kan je ook kiezen voor “afwezig”, zo weten wij en anderen dat die plaats vrij is, en 

kan ingenomen worden door een reserve ruiter  

- naast de tabel met inschrijvingen, vind je een tabel met aantal aan- & afwezigheden voor de 

betreffende maand  

- er kan uitgeschreven worden tot 24 uur voor de les, indien je toch niet komt dan wordt deze les 

wel aangerekend  

-grijze zones op de sheet zijn stukken die vastliggen en dus niet meer aangepast kunnen worden  
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Een tabblad met info over je beurtenkaart : Beurtenkaarten  

- het eerste tabblad heet “Beurtenkaarten” en daar kan je zien wanneer je een beurtenkaart 

aankocht, hoeveel beurten je kocht, hoeveel beurten je reeds gebruikte, en hoeveel beurten je 

nog overhebt  

- de tabel “Beurten” geeft aan hoeveel beurten je in het totaal aankocht, daarnaast vind je hoeveel 

beurten je reeds gebruikte, en tenslotte krijg je het aantal beurten dat je nog tegoed hebt  

- de tabel “Gebruikte beurten / maand” toont je hoeveel beurten je per maand gebruikte 

- in de tabel “Beurtenkaarten – Aankopen”, is voor iedereen de eerste kolom “1-1-2023”,  

en is het aantal beurten dat je tegoed had aan het einde van 2022 

- daarna krijg je per aankoop een datum + aantal aangekochte beurten  

 

- deze tabel “leeft” mee met de tabbladen met lessen. Als je een les aanvult gaat hier je reserve 

naar beneden, wijzig je een uur naar “afwezig” dan gaat je reserve omhoog.  
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Onderaan vind je het overzicht van de sheets : de groene is de actieve, de grijze zijn voorbij, maar tellen 

wel mee voor het aantal gebruikte beurten.   

  

    

 

Inschrijven als nieuw lid  
  

Hiervoor kan u inschrijven via het onderdeel “Inschrijven” op onze website www.dejonghepony.be. 

“Inschrijven” vind je terug onder het onderdeel “Activiteiten”.  

Helaas zijn we vaak volzet dus kunnen we niet garanderen dat er altijd een plaats vrij zal zijn bij je 

inschrijving.  

Indien er plaats is wordt dit verder geregeld via mail.  

Indien er geen plaats is kan u op de wachtlijst geplaatst worden of op de reservelijst (meer info 

hierover bij het onderdeel “Inschrijven als reserveruiter”). Reserveruiter wil zeggen dat indien er een 

vaste ruiter niet kan komen er kan ingeschreven worden. Tenminste indien het niveau en grootte 

passen voor het vrije lesuur.  

     

http://www.dejonghepony.be/
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Inschrijven als reserveruiter  
  

Als je als reserveruiter in de excel staat, kan je invallen voor de lege plaatsen. Bijvoorbeeld als een 

ruiter ziek is of een les niet kan komen.   

Dan wordt je naam onderaan de lijst toegevoegd.  

Check hiervoor zeker met de lesgever voor welke plaatsen (pony/niveau) je kan invallen.  

 

 


