
Unieke locatie 
Stichting Manege Geuzeneiland heeft een unieke ligging in Amsterdam, 
op een prachtig eiland aan de rand van het Sloterpark in stadsdeel 
Nieuw-West. Het eiland is werkelijk een oase van rust. In deze idyllische 
omgeving kun je vertrouwd raken met de paarden en optimaal genieten 
van paardrijlessen. 
 
Paardrijden voor iedereen 
Op de manege kunnen zowel kinderen (vanaf 8 jaar) als volwassenen 
komen paardrijden. De lessen worden gegeven op alle dagen van de 
week. De manege beschikt hiervoor over een ruime buitenbak. De lessen 
worden bij voorkeur buiten gegeven. Bij strenge vorst, storm of harde 
regen kan er binnen gereden worden. Naast de lessen worden er ook 
regelmatig wedstrijden, demonstraties, feesten en andere leuke 
evenementen georganiseerd. 
 
Lage contributie 
Manege Geuzeneiland is een gezellige manege voor jong en oud die 
voornamelijk wordt gerund door vrijwilligers. Zo is het mogelijk de 
contributie voor deelnemers zo laag mogelijk te houden en is een dure 
sport als paardrijden voor iedereen betaalbaar! 
  
Adoptanten gezocht 
Om dit unieke project nog heel lang te laten voortbestaan, is de manege 
op zoek naar mensen die symbolisch een paard willen adopteren. Een 
paard adopteren kan al vanaf € 3,00 per maand of € 32,50 per jaar. 
  
Wat krijg je als adoptant? 
o Jaarlijks een adoptiecertificaat met een foto van je adoptiepaard(en). 
o Een vermelding in het clubblad de Paardensprongen en op de website. 
o Toezending van de Paardensprongen. 
 
Wat doet de manege met de inkomsten ? 
Met deze inkomsten wordt bijgedragen aan de vaste kosten van de 
paarden. Denk aan voer, verzorging en materiaal. Op deze manier werkt 
de manege eraan om het paardrijden voor iedereen betaalbaar te 
houden. 
 
Belangrijk 
Een adoptant kan op geen enkele wijze aanspraak maken op de paarden 
en/of andere zaken van Stichting Manege Geuzeneiland. Een adoptant zal 
buiten de Paardensprongen via de gebruikelijke informatiestromen 
worden geïnformeerd over het wel en wee van het betreffende paard. 
 

Inschrijfformulier 
 
Naam adoptant: 
Aanhef:                    °Dhr.  °Mw. 
Achternaam: ..………………………………………………….. 
Voorletters: ..………………………………………………….. 
Adres: ..………………………………………………….. 
Postcode: ..………………………………………………….. 
Woonplaats: ..………………………………………………….. 
E-mailadres: ..………………………………………………….. 
Telefoonnummer: ..………………………………………………….. 
 
Begunstigde indien anders dan bovengenoemde: 
Aanhef:                    °Dhr.     °Mw. 
Achternaam: ..………………………………………………….. 
Voorletters: ..………………………………………………….. 
Adres: ………...…………………………………………. 
Postcode: ..………………………………………………….. 
Woonplaats: ..………………………………………………….. 
E-mailadres: ..………………………………………………….. 
Telefoonnummer: ..………………………………………………….. 
 
Graag wil ik het volgende paard/de volgende paarden adopteren:  
 
..………………………………………………….. 
..………………………………………………….. 
 
Ik machtig Stichting Manege Geuzeneiland te Amsterdam om ten bate 
van het adoptieprogramma het hieronder vermelde bedrag af te schrijven 
van mijn rekening: 
 
0 € ………… per maand (minimaal € 3,00) per geadopteerd paard 
0 Jaarlijks € 32,50 per geadopteerd paard  
0 Eenmalig € 32,50 per geadopteerd paard 
 
Mijn rekeningnummer is: ..………………………………………………….. 
 
De machtiging geldt tot wederopzegging. Ik kan mijn incasso altijd binnen 
30 dagen storneren. Het bedrag wordt aan het begin van de maand van 
mijn rekening afgeschreven. 
 
Handtekening: ..………………………………………………….. 



 
Voorbeeld van een adoptiecertificaat 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Manege Geuzeneiland 
Geleyn Bouwenszstraat 2 

1067 PJ Amsterdam 
Tel (020) 6115414 

www.manege-geuzeneiland.nl  
info@manege-geuzeneiland.nl 

 

 
 
 

 
Adopteer een paard 

 

 
 

 
 
 

Dit kan al vanaf € 3,00 per maand of € 32,50 per jaar! 
 
 

http://www.manege-geuzeneiland.nl/
mailto:info@manege-geuzeneiland.nl

