
Stappenplan TimeTree lockdown plan 
TimeTree is een algemene kalender waar meerdere gebruikers tegelijk hun activiteiten in 
kunnen plannen. TimeTree maakt gebruik van kleuren. Iedere groep heeft zijn eigen kleur.  
Om de bak-uren te plannen hebben we een nieuwe kleur toegewezen: Bak corona-rooster. 
De binnenbak zal worden verdeelt in 2 en er zullen ook 2 aparte ingangen moeten worden 
gebruikt (de huidige en schuifdeuren aan de achterkant). Er mogen 4 mensen per bak-deel 
rijden en dus 8 personen per uur totaal. 
Tijdens deze periode is het noodzakelijk een overzicht te hebben, wie wanneer gaat rijden. 
 
Welke kleur kan ik gebruiken? 
Hiernaast ziet u de kleuren die gebruikt mogen 
worden voor de daarvoor bestemde activiteiten.  
 
Er mogen maximaal 8 mensen tegelijk aanwezig zijn 
in de bak, tijden mogen elkaar ook niet overlappen! 
Het is echter ook niet de bedoeling dat er vijf weken 
vooruit gepland wordt, iedereen wil graag een plekje 
in de binnenbak. Denk aan elkaar! Iedere zondag 
kunnen de uren van de daarop volgende week 
ingepland worden. Voorbeeld: op zondag 20 
december 2020 kunnen de uren voor maandag 21 
dec t/m zondag 27 dec ingepland worden.  
 
Openingstijden manege: 
Ma t/m vrij: 09:00 - 22:00 
Weekend: 09:00 – 19:00 
 
Buiten deze tijden mag er niemand meer rijden! Op het terrein aanwezig zijn buiten deze 
tijden is alleen voor nazorg toegestaan.  
Vergeet niet alle lichten uit te doen als je de laatste bent, het hek te sluiten en een 
WhatsApp bericht te sturen als de laatste van de dag naar huis gaat!!  
 
Voorbeeld: 
Melissa zal rijden om 20:00 en Charlie om 10:00, wat dus 
betekend dat er om 10:00 nog 7 mensen kunnen inschrijven 
en om 20:00 ook nog 7, enzovoorts.  
 
TIP: Vergeet het streepje niet (tussen de naam van de 
pony/paard en de naam van de ruiter) tijdens het invoeren 
van de titel. Let a.u.b. ook op hoofdletters en spaties. Hier 
worden wij extra gelukkig van! 
 
U kunt ervoor kiezen om een reminder/notificatie te 
ontvangen voorafgaand aan het evenement.  
 


