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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

ALGEMEEN 

 

1. In alle voorkomende gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet of niet 

voldoende voorziet, beslist het bestuur.  

 

2. In die situaties waarin toepassing van dit reglement zou leiden tot onbillijkheid of 

onredelijkheid kan het bestuur van dit reglement afwijken. 

 

3. Meningsverschillen, klachten e.d. dienen uitsluitend aan het bestuur te worden 

voorgelegd en door hen te worden behandeld. 

 

4. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen slechts worden aangebracht en 

bekrachtigd op de Algemene Ledenvergadering. 

 

LIDMAATSCHAP 

 

1. Aspirant leden kunnen door het bestuur zonder opgaaf van reden worden 

geweigerd. 

 

2. Ieder nieuw lid krijgt een proeftijd van 1 jaar. 

 

3. Ieder nieuw lid ontvangt een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement.  

Bij aanmelding en bij acceptatie als lid van de vereniging verklaart het lid zich 

akkoord met de inhoud van dit reglement. 

 

4. Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 november, van het kalenderjaar 

vooraf, te geschieden.  

 

HET LIDMAATSCHAP EN STEMRECHT 

 

1. Binnen onze vereniging zijn de leden in twee groepen ondergebracht: 

              a. Leden vanaf 18 jaar. 

              b. Ouder/verzorger van een lid jonger dan 18 jaar. 

Stemrecht hebben leden welke staan geregistreerd bij het K.N.H.S. met 

inachtneming van de K.N.H.S./Verenigingsstatuten. 
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HET LIDMAATSCHAP EN DE FINANCIËN 

 

1. De financiële verplichtingen bestaan uit contributie, inschrijfgelden en bedragen 

welke de vereniging ten behoeve van het lid voorschiet. 

 

2. De hoogte van de contributie en andere tarieven worden jaarlijks op de Algemene 

Ledenvergadering vastgesteld.  

Deze tarievenlijst wordt jaarlijks aan de leden uitgereikt.  

 

3. De contributie en entreegeld wordt voor nieuwe leden, na aanmelding, met een 

automatische incasso geïnd. De jaarlijkse contributie voor de leden wordt in 

oktober voor het jaar daaropvolgend met een automatische incasso geïnd.   

  

 

HET BESTUUR 

 

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van alle zaken welke door 

of namens de vereniging worden verricht.  

 

2. Bevordert een sportieve en gezellige sfeer en activeert de prestaties van de ruiter in 

het algemeen en van de afdeling in het bijzonder. 

 

3. Beslist over aanname, berisping, schorsing en royement van leden. 

 

4. Het bestrafte lid kan binnen twee weken na strafoplegging in beroep gaan bij de 

Arbitragecommissie.  

De Arbitragecommissie bestaat uit dezelfde personen als de op de Algemene 

Ledenvergadering benoemde Kascommissie. 

 

5. Stelt hoofdcommandant en eventueel meerdere commandanten aan. 

 

6. Stelt zomer en winterprogramma samen. 

 

7. Schrijft minimaal een keer per jaar een Algemene Ledenvergadering uit. 

 

 

DE HOOFDCOMMANDANT/INSTRUCTEUR 

 

1. Is verantwoordelijk voor de rij instructie aan de leden. 

 

2. Deelt lesgroepen in, en stelt 4- en/of 6- tallen samen. 

Heeft als taak het rij/dressuur niveau te verhogen van de individuele ruiter in het 

algemeen en van de afdelingsdressuur in het bijzonder. 

 

3. Adviseert aan, en overlegt met het bestuur over technische zaken zoals 

klassenniveau deelname 4/6- tallen, voortgang individuele niveaus etc. maar ook 
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over disciplinaire zaken zoals berisping en schorsing.  

 

4. Indien er binnen de afdeling meerdere commandanten werkzaam zijn, is een 

commandant aangesteld als hoofdcommandant. 

Deze coördineert de overige commandantenactiviteiten in goed overleg. 

 

 

BRUIKLEENMATERIALEN 

 

1. De door de vereniging beschikbaar gestelde materialen moeten door de leden op 

een goede manier met zorg worden gebruikt en onderhouden. 

Bij schade door onverantwoord gebruik zal de gebruiker de schade dienen te 

vergoeden. of er onverantwoord gebruik is, beslist het bestuur. 

 

 

DEELNAME AAN ACTIVITEITEN 

 

1. Onder activiteiten worden verstaan die zaken die door de vereniging worden 

georganiseerd of waaraan als vereniging wordt deelgenomen. 

Ook de instructie avonden. 

 

2. De afdelingsdressuur wordt door de vereniging gepromoot. 

De individuele ruiters hebben geen verplichting om aan afdelingsdressuur deel te 

nemen. 

 

3. Rijdende leden dienen zich bij verhindering van deelname aan de instructie 

avonden af te melden bij de commandant. 

Bij verhindering van deelname aan wedstrijden en overige activiteiten dienen de 

betreffende ruiters zich zelf af te melden bij de desbetreffende organisatie. 

 

4. Bij deelname aan activiteiten met paard of pony is het dragen van een cap, 

laarzen of chaps verplicht. 

 

5. Het clubtenue bestaat uit:               

 

- Witte rijbroek 

           - Zwarte rij jas 

           - Zwarte bodywarmer met logo 

           - Dames en meisjes witte dressuurblouse 

           - Heren en jongens witte blouse met witte stropdas 

           - Zwarte cap en zwarte rijlaarzen 

           - Witte rijhandschoenen 

           - Wit dekje met logo  

 

 Tijdens club gerelateerde optochten, en clubkampioenschappen is het 

verplicht het clubtenue te dragen.  

 Tijdens clubkampioenschappen mag in een rij jas gereden worden. 



 4 

 Tijdens individuele wedstrijden wordt het zeer op prijs gesteld het club dekje 

te gebruiken. 

 

 

VERVOER EN STALLING OP HET WEDSTRIJDTERREIN EN OVERIGE ACTIVITEITEN 

 

1. Deelnemers aan activiteiten en of wedstrijden zijn zelf verantwoordelijk voor het 

vervoer van deelnemende personen, paarden of pony’s. 

 

2. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel 

aan dieren, personen of goederen, op welke wijze dan ook veroorzaakt. 

 

3. Het laden en lossen van paarden en pony’s, evenals het parkeren van voertuigen 

en trailers geschied ten alle tijden op eigen verantwoording, zowel op het oefen 

terrein als op locaties waar de club haar activiteiten organiseert. Ook hier geld dat 

de aanwijzingen van het bestuur, commandant, terrein eigenaar of beheerder ten 

alle tijden moeten worden opgevolgd. 

 

 

 

beleef je hobby in je eigen discipline, op jou eigen niveau, met respect voor elkaar. 

 

 

Stiphout, januari 2016. 


