Huishoudelijk Reglement P.C. “de Waaghalsjes”
te Nijkerkerveen/Hoevelaken.
Artikel 1: Contributie.
1. Voor het vaststellen van de te betalen contributie worden leden ingedeeld in de
volgende categorieën:
- Rijdende leden, zijnde wedstrijdruiters en niet-wedstrijdruiters
- Niet-rijdende leden
De contributiefactuur wordt als volgt vastgesteld:
- Basislidmaatschap p.c. “de Waaghalsjes”
- KNHS-kosten
- Eventuele overige kosten
Facturen van p.c. “de Waaghalsjes” dienen door de leden binnen 30 dagen na
dagtekening te zijn voldaan. Het bestuur kan hiervan ontheffing verlenen.
Bij niet-tijdige betaling, aan de daartoe aangewezen functionaris, kan het
verschuldigde bedrag door deze geïnd of doen geïnd worden en komen de kosten van
incassering ten laste van het verantwoordelijke lid.
Bij overschrijding van de betaling van de genoemde datum kan desbetreffende lid
geen gebruik meer maken van het manegecomplex en haar voorzieningen, zal aan
desbetreffende lid geen instructie meer worden gegeven en kan door desbetreffende lid
niet worden deelgenomen aan wedstrijden.
2. Voor elk nieuw lid zal entreegeld van € 15,- worden geheven.

Artikel 3: Ledenstop.
1. De ledenstop gaat in bij een ledental van 70 stuks.
2. Van de overige aanmeldingen leden zal een wachtlijst worden aangelegd, waarop
toekomstige leden uit Nijkerkerveen/Hoevelaken dan de voorkeur genieten boven
leden van buitenaf.
3. De personen op de wachtlijst kunnen wel lid worden van de vereniging om gebruik te
maken van het manegecomplex en deel te nemen aan evenementen maar zij kunnen
niet deelnemen aan de lessen.
Artikel 4: Beëindiging van het lidmaatschap.
1. Wil men het lidmaatschap van p.c. “de Waaghalsjes” beëindigen dan moet men dit
schriftelijk en aangetekend opzeggen voor 1 november van het lopende jaar.
2. Indien men het lidmaatschap na 1 november opzegt, dan dient men voor het gehele
volgende jaar de contributie te voldoen.
Artikel 5: Afmelden van een startkaart.
Voor het afmelden van een startkaart van een combinatie is het betreffende lid zelf
verantwoordelijk. De startkaart dient voor gestelde datum van het lopende jaar, bij de
KNHS zijn afgemeld.
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Artikel 2: Verkoop loten.
Leden zijn verplicht om één maal per jaar loten te verkopen, of anderszins het equivalent
van deze lotenverkoop te betalen bij de jaarlijkse contributie.
Bij het voldoen van de contributiefactuur geeft men d.m.v. het betaalde contributiebedrag
aan of men kiest voor verkoop van loten of dat men kiest voor het te betalen equivalent.
De keuze is definitief en niet terug te draaien.
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Als men afmeldt na gestelde datum dient men de kosten voor het gehele volgende jaar te
voldoen, conform richtlijnen KNHS.

Artikel 7: Instructie en evenementen/wedstrijden.
1. Ieder lid dient de beschikking te hebben over een pony. De pony wordt niet door de
vereniging beschikbaar gesteld.
2. Het is verboden aan de lessen en/of evenementen/wedstrijden deel te nemen met
pony’s die de leeftijd van drie jaar nog niet hebben bereikt, conform de richtlijnen en
voorschriften van de KNHS.
3. Het bestuur is bevoegd om instructie te benoemen, voor het organiseren van rijlessen
en andere ter zake dienend onderricht.
4. Regelmatig, doch minimaal jaarlijks, wordt het les- c.q. leerprogramma door het
bestuur vastgesteld in overleg met de instructie.
5. a) De leden dienen zich zowel tijdens de lessen als op de weg van en naar het
instructieterrein te gedragen overeenkomstig de door het bestuur en/of instructie
gegeven aanwijzingen.
b) Gezien het zeer grote gevaar kan het bestuur een lid, na een officiële waarschuwing,
onmiddellijk en zonder beroepsmogelijkheden op de Algemene Ledenvergadering,
schorsen of royeren, indien hij/zij komende naar of gaande van het instructieterrein
zich langs of nabij de openbare weg verplaatst op een galopperende pony.
6. De instructie en/of bestuur kan een lid de toegang tot de lessen en/of
evenementen/wedstrijden ontzeggen op grond van:
- Het ontbreken van toestemming om hieraan deel te nemen.
- Ongepast gedrag van leden en/of ouders, verzorgers, begeleiders t.o.v. pony,
instructie en/of andere personen.
- Het niet kunnen tonen van een paardenpaspoort met (o.a.) daarin vermeldt de
enting(en) tegen influenza/tetanus, door de dierenarts afgetekend en
gestempeld, op een datum die tenminste vier weken ligt voor de datum waarop
aan de lessen en/of wedstrijd zal worden deelgenomen, conform de richtlijnen
en voorschriften van de KNHS.
- De lessen en/of evenementen/wedstrijden zijn alleen toegankelijk voor pony’s
en niet voor paarden. Wanneer er twijfel bestaat over de maat van een pony,
geldt de stokmaat zoals gemeten door een officiële ponymeter en vermeldt in
het paardenpaspoort, conform de richtlijnen en voorschriften van de KNHS.
- Ziekte of kreupel zijn van de pony.
- Ernstige, voor het lid, pony of andere personen, gevaarlijke gebreken aan
hoofdstel, zadel en/of toebehoren.
- Verwaarlozing van de pony, harnachement of voorgeschreven tenue.
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Artikel 6: Tenue.
Tijdens het gebruik maken van het manegecomplex, lessen en/of evenementen, alsmede
tijdens de rit van en naar het manegecomplex zijn leden, gezeten op een pony of paard,
verplicht tot het dragen van:
- Een goedgekeurde rijhelm
- Rijlaarzen of daartoe bestemde rijschoenen met beenkappen of chaps
- Een bodyprotector wordt aanbevolen
Voor wedstrijden dient met gekleed te zijn in het voorgeschreven verenigingstenue of te
voldoen aan de kledingeisen conform het Wedstrijdreglement van de Hippische
Sportbond.
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Artikel 8: Clubkampioen schappen.
1. Minimaal één keer per jaar wordt door het bestuur clubkampioenschappen dressuur
en/of springen uitgeschreven.
2. Deelname aan de clubkampioenschappen wordt gestimuleerd en heeft de voorkeur
boven andere wedstrijden.
3. Voor de indeling geldt dat een lid als wedstrijdruiter wordt aangemerkt wanneer het
lid een startkaart voor officiële (KNHS) wedstrijden heeft (gehad).
4. Een lid kan met meerdere pony’s deelnemen aan de clubkampioenschappen maar om
alle leden een gelijke kans te geven kan een lid maar met één pony uitkomen voor het
clubkampioenschap. Dit mag voor dressuur een andere pony zijn dan voor het
springen. Men dient 24 uur van tevoren door te geven met welke pony(‘s) men voor
het clubkampioenschap start.
5. Een lid is zelf verantwoordelijk en verplicht om in de juist rubriek te starten. Indien
een lid niet in de juiste rubriek start wordt de start ongeldig verklaard en als een Hors
Concours/HC-start gezien. Het resultaat telt derhalve niet mee in de einduitslag en zal
onder aan de rangschikking worden geplaatst. Als een onjuiste start achteraf wordt
geconstateerd zal correctie achteraf plaats vinden. Tevens wordt van het lid verwacht
dat een onterecht ontvangen prijs wordt teruggeven aan de organisatie, om vervolgens
aan de rechthebbende te worden overhandigd.
6. Bij dressuur rijden de wedstrijdruiters de proef/proeven uit het dressuurproevenboekje,
van de betreffende maand. Door de niet-wedstrijdruiters wordt de proef/proeven uit
het dressuurproevenboekje gereden die men in de maand januari rijdt.
7. Indien mogelijk wordt bij het springen twee parcoursen verreden.
8. Alle leden en hun ouders/verzorgers/begeleiders worden geacht te helpen met
werkzaamheden t.b.v. opbouwen en opruimen.
9. Bij onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur van de vereniging.
Artikel 9: Communicatie en Publiciteit.
Het bestuur informeert de leden, zo mogelijk, schriftelijk over, voor hen van belang
zijnde, aangelegenheden. Dit wordt gedaan via het mededelingenbord in een ruimte op het
manegecomplex.
Communicatie vindt zo veel mogelijk plaats via de website en per e-mail. Leden waarvan
het e-mail-adres niet bekend is of zij die geen e-mail-adres hebben, zullen via de post
geïnformeerd worden.
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7. a) Voorwaarden voor het houden van wedstrijden en het hieraan deelnemen, worden
nader geregeld in het Wedstrijdenreglement, als bedoeld in de statuten van de KNHS.
Het bestuur is bevoegd nadere voorwaarden te stellen met betrekking tot het
deelnemen aan wedstrijden.
b) Alle leden die aan wedstrijden deelnemen zijn verplicht, uit te komen voor p.c. “de
Waaghalsjes” en tijdens deze wedstrijden het voorgeschreven officiële clubtenue te
dragen dan wel het tenue conform het Wedstrijdreglement van de KNHS.
8. De door de KNHS vastgestelde reglementen ten behoeve van het
Veiligheidscertificaat dienen nageleefd te worden en vormen één geheel met dit
Huishoudelijk Reglement.
9. Aanwezig publiek (ouders/verzorgers/begeleiders en/of andere personen) dient zich
tijdens lessen en/of wedstrijden te onthouden van aanwijzingen, op- en/of aanmerking
of enig ander commentaar. Bij op- en/of aanmerkingen kan men zich vervoegen bij het
bestuur en/of instructie (na afloop van de les en voor start van een volgende les).
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Extern wordt getracht zoveel mogelijk goede publiciteit van het verenigingswerk te
verstrekken.
Artikel 10: Werkzaamheden voor de vereniging en/of op het manegecomp lex.
1. Leden en/of ouders/verzorgers/begeleiders zijn verplicht om een aantal keren per jaar
medewerking te verlenen aan werkzaamheden voor de vereniging en/of op het
manegecomplex. Hierbij kan men denken aan inzet tijdens:
- evenementen/wedstrijden
- werkdag(en) van Stichting Manege Hoevelaken
- overige zaken
2. Vanuit het bestuur kan een persoon aangewezen worden om de leden in te delen voor
de diverse uit te voeren werkzaamheden.
3. Er kan een lijst worden bijgehouden van medewerkers zodat zoveel mogelijk iedereen
naar evenredigheid aan de werkzaamheden deel zal nemen.
4. Men is verplicht om te komen als men is ingedeeld. Wanneer iemand niet kan dan
dient hij/zij zelf voor een vervanger te zorgen en dit aan de, bij punt 2 bedoelde,
persoon door te geven.
5. Let wel, vele handen maken licht werk en in goed onderling overleg is veel mogelijk
Artikel 11: Overeenkomst met de Stichting Manege Hoevelaken (SMH).
Het Huishoudelijk Reglement van SMH, goedgekeurd door betrokken verenigingen, zal
gevolgd worden zoals gepubliceerd door SMH.
Het Huishoudelijk Reglement SMH zal aan de leden worden uitgereikt.
Artikel 12: Wijzigingen.
Wijzigingen van dit Huishoudelijk Reglement kunnen uitsluitend door de Algemene
Ledenvergadering tot stand worden gebracht. Zij dient te zijn aangenomen.

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2009.
Namens het voltallig bestuur:

M.P.J. Beeres
voorzitter

G. de Goeij-Veldhuizen
secretaris
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Artikel 13: Slotbepalingen.
In geval één of meerdere bepalingen van dit Huishoudelijk Reglement niet duidelijk
mochten blijken te zijn, alsmede in gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet
blijkt te voorzien, beslist het bestuur van de vereniging.
Ieder lid van de vereniging heeft recht op een exemplaar van dit Huishoudelijk Reglement
alsmede op de aanvullingen c.q. wijzigingen.
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