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Artikel 1 - Algemene bepalingen
1.

De rij- en men vereniging is gevestigd in de accommodatie De Stijgbeugel op het Westerdiep WZ
122 te Emmer-Compascuum en is als lid ingeschreven bij de KNHS. De landelijke rijvereniging en
ponyclub heet Lr & Pc De Runderuiters, de men vereniging “De Rundemenners” en de ponyclub
met manege pony’s draagt de naam “Manege De Stijgbeugel”.

Artikel 2 – Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een schriftelijke aanmelding
bij de secretaris. Wanneer de betrokkene jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding behalve door
de betrokkene tevens te worden ondertekend door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur niet tot toelating besluit, kan op
verzoek van de betrokkene de Algemene Leden Vergadering alsnog tot toelating tot het
lidmaatschap besluiten.
Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging KNHS houdt tevens in dat de betrokkene
zich aanmeldt, voor het lidmaatschap van de regiovereniging en van de kringvereniging waaronder
de vereniging ressorteert. De aanmelding voor het lidmaatschap van genoemde verenigingen
geschiedt door het bestuur van de vereniging.
De betrokkene kan alleen als lid van de vereniging KNHS worden toegelaten de betrokkene tevens
lid van de in lid 2 genoemde verenigingen is. Alsdan zijn voor de duur van het lidmaatschap naast
de statuten en reglementen van de vereniging tevens op het lid van toepassing de statuten en
reglementen van de in lid 2 genoemde verenigingen.
De leden kunnen op de website van de vereniging (www.runderuiters.webklik.nl) de statuten en
het huishoudelijk regelement downloaden. De statuten en reglementen van de onder lid 3
vermelde verenigingen kunnen op verzoek van de betrokkene tegen betaling bij de KNHS worden
verkregen.
Aanvraag van startpas en kringkaart geschieden uitsluitend via het wedstrijdsecretariaat.

Artikel 3 - Categorieën van leden
1.

2.
3.

4.

5.

6.

De vereniging kent:
a.
Ponyclub leden met startpas
b.
Landelijke Rijvereniging leden met startpas
c.
Ponyclub leden, Manege De Stijgbeugel
d.
Menvereniging De Rundemenners
e.
Recreanten / Sleutelleden
f.
Ereleden
Een ponyclub lid heeft een lidmaatschap tot het einde van het jaar waarin de 18 jarige leeftijd is
bereikt.
In de wedstrijdreglementen wordt bepaald welke categorie van leden in welke discipline aan
welke wedstrijd mag deelnemen met dien verstande, dat voor deelname aan internationale
wedstrijden tevens de reglementen en besluiten van de FEI gelden.
Alleen leden van 18 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht uitoefenen. Het stemrecht
van leden tot 18 jaar kan ter vergadering door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger worden
uitgeoefend.
Recreanten / sleutelleden: Dit zijn recreërende ruiters met eigen paarden/ pony’s die geen
startpas hebben en gebruik kunnen maken van de accommodatie op momenten dat de manege
niet in gebruik is voor lessen en/of andere activiteiten.
Ereleden zijn geen contributiegelden verschuldigd.
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Artikel 4 - Algemene verplichtingen van de leden
1.
2.

3.
4.

om zich ter gelegenheid van een wedstrijd, zowel vóór, gedurende, als na de wedstrijd behoorlijk
te gedragen en zo nodig bij te dragen aan en mede te helpen bij het handhaven van de orde;
om slechts met voorafgaande toestemming van het bestuur uit te komen, dan wel mede te werken
aan een wedstrijd die niet door of onder auspiciën van de KNHS dan wel een door haar erkende
organisatie is georganiseerd, of waarvoor de vereiste toestemming niet is verleend;
zich te houden aan de Gedragscode, zoals vastgesteld door de algemene vergadering van de
KNHS.
Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele
toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of in indirecte zin, die door het
andere verenigingslid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.

Artikel 5 – Contributie en overige kosten
1.
2.
3.

De contributie wordt jaarlijks door de Algemene vergadering vastgesteld. De hoogte is afhankelijk
van de financiële situatie van de vereniging.
Nieuwe leden worden verzocht een machtiging te tekenen voor het betalen van contributie, lesgeld
en overige kosten. Leden die geen machtiging af willen geven, betalen in één keer de factuur.
Contributie- en Sleutel lidmaatschap is per jaar.

Artikel 6 – Wijzigingen en opzeggingen
1.
2.
3.

Wijzigingen in adres en/of persoonsgegevens zo spoedig mogelijk schriftelijk door te geven aan
de Penningmeester van de Rijvereniging.
Afmelding voor het lessen, geschied voor het begin van de volgende maand, verzuimt u hierin,
wordt de maand daarop volgend in rekening gebracht.
Afmelden van het lidmaatschap van de KNHS moet voor 15 november geschieden, anders wordt
er weer een jaar contributie in rekening gebracht.
U bent hier ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor.

Artikel 7 – Gebruik accommodatie, andere zaken en mededelingen daaromtrent
1.
2.

3.
4.

Leden die gebruik maken van de accommodatie worden geacht zich aan de regels van de
manege te houden (zie mededelingenbord achter in de manege).
Mededelingen betreffende veranderingen, oefentijden, wedstrijden, vraagprogramma’s en al
hetgeen verder van belang is voor de (actieve) leden, wordt op het mededelingenbord achter in de
manege gehangen, op de website staan de data van de activiteiten en wedstrijden.
Tijdens het rijden op het terrein is het dragen van een veiligheidscap en rijkleding met daarbij
behorend voor de paardensport passend schoeisel verplicht.
Geen honden in de gehele accommodatie, uitgezonderd hulphonden.

Artikel 8 – Kantine
1.
2.
3.
4.

Alles wordt opgeruimd en schoon achterlaten, ook de toiletten.
Op wedstrijddagen gaat de kantine een uur na de prijsuitreiking dicht.
Geen meegebrachte consumpties nuttigen in de kantine en/of rokershok.
Degene die kantinedienst heeft is verantwoordelijk voor zijn gasten.
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Artikel 9 – Slotbepalingen
1.
2.
3.
4.

Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen alleen plaatsvinden door een besluit van de
Algemene Leden Vergadering.
In gevallen waarin het huishoudelijk reglement of statuten niet voorziet, beslist het bestuur.
Elk lid van de vereniging wordt geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen opgenomen in het
huishoudelijk reglement.
Leden en bestuur vormen samen de vereniging.

Vastgesteld in de Algemene Leden vergadering op 19 maart 2014 te Emmer-Compascuum.

Voorzitter:

Secretaris:

Mels Kemp

Rianne de Roo
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Huisregels
Tijdens het rijden op het terrein of daarbuiten is het dragen van een veiligheidscap en rijkleding
met daarbij behorend voor de paardensport passend schoeisel verplicht.
Ouders/verzorgers van kinderen dienen hun kinderen zoveel mogelijk in de gaten te houden en te
attenderen op de gevaren en risico’s van het spelen op een hippische accommodatie.
Het is niet toegestaan om op foerage (stro-, hooi- en kuilbalen) en machines te spelen.
Met uitzonderingen van de locaties die daartoe expliciet zijn aangewezen geldt voor het gehele
terrein een rookverbod. Het rookverbod geldt ook op het paard of menwagen.
Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructeurs dienen opgevolgd te worden.
De stalgangen dienen netjes te zijn en vrij van obstakels, harnachement, poetsspullen,
gereedschap e.d. moeten direct na gebruik worden opgeruimd in de daarvoor bedoelde ruimtes.
Het gebruikte harnachement van iedere combinatie dient goed onderhouden te zijn en minimaal 1
keer per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage.
Aanwezigen op het terrein dienen zich rustig te gedragen en dienen op veilige afstand van de
rijbaan te blijven. Zij mogen zich niet ongevraagd met de gang van zaken tijdens het
rijden/instructie bemoeien.
Tijdens het rijden dienen de rijbaanregels in acht genomen te worden.
Op de gehele accommodatie is het verboden voor honden. (uitgezonderd hulphonden)

Alcoholgebruik voor of tijdens het rijden of mennen is niet toegestaan.
Klanten en/of vrijwilligers mogen alleen lespaarden en pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden
en op- of afzadelen als dit onder toezicht van stalpersoneel gebeurt.
Klanten en/of vrijwilligers mogen lespaarden en pony’s zonder toezicht verzorgen wanneer zij
hiervoor voldoende kennis en ervaring hebben en de accommodatiehouder hiermee heeft
ingestemd.
De rijvaardigheid van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De
instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen.
Het gebruik van een mobiele telefoon is tijdens het rijden niet toegestaan.
De accommodatiehuurder heeft het recht om een bezoeker die handelt in strijd met de bepalingen
van deze huisregels de toegang met onmiddellijke ingang te weigeren.
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Rijbaanregels
Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met CE-markering en EN138:2012 teken te dragen.
Daar waar een snelheidselement aanwezig is, zijn menners en overige opzittende ook verplicht
een veiligheidshelm te dragen.
Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden gevraagd en aangekondigd , door
bijvoorbeeld “deur vrij!” te roepen.
Op- en afstijgen dient op de AC-lijn te gebeuren. De paarden dienen op voldoende afstand van
elkaar te staan en met de hoofden in dezelfde richting.
Indien een ruiter of menner alleen in de rijbaan rijdt dient deze een mobiele telefoon bij zich te
dragen.
Tijdens het rijden of mennen dient de rijbaan gesloten te zijn.
Wanneer een buitenrijbaan geen omheining heeft en deze dus niet afgesloten kan worden, mag
er met maximaal 4 ruiters tegelijkertijd gereden worden en dient het terrein wanneer de rijbaan in
gebruik is afgesloten te zijn.
Wanneer de accommodatiehouder toestaat dat er gelongeerd wordt in de rijbaan dan mag dit
alleen wanneer er zich geen ruiters of menners in die rijbaan bevinden.
De combinatie welke op de linkerhand rijdt heeft bij elkaar passeren voorrang op de hoefslag (dus
rechts houden).
Degene die op dezelfde hand een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang (en
dus ook de hoefslag).
Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren.
Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan
rijden, door bijvoorbeeld “hindernis vrij!” te roepen.
Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde
doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps. De rijlaarzen of schoenen dienen ruim in
de stijgbeugels te passen.
Ruiters mogen geen grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding dragen. Bij
het rijden in het bos dient er op gelet te worden dat geen jassen met een capuchon worden
gedragen.
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