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Landelijke Rijvereniging en PonyClub 

“DE WAALRUITERS” 

Gendt 
 

Huishoudelijk reglement “De Waalruiters” 
Artikel 1 Algemene bepalingen 

1. Dit reglement is van toepassing op alle leden en begunstigers van “De Waalruiters” te Gendt.  

2. Een adressenlijst van de bestuursleden is als bijlage 1 bijgevoegd. 

3. Het adres van de verenigingsaccommodatie is Polder 35 te Gendt. In deze accommodatie vinden tevens 

de lessen plaats.  

4. In en om de manege is tijdens het rijden, zowel tijdens de lessen als tijdens het vrij-rijden e.d., een 

goedgekeurde veiligheidscap verplicht voor alle ruiters en amazones. Met een goedgekeurde 

veiligheidscap wordt bedoeld een goed sluitende cap met een harde bol en een 

driepuntsveiligheidssluiting. Een goedgekeurde veiligheidscap is wettelijk en verzekeringstechnisch 

verplicht en staat dus niet ter discussie. Indien men niet bereid is een veiligheidscap te dragen heeft het 

bestuur het recht u de toegang tot de manege te ontzeggen. 

5. Het bestuur is bevoegd nadere richtlijnen en eisen te geven ten behoeve van en in verband met de 

veiligheid van een ieder die gebruik maakt van de accommodatie. 

6. Indien men niet aan de in lid 4 en 5 gestelde vereiste voldoet, kan de toegang tot de les en/of de manege 

worden ontzegd door het bestuur en de instructie. 

7. Eigenaren en/of bezitters van paarden en pony’s die met hun paard(en) en/ of pony(s) in de manege of op 

de terreinen rond de manege komen dienen desgevraagd bij hun dier een geldig inentingsbewijs te 

kunnen tonen. Het bestuur en de instructie zien daarop toe en houdt zich het recht voor dieren die niet 

aan het inentingsprotocol voldoen niet toe te laten tot de manege en de terreinen rondom de manege. 

8. Roken op de poetsplaats en in de binnenbak is verboden. 

9. Honden dienen op het terrein van de manege aangelijnd te zijn en hebben geen toegang tot de kantine. 

10. In de binnen- en buitenbak is het niet toegestaan om met meer dan 6 paarden en/of pony´s te rijden. 

11. De kantine mag alleen betreden worden met goedgeveegde laarzen/schoenen. 

12. De sluiting van de kantine wordt bepaald door diegene die bardienst heeft, 45 minuten of langer na de 

verenigingsles. 

13. Het kledingvoorschrift van de KNHS is van toepassing. Op wedstrijden wordt gereden in de kleding zoals 

voorgeschreven door de KNHS of in het clubtenue. Het clubtenue bestaat uit een zwart jasje, een witte 

rijbroek, een witte plastron, een goedgekeurde veiligheidscap (zoals bij punt 4 beschreven), rijlaarzen en 

een witte schabrak.  

14. Wijzigingen en/of aanvullingen op het vastgestelde reglement d.d. 1 juli 2005, worden cursief(een jaar) 

toegevoegd. Deze worden bekend gemaakt op de website. De herzieningen zullen gelijk na de algemene 

ledenvergadering doorgevoerd worden en op de website gezet worden. Wijzigingen en/of aanvullingen 

op het vastgestelde reglement d.d. 1juli 2005, worden cursief toegevoegd. Deze worden middels een brief 

toegestuurd aan alle leden. Iedere vijf jaar krijgen de leden een geheel nieuw exemplaar van het 

Huishoudelijk reglement.  

 

Artikel 1A Gezondheid  
Het bestuur is gerechtigd om een dier dat een bedreiging vormt voor de gezondheid en veiligheid van (andere) 

dieren en mensen de toezegging tot de manege en de terreinen behorend tot de manege te ontzeggen. De 

eigenaar en/ of begeleider van een dier dient na deze ontzegging door het bestuur er voor zorg te dragen dat het 

dier onverwijld de manege en het bijbehorende terrein verlaat. 
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Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap 

1. Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een inschrijfformulier (bijlage 2) in 

te leveren 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.  

2. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat de betrokkene zich aanmeldt 

voor het lidmaatschap van de vereniging KNHS. De aanmelding voor het lidmaatschap wordt door de 

secretaris van de vereniging gedaan, deze is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan familie of 

bekenden.  

3. Voor belangstellenden is er de mogelijkheid een proefles mee te rijden in overleg met het bestuur. 

4. De betrokkene kan alleen als lid van de vereniging worden toegelaten indien en zolang de betrokkene 

tevens lid van de in lid 2 genoemde vereniging is. De reglementen en statuten van de KNHS zijn hierop van 

kracht en zijn te vinden op de web-site van de KNHS of te verkrijgen bij het federatiebureau van de KNHS.  

5. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur niet tot toelating besluit kan op 

verzoek van de betrokkene de algemene vergadering alsnog tot toelating tot het lidmaatschap besluiten.  

6. De leden ontvangen na hun toelating een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement van 

de vereniging. De leden ondertekenen het aanmeldingsformulier en geven hiermee aan dat zij akkoord 

gaan met het huishoudelijk reglement van de vereniging en alles wat daarbij hoort. 

7. Een lid kan worden aangemeld met ingang van 1 januari of 1 juli. Het opzeggen van het lidmaatschap kan 

ook slechts twee keer per jaar en wel op 1 januari en 1 juli, met een opzegtermijn van 1 maand. Voor 

bakleden geldt hetzelfde aanmelden en opzeggen kan per 1 januari en 1 juli, bij aanmelding met 

terugwerkende kracht en met 1 maand opzegtermijn bij het opzeggen van lidmaatschap. 

 

Artikel 3 Categorieën van leden 

1. De vereniging kent:  

a. Rijdende leden (paarden en pony´s) (recht op 1 maal per week 1 uur les) + vrij gebruik van de 

accommodatie 

b. Niet-rijdende leden + vrij gebruik van de accommodatie 

c. Niet-rijdende leden zonder gebruik van de accommodatie 

d. Bakleden, maken alleen gebruik van het vrij rijden  

Een lid is junior tot en met het jaar waarin het lid 18 jaar is geworden. Senior- en juniorleden mogen 

gebruik maken van de accommodatie en hebben de mogelijkheid lessen te volgen. Niet- rijdende leden 

zijn senior of juniorleden die wel gebruik maken van de accommodatie maar geen lessen volgen.  

2. Alleen leden van 16 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht uitoefenen. Het stemrecht van 

leden tot 16 jaar kan ter vergadering door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger worden uitgeoefend.  

Artikel 4 Contributies 
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering.  

Een overzicht hiervan wordt ieder jaar opnieuw bij dit huishoudelijk reglement gevoegd (Bijlage 3). 

Nieuwe leden betalen contributie vanaf de eerste dag van de kalendermaand waarin zij lid worden voor de rest 

van het jaar. Daarna wordt jaarlijks contributie betaald.  

Bij opzegging vóór 1 juli van een jaar, zal restitutie van de contributie voor de rest van dat jaar gegeven worden. Na 

1 juli kan hierop geen aanspraak gemaakt worden. 

Indien een lid gebruik wil maken van meerdere verenigingslessen dan 1 maal per week, zal hiervoor de contributie 

aangepast worden. Indien een lid van de ene trainingsavond naar de andere trainingsavond verhuist en hiervoor 

een andere contributie geldt, zal er bijbetaling of restitutie plaatsvinden. 

 

Artikel 5 Gebruik van binnenbak en accommodatie  
Alle rijdende leden mogen, met uitzondering van de tijden waarop verenigingslessen worden gegeven, vrij gebruik 

maken van de binnenmanege.  

Een sleutel van de manege kan, slechts voor persoonlijk gebruik, verkregen worden bij het bestuur, hiervoor wordt 

een lijst bijgehouden (bijlage 5) die door het lid ondertekent dient te worden. Het is niet toegestaan de sleutel 

eigenhandig bij te laten maken. 

Bij oneigenlijk gebruik van de sleutel heeft het bestuur het recht de sleutel terug te vorderen. 
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Ieder lid dient er zorg voor te dragen dat de manege na gebruik afgesloten wordt en dat het licht wordt uitgedaan. 

Het is overdag niet toegestaan om de lampen te laten branden, tenzij er sprake is van bijzondere (weers-

)omstandigheden. 

Na het gebruik van de manege dient alles in ordentelijke staat te worden teruggebracht, hierbij zijn de mest uit de 

bak scheppen, poets- en spuitplaats opruimen/schoonmaken, deur afsluiten en toegangshek sluiten verplicht. Het 

scheppen van de hoefslag en het egaliseren van de rijbak dienen bij regelmaat door ieder lid gedaan te worden. 

 

De volgende regels gelden voor alle leden: 

Privé-lessen zijn toegestaan, echter andere leden mogen nooit de toegang tot de manege geweigerd worden 

tijdens een privé-les. Dit is niet het geval indien het lid dat privé-instructie krijgt tegen betaling het alleenrecht op 

de binnenbak of buitenbak heeft op een tijdstip dat is vastgesteld door het bestuur. Een verzoek hiervoor moet 

worden ingediend bij het bestuur en wordt daarna medegedeeld aan de leden van de vereniging.  

Het bestuur behoudt te allen tijde het recht dit privaatrecht op te heffen.   

Uitbreiding van de verenigingslessen betekent ook het einde van het alleenrecht. Verenigingslessen hebben altijd 

voorrang. Misbruik betekent géén mogelijkheden tot bakhuur meer. 

 

Longeren is alleen buiten toegestaan, dus niet in de binnenbak.  

Het is niet toegestaan om paarden of pony’s los te laten lopen in de binnenbak van de manege. Het laten rollen 

van een paard of pony is niet toegestaan, tenzij er geen ruiters te paard zijn. 

 

Alle mest op het terrein of in de manege dient direct opgeruimd te worden. Ook de poetsplaats dient netjes 

achtergelaten worden.  
 

Artikel 6 Gebruik van de accommodatie door niet-leden  
Het is niet mogelijk voor niet-leden gebruik te maken van de accommodatie. Hiertoe heeft het bestuur op 12 

oktober 2006 besloten. Dit besluit is genomen omdat leden automatisch verzekerd zijn bij de KNHS, niet-leden dus 

niet, dit betekent dan dat niet-leden onverzekerd gebruik maken van de accommodatie.   

 

 Artikel 7 Onderhoud van de accommodatie en activiteiten 
Alle rijdende leden dienen zich beschikbaar te stellen voor alle activiteiten georganiseerd door de vereniging zoals 

ondersteuning bij wedstrijden, onderhoudswerkzaamheden en dergelijke. Dit onderhoud bestaat uit het 

schoonmaken en goed onderhouden van de accommodatie, zoals reparaties e.d.  

Deze verplichting wordt middels een rooster aan de leden voorgelegd. Bij verhindering dient het aangewezen lid 

zelf te zorgen voor vervanging/ruilen.  

       

Artikel 8 Instructie 
Vanuit de vereniging worden aan de rijdende leden lessen gegeven in het beoefenen van de paarden- en 

ponysport. Het geven van de lessen gebeurt in verenigingsverband onder leiding van een door het bestuur 

aangewezen bevoegde functionaris. De lessen zijn verdeeld in aparte paarden- en ponylessen. Het deelnemen met 

een pony aan de paardenlessen is toegestaan wanneer het betreffende lid de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en 

niet meer start op de ponywedstrijden. Voor leden jonger dan 16 jaar geldt de regel dat pony´s niet in de 

paardenlessen rijden, tenzij dit ter beoordeling is geweest aan de instructeur/instructrice en het bestuur, en deze 

beide hebben toegestemd hierin. Die beoordeling kan plaatsvinden na een proefles meegereden te hebben in de 

betreffende paardenles. 

 

Het deelnemen met een paard aan de ponylessen is niet toegestaan.  

De verenigingslessen zijn uitsluitend bedoeld en toegankelijk voor rijdende leden van de vereniging. Elk rijdend lid 

heeft recht op 1 uur les in de week. Bij verhindering is het toegestaan om met een ander rijdend lid de les te ruilen. 

Hierbij moet het voorgaande met betrekking tot paarden/pony’s in acht worden genomen. Tevens dient het 

niveau van het in plaatsvervangend rijdend lid bij benadering overeen te komen met het niveau van de te volgen 

les om overlast voor de overige leden te voorkomen. Een en ander ter beoordeling aan de instructeur/instructrice 

en het bestuur. 

 

Het inhalen op andere momenten is niet toegestaan, tenzij een ander verhinderd lid zijn lestijd wil afstaan aan de 

betrokkene. 
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Het ruilen van een les gebeurt op initiatief van het verhinderende lid en moet vooraf door het verhinderende lid 

ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bestuurslid die is belast met de lesindeling. 

 

Wanneer een les wordt afgezegd, waarbij geen vervanging is aangekondigd is het bestuur vrij om een ander 

betalend lid toegang te verlenen dan wel af te wijken van het lesrooster waardoor lessen bij elkaar gevoegd 

kunnen worden.  

 

Een lid mag wel met een ander paard/pony rijden, maar de les mag niet door een ander persoon gereden worden, 

tenzij hier incidenteel (met nadruk incidenteel) toestemming voor wordt gegeven door het bestuur.  

M.b.t. de indeling van de lessen kunt u zich wenden tot het bestuur. 

Op 1 september 2005 heeft het bestuur gemeend hierop een wijziging door te voeren. Met ingang van die 

datum mag iemand uit één en het zelfde gezin elkaars les opvullen, ook als dit betekent dat iemand dan 

twee keer gebruik maakt van de verenigingslessen. Bij deze nieuwe regeling moeten wel de overige 

bestaande regels in acht genomen worden. Ook moet hiervan het bestuur op de hoogte gebracht worden. 

 

De lessen zijn zowel theoretisch als praktisch en moeten door de rijdende leden geregeld worden bijgewoond, 

tenzij anders afgesproken met het bestuur. 

Ponyleden en paardenleden zijn verplicht tijdens de lessen een goedgekeurde veiligheidscap (zoals beschreven in 

artikel 1, punt 4) te dragen.  

Iedere deelnemer dient op tijd aanwezig te zijn, bij verhindering tijdig afmelden bij het bestuur. Tijdens de lessen 

moet het paard of de pony behoorlijk verzorgd zijn en het harnachement dient in goede staat van onderhoud te 

zijn. 

Wie zonder geldige reden, ter beoordeling van de instructeur, te laat komt, te vroeg vertrekt of zich tijdens de 

lessen ondisciplinair gedraagt, kan op voorstel van de instructeur of het bestuur ter verantwoording worden 

geroepen. Als er tijdens de lessen een springparcours is uitgezet, zal deze na de les ook weer opgeruimd moeten 

worden. 

 

Artikel 9 Algemene verplichtingen van de leden 
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten (zie bijlage 6: deze worden afgegeven op moment 

van vaststelling door de notaris) verplicht een lid zich voorts:  

• desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken en te zenden 

aan het federatiebestuur van de KNHS, het regiobestuur en het kringbestuur, evenals aan het tuchtcollege 

en de raad van appèl van de KNHS;  

• de KNHS te allen tijde inzage te geven in of afschrift te geven van de boekhouding en de administratie van 

de vereniging met daarbij behorende bescheiden en wel op die plaats waar het bestuur dat aangeeft;  

• om zich ter gelegenheid van een wedstrijd, zowel vóór, gedurende, als na de wedstrijd behoorlijk te 

gedragen en zonodig bij te dragen aan en mede te helpen bij het handhaven van de orde;  

• zich te houden aan de gedragscode, zoals vastgesteld door de algemene vergadering van de KNHS;  

• leden en instructie onthouden zicht 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 10 Bestuur 
Het bestuur bestaat uit minstens drie leden, die gekozen worden door de algemene ledenvergadering. 

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.  

1. Tot bestuurslid kunnen niet worden benoemd leden met wie de vereniging een overeenkomst heeft 

gesloten die tot een belangenverstrengeling zou kunnen leiden.  

2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen, maar 

minimaal twee keer per jaar.  

3. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. De voorzitter is belast met de 

algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de door het bestuur aangewezen vice-

voorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter treedt.  

4. In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien niet 

tenminste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig is. Het onderwerp 
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wordt dan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan worden genomen 

ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.  
5. Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen, tenzij een meerderheid 

van tenminste twee derden van het aantal bestuursleden anders beslist.  

6. Ieder lid van het bestuur heeft één stem.  

7. Het bepaalde in artikel 16 van de statuten is van overeenkomstige toepassing, voor zover daarvan in dit 

artikel niet is afgeweken.  

 

Artikel 11 Verkiezingen en benoemingen 

1. Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in de vereniging geschieden door kandidaatstelling en 

zonodig stemming en herstemming. Indien meer dan één vacature dient te worden vervuld, geschiedt de 

kandidaatstelling voor iedere vacature afzonderlijk.  

2. Alle kandidaten voor de in lid 1 bedoelde functies dienen lid van de vereniging te zijn/worden.  

3. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van een verklaring van de 

kandidaat, dat hij of zij een eventuele verkiezing of benoeming zal aanvaarden.  

4. Indien de statuten en/of reglementen een benoeming via een voordracht voorschrijven, wordt nadat een 

kandidaat zich voor zijn benoeming heeft teruggetrokken, de kandidaatstelling en benoeming 

aangehouden tot een nieuwe voordracht is opgesteld.  

5. Bij tussentijdse verkiezingen en benoemingen stelt het bestuur binnen zes weken na het ontstaan van de 

vacature(s) de datum voor het indienen van kandidaten vast.  

6. De zittingsduur voor een bestuurslid is 3 jaar. Na deze 3 jaar kan het bestuurslid zich herkiesbaar stellen of 

aftreden. 

7. Voor de zittende bestuursleden op het moment van vaststellen van dit huishoudelijk reglement gaat dit 

lid 6 in werking vanaf het moment dat ze reglementair aftredend zijn.  

 

Artikel 12 Officiële mededelingen 

1. Alle mededelingen, waarvan de statuten en of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit door 

het bestuur of door de algemene vergadering gewenst wordt geacht, evenals alle uitvoeringsbesluiten, 

worden opgenomen in de officiële mededelingen van de vereniging.  

2. De leden kunnen officiële mededelingen op het prikbord bij de binnenbak en in de kantine op het 

prikbord vinden.  

3. Alle informatie is te vinden op de WEB-site van de vereniging (zodra deze actief wordt, wordt dit op de 

prikborden bekend gemaakt). 

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid 

1. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, persoonlijk letsel, en/of 

beschadigingen en vermissingen van persoonlijke eigendommen. Dit geldt voor een ieder die gebruik 

maakt van de accommodatie. 

2. Leden worden geacht hun eigen paard of pony te verzekeren. 

 

Artikel 14 Interpretatie 
Het uitleggen van enig artikel van dit reglement is voorbehouden aan het bestuur. In alle gevallen waarin dit 

reglement niet voorziet of onduidelijk is beslist het bestuur. 
Artikel 15 Aanvullende regels 
Indien het bestuur dit nodig acht kunnen aanvullende regels c.q. bijlagen gemaakt worden. De leden worden 

hiervan op de hoogte gesteld. In ieder geval wordt dit kenbaar gemaakt in de officiële mededelingen op de 

daarvoor bestemde prikborden. 
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Artikel 16 Wijzigingen 
Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement kunnen uitsluitend door de algemene ledenvergadering tot stand 

worden gebracht. Zij dienen met tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen te zijn aangenomen. 

 

Artikel 17 Statuten 
De statuten van de vereniging zijn als bijlage 6 bijgevoegd (ieder verenigingslid zal deze na vaststelling door de 

notaris ontvangen).  

 

Artikel 17 Inwerkingtreding per 2 juli 2005 
Dit reglement treedt in werking een dag na de vaststelling door de algemene ledenvergadering. 

 

 
Vastgesteld te Gendt, d.d. 1 juli 2005 

Herzien oktober 2006 

Laatste herziening februari 2009  

Ongewijzigd vastgesteld april 2010 

Ongewijzigd vastgesteld juni 2011 

Ongewijzigd vastgesteld april 2012  

 

 

 

 

 

 

De voorzitter:      De secretaris: 
 

Frank Hazewinkel    Maaike Looman 


