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Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 – Inleiding 

1. In aanvulling op de statuten wordt de organisatie van de vereniging nader uitgewerkt in dit 
huishoudelijk reglement. 

2. De algemene ledenvergadering stelt het huishoudelijk reglement vast en wijzigt deze met 
een gewone meerderheid van stemmen. 

3. In gevallen waar de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het 
bestuur. 

 
Artikel 2 – Aanmelding en toelating tot lidmaatschap 

1. Aanmeldingen voor het lidmaatschap dienen schriftelijk of via e-mail bij het bestuur te 
worden ingediend. Aanmeldingen van personen jonger dan 18 jaar worden alleen verwerkt 
na akkoord van ouder(s) of voogd. 

2. Aanmelding voor het lidmaatschap houdt tevens in dat de betrokkene zich aanmeldt voor 
het lidmaatschap van de sportbond KNHS. De aanmelding bij de KNHS geschiedt door het 
bestuur. 

3. De betrokkene kan alleen als lid van de vereniging worden toegelaten indien en zolang de 
betrokkene tevens lid is van de KNHS. Daarmee zijn voor de duur van het lidmaatschap naast 
de statuten en reglementen van de vereniging tevens de statuten en reglementen van de 
KNHS op het lid van toepassing. 

4. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur niet tot toelating besluit 
kan op verzoek van de betrokkene de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating tot het 
lidmaatschap besluiten. 

5. De leden ontvangen na hun toelating een exemplaar van de statuten en reglementen van de 
vereniging, of worden verwezen naar de statuten en reglementen op de website van de 
vereniging. De statuten en reglementen van de KHNS kunnen op verzoek van de betrokkene 
tegen betaling bij de KHNS worden verkregen. 

 
Artikel 3 – Categorieën van leden 

1. De vereniging kent de volgende categorieën leden: 
a. Niet rijdende leden:  leden die geen gebruik maken van de accommodatie.  
b. Rijdende jeugd leden: ruiters tot en met 18 jaar die het recht hebben gebruik te 

maken van de accommodatie.  
c. Rijdende volwassen leden: ruiters boven de 18 jaar die het recht hebben gebruik te 

maken van de accommodatie.  
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d. Menleden: leden die de aangespannen sport bedrijven en die het recht hebben 
gebruik te maken van de accommodatie 

e. Ereleden: ereleden hebben dezelfde rechten als een basislid, maar zijn vrijgesteld 
van het betalen van contributie. 

2. Alle onder artikel 3 punt 1 genoemde leden van 18 jaar en ouder hebben stemrecht bij de 
algemene ledenvergadering. 

3. Alle onder artikel 3 punt 1 genoemde leden mogen (indien zij aan de daarvoor door de KNHS 
gestelde voorwaarden voldoen) deelnemen aan KHNS wedstrijden. In de 
wedstrijdreglementen van de KNHS wordt bepaald welke categorie van leden in welke 
discipline aan welke wedstijd mag deelnemen, met dien verstande dat voor deelname aan 
internationale wedstrijden tevens de reglementen van de FEI gelden. 

 
Artikel 4 - Contributie 

1. De contributie, te betalen door de leden, wordt op voorstel van het bestuur jaarlijks door de 
algemene ledenvergadering vastgesteld. 

2. Het contributie jaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
3. De contributie is uitsluitend per jaar en dient vooraf voldaan te worden. Bij tussentijdse 

aanmelding wordt contributie in rekening gebracht vanaf de 1e dag van de maand waarin 
wordt aangemeld. 

4. Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 november van het voorafgaande jaar 
schriftelijk of via e-mail te geschieden. Bij opzegging na 1 november geldt de opzegging per 
einde van het volgende jaar. 

5. Bij tussentijdse opzegging komen de (financiële) verplichtingen niet te vervallen. 
6. Betaalde of verschuldigde contributies kunnen nooit teruggevorderd of verrekend worden. 
7. Betalingsachterstanden worden gemeld bij de KNHS. Leden met een betalingsachterstand 

kunnen uitgesloten worden van het gebruik van faciliteiten en deelname aan activiteiten van 
de vereniging, zolang er sprake is van een betalingsachterstand.  

 
Artikel 5 – Algemene verplichten van de leden 
Met in achtneming van het bepaalde in artikel 5 van de statuten verplicht een lid zich voorts: 

1. Desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken en 
te zenden aan het federatiebestuur van de KNHS, alsmede aan het tuchtcollege en de raad 
van appèl van de KNHS. 

2. Om zich zowel vóór, gedurende als na een wedstrijd behoorlijk te gedragen en zo nodig bij te 
dragen aan en mee te helpen bij het handhaven van de orde. 

3. Om slechts met voorafgaande toestemming van het bestuur uit te komen, alsmede mede te 
werken aan een wedstrijd die niet onder auspiciën van de KNHS dan wel een door haar 
erkende organisatie is georganiseerd, of waarvoor de vereiste toestemming niet is verleend. 

4. Om zich ten allen tijde te houden aan de “Gedragscode welzijn van het Paard” conform het 
algemeen wedstrijd regelement van de KNHS. 

5. Leden onthouden zich ten allen tijde van ongewenste omgangsvormen zoals daar zijn: 
a. Discriminatie op basis van geslacht, godsdienst of levensovertuiging, etnische 

achtergrond, seksuele geaardheid, leeftijd of handicap. 
b. Seksuele intimidatie, zowel verbaal, non verbaal als fysiek. 
c. Agressie en geweld, zowel psychisch als fysiek  
d. Pesten 
Zowel personen die ongewenst gedrag ervaren als getuigen van (mogelijk) ongewenst 
gedrag worden aangemoedigd om dit te melden bij het bestuur of bij het 
Vertrouwenspunt Sport (www.vertrouwenspuntsport.nl of 0900-202 55 90). Meldingen 
bij het Vertrouwenspunt Sport worden volstrekt vertrouwelijk behandeld.  
 

 

http://www.vertrouwenspuntsport.nl/
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Artikel 6 – Bestuur 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.  
2. Leden met wie de vereniging een overeenkomst heeft gesloten die tot een 

belangenverstrengeling zou kunnen leiden kunnen niet tot bestuurslid benoemd worden. 
3. Er kunnen maximaal twee leden voor een gezamenlijke functie benoemd worden. 
4. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit 

wensen. 
5. De voorzitter bepaalt de tijd en plaats van de vergaderingen. De voorzitter is belast met de 

algemene leiding, en wordt bij afwezigheid vervangen door de door het bestuur aangewezen 
vicevoorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en verplichtingen van de 
voorzitter treedt. 

6. In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten genomen worden 
indien niet ten minste de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig is. Het 
onderwerp wordt in dat geval geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin dan wel 
een besluit genomen kan worden, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden. 

7. Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit genomen worden, tenzij een 
meerderheid van ten minste twee derde van het aantal bestuursleden anders beslist. 

8. Ieder lid van het bestuur heeft één stem. Bij gelijke stemming heeft de voorzitter de 
beslissende stem. 

9. Het bepaalde in artikel 16 van de statuten is overeenkomstig van toepassing, voor zover 
daarvan in dit artikel niet is afgeweken.  

 
Artikel 7 – Gebruik van de accommodatie 

1. Het gebruik van de accommodatie geschiedt geheel op eigen risico. 
2. Alleen rijdende leden en menleden mogen gebruik maken van de accommodatie 
3. Tijdens ziekte of vakantie mag, na voorafgaande toestemming door het bestuur, met 

paarden van rijdende leden gebruik gemaakt worden van de accommodatie door niet-leden, 
mits deze ruiter lid is van de KNHS of een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren 
(AVP) heeft afgesloten. 

4. Er kan geen gebruik gemaakt worden van de rijbakken tijdens: 
a. Verenigingslessen 
b. Wedstrijden of overige activiteiten 
c. Tijdens werkdagen van de vereniging, tenzij het bestuur expliciet (een van) de 

rijbanen heeft vrijgegeven. 
5. In verband met onderhoud en beregenen van de bodem kan men worden verzocht (een van) 

de rijbanen te verlaten. 
6. Het gebruik van de accommodatie is alleen toegestaan met een geldig gevaccineerd rijdier. 

Op verzoek van het bestuur dient het vaccinatiebewijs te worden getoond. 
7. Voor leden die gerechtigd zijn om gebruik te maken van de accommodatie is het toegestaan 

om in de accommodatie gebruik te maken van een privé instructeur. Dit onder voorwaarde 
dat deze instructeur gediplomeerd is en dat een kopie van dit diploma is verstrekt aan het 
bestuur. Tijdens instructie door een privé instructeur blijft de rijbaan opengesteld voor alle 
andere gerechtigden die van de accommodatie gebruik willen maken.  

8. Bij het gebruik van de rijbakken gelden de volgende regels: 
a. Bij elkaar tegemoet komende ruiters hebben de ruiters op de linkerhand voorrang. 
b. Zijgangen hebben voorrang. 
c. Niet stilstaan op de hoefslag. 
d. Honden aangelijnd. 
e. Mest zo spoedig mogelijk opruimen. 
f. Geen dekens, jassen of andere attributen over de bakrand.  
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g. Longeren is uitsluitend toegestaan in het “springkampje”  op het buitenterrein en in 
het bakje achter de binnen manege. 

h. Losgooien is alleen toegestaan in het bakje achter de binnen manege. 
i. Het is verboden paarden of pony’s  zonder toezicht achter te laten in het losgooi-

bakje. 
j. Rijdieren niet laten graven in de bakken. 
k. Het dragen van een goedgekeurde veiligheidscap en veilige rijkleding is verplicht. 

9. Aspirant leden kunnen bij het bestuur een proefperiode van 2 weken aanvragen tegen 
betaling van een tarief voor het gebruik van de accommodatie. In deze periode zijn zij 
gerechtigd om gebruik te maken van de accommodatie. Het tarief hiervoor zal jaarlijks door 
het bestuur en de Algemene Ledenvergadering worden vastgesteld. Indien tot lidmaatschap 
wordt overgegaan, en dit lidmaatschap gaat in vóór aanvang van de proefperiode dan wordt 
de betaalde vergoeding verrekend met het lidmaatschapsgeld.  

10. Bij verkoop van een paard / pony door een rijdend lid of menlid is het toegestaan de aspirant 
koper gebruik te laten maken van de accommodatie voor het proefrijden, mits dit gebeurt 
onder toezicht van het lid en nadat dit is gemeld aan het bestuur. 

 
 

Hoofdstuk 2: Deelname aan wedstrijden 
 
Artikel 1 – Startpas en paardenpaspoort 

1. Leden die wedstrijden willen gaan rijden dienen zelfstandig een startpas aan te vragen bij de 
KNHS. 

2. De startpas wordt door de KNHS jaarlijks automatisch verlengd. Indien men een startpas niet 
wil verlengen dient men dit vóór 15 november aan de KNHS door te geven. 

3. Op de wedstrijden dient men in het bezit te zijn van het paardenpaspoort van het 
betreffende paard en dient dit op verzoek te tonen als bewijs dat het paard gechipt en 
correct gevaccineerd is. 

 
Artikel 2 – Inschrijving en kosten 

1. Leden die aan een wedstrijd deel willen nemen dienen zich individueel in te 
schrijven. 

2. Startgelden dienen door de deelnemer individueel te worden voldaan. 
3. Door de KHNS aan de vereniging in rekening gebrachte kosten, met betrekking tot 

het niet voldoen van startgelden, komen ten allen tijde voor rekening van het lid. De 
tarieven kunnen worden opgevraagd bij de KHNS. 

 
 

Hoofdstuk 3: Verplichte werkzaamheden voor de vereniging 
 
Artikel 1 – Werkzaamheden 

1. Alle rijdende leden en menleden zijn verplicht om jaarlijks gedurende 10 uur 
werkzaamheden voor de vereniging te verrichten. Deze verplichting geldt per kalenderjaar. 
Dit kan in de vorm van: 

a. Onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden tijdens werkdagen. De data van de 
werkdagen worden door het bestuur aangekondigd. 

b. Werkzaamheden bij wedstrijden. Leden kunnen zich aanmelden voor 
werkzaamheden op een wedstrijddatum. Of een lid voor de betreffende 
wedstrijddatum wordt ingedeeld, en voor welke taak wordt vastgesteld door het 
bestuur, of een door het bestuur aangewezen persoon of commissie. Leden die zijn 
ingedeeld voor een taak tijdens een wedstrijddag en die verhinderd zijn dienen zelf 
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voor een vervanger te zorgen en door te geven aan het bestuur of de commissie wie 
hun vervanger is.  

c. Overige werkzaamheden buiten de vastgestelde data, uitsluitend na goedkeuring 
door het bestuur.  

2. Voor leden die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt worden de uren gehalveerd. 
3. Leden die ouder zijn dan 64 jaar zijn vrijgesteld van de verplichting om werkzaamheden voor 

de vereniging te verrichten. 
4. Voor nieuwe leden die in de loop van het kalenderjaar lid zijn geworden geldt het aantal 

normuren naar rato van het aantal maanden waarin zij lid zijn. 
5. De werkuren worden bijgehouden door het bestuur, of door een door het bestuur 

aangewezen persoon of commissie. Leden kunnen bij het bestuur opvragen hoeveel 
werkuren zij hebben gemaakt. 

6. Meer uren van voorgaande jaren kunnen niet worden meegenomen naar een volgend 
kalenderjaar.  

7. Meer uren of uren gemaakt door personen die geen verplichting hebben om werkuren te 
maken kunnen worden overgedragen. Het lid wat de verplichting heeft om de werkuren te 
maken dient dit schriftelijk of via e-mail te melden aan het bestuur.  

8. Leden kunnen er voor kiezen hun werkuren af te kopen. Het tarief hiervoor zal jaarlijks door 
het bestuur en de Algemene Ledenvergadering worden vastgesteld 

9. Als per 31 december van het betreffende kalenderjaar blijkt dat niet aan de hiervoor 
genoemde werkuren is voldaan dan worden de niet gemaakte uren in rekening gebracht. 
Hiervoor geldt hetzelfde tarief als voor het afkopen van werkuren (zie artikel 1 lid 8). 

 
 

Hoofdstuk 4: Activiteiten georganiseerd door de vereniging 
 
Artikel 1 – Verenigingslessen 

1. De rijdende leden worden in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de 
verenigingslessen. De lessen worden jaarlijks ingedeeld door het bestuur in overleg met de 
instructie. 

2. Lessen kunnen alleen plaatsvinden bij voldoende aanmelding. Voor lessen kunnen ook 
wachtlijsten zijn. Aanmelding voor lessen kan bij het bestuur. 

3. De lesgelden, te betalen door de leden die aan de lessen deelnemen, worden op voorstel van 
het bestuur jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. 

4. Lesgelden zijn uitsluitend per kalenderjaar, en dienen vooraf te worden voldaan. Bij 
tussentijdse aanmelding worden lesgelden in rekening gebracht vanaf de 1e dag van de 
maand waarin wordt aangemeld. In het geval van wachtlijst wordt dit opgeschort tot de 1e 
dag van de maand waarin voor de eerste keer kan worden deelgenomen aan een les. 

5. Lesgelden kunnen uitsluitend worden teruggevorderd of verrekend op indicatie van een 
officieel erkende dierenarts of arts. Uit deze verklaring moet duidelijk blijken dat deelname 
aan de les niet mogelijk is. 

6. Een rijdend lid kan éénmalig een proefles rijden in een vereniging les. Deze proefles is 
kosteloos. Voor een proefles dient men zich aan te melden bij het bestuur. 

7. Tijdens alle lessen is het verplicht om een goedgekeurde veiligheidscap en veilige rijkleding 
op correcte wijze te dragen. De instructie zal hierop toezien, en oordelen over het toelaten 
tot de les. 

8. Bij verhindering dient hiervan vooraf melding gemaakt te worden bij de instructie. Bij een 
groot aantal afmeldingen kan worden besloten om lessen samen te voegen. 

9. Jeugdleden mogen tot en met het einde van het jaar waarin zij 18 jaar worden deelnemen 
aan de jeugdlessen, zowel met een pony als met een paard. Met ingang van 1 januari van het 
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jaar waarin zij 19 jaar worden moeten zij over gaan naar de volwassen lessen, zowel met een 
pony als met een paard. 

 
 

Artikel 2 – Wedstrijden 
1. De vereniging organiseert officiële KNHS wedstrijden. Deze wedstrijden zijn opengesteld voor 

deelnemers van andere verenigingen.  
2. Tijdens wedstrijden wordt er door het bestuur of de wedstrijdleiding aangegeven welke 

rijbak(ken) er beschikbaar is/zijn voor de niet deelnemende leden.  
 
Artikel 3 – Overige activiteiten 

1. Overige activiteiten, en regels met betrekking tot deze activiteiten die niet in dit 
huishoudelijk reglement zijn opgenomen, kunnen indien nodig door het bestuur worden 
vastgesteld. 

 
 

Hoofdstuk 5: Commissies 
 
Artikel 1 – Samenstelling commissies 

1. Door het bestuur kunnen commissies worden aangesteld om taken uit te voeren of 
activiteiten te organiseren.  

2. De commissie wordt samengesteld door het bestuur. 
3. De commissie zorgt voor terugkoppeling naar het bestuur over hetgeen zich in de commissie 

afspeelt of besloten wordt. 
4. Voor uitgaven door de commissie wordt door het bestuur een budget vastgesteld. De 

commissie heeft uitsluitend mandaat voor het nemen van besluiten met financiële 
consequenties indien en zolang het budget niet wordt overschreden. Voor uitgaven of het 
aangaan van verplichtingen die leiden tot overschrijding van het budget is toestemming van 
het bestuur vereist.  

5. Eventuele financiële voordelen behaald door de commissie komen toe aan de vereniging.   
6. Belangenverstrengeling of tegenstrijdigheid van belangen dient te worden vermeden.  
7. Declaraties van onkosten die kunnen voortvloeien uit de werkzaamheden namens de 

commissie dienen vooraf goedgekeurd te worden door het bestuur. 
 
 

Hoofdstuk 6: Overige bepalingen 
 
Artikel 1 – Aansprakelijkheid 

1. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, persoonlijk letsel 
en/of beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen. 

2. Leden zijn via het lidmaatschap van de KNHS aanvullend verzekerd voor particuliere 
aansprakelijkheid. Ieder lid dient zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering te 
hebben afgesloten. 

 
Artikel 2 – Interpretatie 

1. Het uitleggen van enig artikel uit de statuten en/of het huishoudelijk reglement is 
voorbehouden aan het bestuur. In alle gevallen waarin de statuten en/of het huishoudelijk 
reglement niet voorzien of onduidelijk zijn beslist het bestuur.  
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Artikel 3 – Gezondheid 
1. Het bestuur is gerechtigd om een combinatie die een bedreiging vormt voor de gezondheid 

en/of veiligheid van (andere) dieren en/of mensen de toegang tot de vereniging en de 
terreinen behorende tot de vereniging te ontzeggen. 

2. Indien een rijdier, het lid, of een persoon in de directe omgeving van het lid een 
besmettelijke ziekte heeft dan dient hij/zij adequate maatregelen te nemen om te 
voorkomen dat de gezondheid van andere dieren en/of mensen in gevaar komt. Bij twijfel 
over besmettelijkheid kan het bestuur de toegang tot de accommodatie ontzeggen, totdat 
met een verklaring van een dierenarts kan worden aangetoond dat de aandoening niet 
besmettelijk is.  

 
 

Hoofdstuk 7: Inwerkingtreding 
 
Artikel 1 – Inwerkingtreding 

1. Dit reglement treedt in werking een dag na vaststelling door de Algemene Ledenvergadering. 
2. Met de inwerkingtreding van nieuwe statuten en/of reglementen komen eerdere statuten, 

reglementen en overige afspraken te vervallen. Er kunnen geen rechten meer worden 
ontleend aan eerdere statuten, reglementen en overige afspraken.  


