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Artikel 1 - Algemene bepalingen
Daar waar gesproken wordt over “de vereniging” wordt bedoeld de LR, PC en MC
Voorwaarts. De vereniging is gevestigd aan de Essenerweg 88 te Kootwijkerbroek. De
leden kunnen van de accommodatie gebruik maken naast de lestijden, wedstrijden en
andere evenementen. Hiervoor kunnen de leden een sleutel verkrijgen via het bestuur.
Artikel 2 – Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap
1. Leden melden zich aan voor het lidmaatschap door een schriftelijke aanmelding bij de
secretaris. Een aanmeldingsformulier staat op de website of is verkrijgbaar bij de
secretaris.
2. Wanneer het aspirant lid jonger is dan 18 jaar, dient de aanmelding ook door (een van) de
ouders te worden ondertekend.
3. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat het lid zich
aanmeldt voor het lidmaatschap van de vereniging KNHS. De aanmelding wordt gedaan
door het bestuur van de vereniging. De statuten van de KNHS zijn dus van toepassing op
alle leden van de vereniging. De kosten van het KNHS lidmaatschap worden aan het lid
doorberekend.
4. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur niet tot toelating
besluit, kan op verzoek van het aspirant lid de algemene vergadering 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 een verwijzing naar de publicatie van deze.
6. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar, met stilzwijgende verlenging, waarbij de
vervaldatum altijd 31 december is. Het lidmaatschap beëindigen dient vóór 15 november te
gebeuren. Bij afmelden ná 15 november worden de kosten het lidmaatschap van de KNHS
voor het daaropvolgende jaar in rekening gebracht. Bij afmelden na 30 november wordt de
contributie van de vereniging in rekening gebracht. In overleg met het bestuur kan de
contributie gestopt worden.
Artikel 3 - Categorieën van leden
1. De vereniging kent:
a. Leden; dit zijn natuurlijke personen en deze worden allen aangemeld bij de KNHS
b. Ereleden
c. Donateurs
2. Leden: Voor het vaststellen van de contributie worden de leden ingedeeld in drie
categorieën: rijdende leden, niet-rijdende leden en ponyruiters. De contributie
wordt jaarlijks, op voorstel van het bestuur, door de Algemene Ledenvergadering
vastgesteld. De kosten het lidmaatschap van de KNHS worden aan de leden
doorberekend.

3. Alleen leden van 16 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht uitoefenen.
Het stemrecht van leden tot 16 jaar kan op de vergadering door een ouder of
wettelijk vertegenwoordiger worden uitgeoefend.
4. Ereleden genieten dezelfde rechten als leden, maar zijn vrijgesteld van contributie.
5. Donateurs mogen de Algemene ledenvergadering bijwonen, maar hebben geen
stemrecht.

Artikel 4 - Algemene verplichtingen van de leden
a. Basis regel is dat ieder lid wekelijks mag deelnemen aan twee disciplines. (voorbeeld 1 x dressuur
en 1 x springen of 1 x dressuur en 1 x mennen.) Dit geldt voor alle rijdende leden.
b. Dit mag ook met 2 verschillende paarden/pony’s. (dus 1 paard/pony naar dressuur en 1 paard/pony
naar springen)
c. Wanneer er geen les wordt gegeven en er geen andere activiteiten zijn (wedstrijden of verhuur),
mag je vrij rijden.
d. Tijdens lesuren mag een lid alleen vrij rijden in de gedeelten van de accommodatie die niet voor
instructie worden gebruikt.
e. Privé instructie in de manege is toegestaan, mits de instructie aan één lid tegelijkertijd wordt
gegeven. (Of anders in overleg met het bestuur)
f. Op zondagen is de accommodatie voor iedereen gesloten.
g. Niet-leden mogen geen gebruik maken van de accommodatie.
h. Tijdens het rijden onder het zadel op het terrein van of in de accommodatie is het dragen van een
(goedgekeurde) veiligheid cap verplicht.
i. Longeren is alleen toegestaan in de buitenbak en bij vorst in de achterbak (i.v.m. de bodem).
j. Wanneer (een deel van) de accommodatie in orde is gemaakt voor een wedstrijd, is het niet
toegestaan om nog in dat deel te rijden.
k. Paardenmest in de binnenbak, op de poetsplaats en op het terrein moet opgeruimd worden,
evenals alle afval.
l. Bij het verlaten van de accommodatie moet de accommodatie op de juiste wijze opgeruimd en
afgesloten worden. Hiervoor is een handleiding in de kantine aanwezig.
m. Van alle leden wordt verwacht dat zij werkzaamheden verrichten voor de vereniging (bijv.
schoonmaak en onderhoud)
n. Als lid ga je de verplichting aan om minimaal 3 keer te helpen bij wedstrijden en/of andere
evenementen. Ook is het lid verplicht minimaal 2 keer te helpen bij het Kerstconcours. Als het lid dit
niet kan, dient het lid zelf voor plaatsvervanging te zorgen.
o. De kantinedienst op lesavonden wordt door leden verzorgd. Wanneer het lid dat is ingeroosterd niet
kan op die datum, moet het lid zelf voor plaatsvervanging zorgen. Wanneer het ingeroosterde lid
niet is geweest én niet voor vervanging heeft gezorgd, ontvangt deze een boete van € 25.
p. Bestuursleden en wedstrijdsecretariaat zijn vrijgesteld van kantinediensten.
q. Honden zijn aangelijnd toegestaan behalve achter de bar en in de keuken. Honden die paarden
aanblaffen moeten uit de accommodatie worden weggestuurd/verwijderd.
r. 1x per jaar (Kerstconcours) verkoopt ieder lid loten ter waarde van €25 ten bate van de kas van de
vereniging.
Ingeval één of meerdere bepalingen van dit reglement niet duidelijk blijken te zijn, en in gevallen waarin dit
reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 29 maart 2016 te Kootwijkerbroek.
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