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Artikel 1 - Algemene bepalingen
1. De Rij- en Menvereniging ‘De Werfhorstruiters” te Doornspijk e.o., nader te noemen de WHR,
heeft een terrein ter beschikking aan de Oude Courageweg te Doornspijk, alwaar de verenging
haar activiteiten uitvoert.
2. Op de locatie van de vereniging en alle andere locaties waar de vereniging activiteiten
organiseert dienen de veiligheidmaatregelen in acht te orden genomen. Het is dan ook verplicht
bij het berijden van een paard of pony een (veiligheids)cap te dragen.
3. Voor elke door de verenging georganiseerde activiteit geldt dat wordt deelgenomen voor eigen
risico.
4. Voor ponyruiters is er clubkleding beschikbaar. De clubkleding voor de ponyruiters bestaat uit
een sjabrak, een trui en een polo, in de clubkleuren groen en wit. De clubkleding is verkrijgbaar
bij de kledingbeheerder tegen het betalen van een eenmalige borg. Bij het beëindigen van het
lidmaatschap, of indien de ponyruiter 18 jaar wordt dient de clubkleding weer ingeleverd te
worden. Indien de kleding netjes ingeleverd krijgt men de borg terug.
5. Bij wedstrijden wordt gebruikt gemaakt van het verenigingstenue, waarbij leden vanaf 12 jaar
mogen kiezen uit een rijjasje of de verenigingssweater met opdruk.
6. Binnen de vereniging worden de algemeen geldende normen en waarden gehanteerd. Hieronder
wordt o.a. ook verstaan het tijdig afzeggen van lessen en/of deelname aan activiteiten.
Artikel 2 – Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap
1. 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.
2. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat de betrokkene zich,
bij deelname aan de lessen, aanmeldt voor het lidmaatschap van de vereniging KNHS, alsmede
voor het lidmaatschap van de regiovereniging en van de kringvereniging waaronder de
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vereniging ressorteert. De aanmelding voor het lidmaatschap van genoemde verenigingen
geschiedt door het bestuur van de vereniging.
3. De betrokkene kan, indien aan de lessen wordt deelgenomen, alleen als lid van de vereniging
worden toegelaten indien en zolang 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.
4. 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.
5. De leden ontvangen na hun toelating een exemplaar van de statuten en reglementen van de
vereniging, of worden geïnformeerd waar deze informatie is te raadplegen. De statuten en
reglementen van de onder lid 2 vermelde verenigingen kunnen op verzoek van de betrokkene
tegen betaling bij de KNHS worden verkregen.
6. Iedereen die lid wordt van de WHR wordt in ieder geval basislid. Het Basislidmaatschap geeft
recht op deelname aan algemene activiteiten van de vereniging (b.v. onderlinge wedstrijden,
buitenritten, ledenvergaderingen, gebruik van de accommodatie indien er geen activiteiten zijn)
en tevens de plicht om een redelijke bijdrage te leveren aan verenigingsactiviteiten (zoals handen spandiensten)
Artikel 3 – Lessen
1. Indien wordt deelgenomen aan de lessen dan gelden de eerste twee lessen als proefles en zijn
voor rekening van de vereniging.
2. Elk rijdend lid is verplicht binnen een maand na lid te zijn geworden een geldig inentingsbewijs
van het paard of pony te tonen aan het bestuur.
3. Het zomerseizoen loopt van 1 april tot 1 oktober; het winterseizoen van 1 oktober tot 1 april.
4. In de zomervakantie is er een lessenstop van twee weken; het bestuur stelt deze twee weken
vast aan het begin van het seizoen. In de winterperiode is er een lessenstop van één week
tussen kerst en oud en nieuw
5. Voor Wedstrijdruiters geldt in principe dat zij het gehele jaar lessen afnemen, mocht daaraan
niet voldaan kunnen worden, zulks in overleg met het bestuur, geldt een extra financiële
toeslag op de contributie (zie bijlage 1)
6. De lesindeling wordt gemaakt door het bestuur in overleg met de instructeurs vier weken voor
aanvang van het nieuwe seizoen. Indien betrokkene in het komende seizoen niet wenst deel te
nemen aan de lessen dient dit één maand voor aanvang van het betreffende seizoen kenbaar
te maken. Als de lesindeling vastgesteld is men verplicht het lesgeld voor het betreffende
seizoen te betalen (zie ook artikel 4).
7. Indien de lesgroepen niet vol zijn bestaat de mogelijkheid extra lessen af te nemen. De kosten
hiervoor per les zijn terug te vinden op bijlage 1. Voor extra lessen geldt dat er minimaal vier
lessen op rij afgenomen moeten worden in dezelfde lesgroep. De mogelijkheid voor extra lessen
is ter beoordeling aan het bestuur in overleg met de instructie. Nieuw aangemelde leden krijgen
hierbij voorrang bij plaatsing in een les.
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8. Voor alle leden bestaat de mogelijkheid met paard of pony gebruik te maken van het clubterrein
indien er geen andere activiteiten plaatsvinden. Het organiseren van privé lessen is hierbij
toegestaan, mits er sprake is van een 1:1 situatie, hetwelk wordt gezien als persoonlijke
begeleiding. Voor gebruik van de springtuin geldt dat er begeleiding bij aanwezig moet zijn. De
sleutel is verkrijgbaar bij een van de bestuursleden. Het clubterrein dient na gebruik netjes
achtergelaten te worden. De vereniging respecteert de zondag en daarom mogen de terreinen
op de zondag niet worden gebruikt en worden er geen activiteiten georganiseerd.
9. In het winterseizoen bestaat de mogelijkheid om binnen te lessen. De extra kosten voor het
binnenrijden in het winterseizoen zijn afhankelijk van de huur van een binnenmanege en
worden naar rato van deelname doorberekend aan het lid. Het bestuur streeft er naar deze
kosten zo laag mogelijk te houden.
10. De mogelijkheid bestaat om alleen in het zomerseizoen of alleen in het winterseizoen lessen af
te nemen. Dit wordt echter pas toegestaan na overleg met het bestuur.
11. Alleen voor menners:
a.

Bij menners is sprake van een bijzondere omstandigheid: menners worden lid om
het paard/pony uit te brengen, vaak is er sprake van meerdere combinaties met
hetzelfde paard of dezelfde pony.

b.

Door menleden mag met maximaal 2 personen beurtelings deelgenomen worden
aan de lessen. Dit wordt echter pas toegestaan na overleg met het bestuur en de
instructie. Beiden zijn het basislidmaatschap verschuldigd.

Artikel 4 – Beëindiging/wijziging lidmaatschap
1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 van de Statuten geldt voor beëindiging van het
lidmaatschap de navolgende aanvullende regeling:
a.

Beëindiging of wijziging van het lidmaatschap dient 1 maand vóór het eerstvolgende
seizoen (dus vóór 1 maart, zomerseizoen en vóór 1 september, winterseizoen)
schriftelijk te worden doorgegeven aan het secretariaat.

b.

Indien niet wordt voldaan aan de in lid a genoemde termijnen gaat de wijziging of
beëindiging van het lidmaatschap in bij de eerstvolgende gelegenheid en worden de
kosten voor het volledige seizoen doorberekend.

Artikel 5 – Contributie
1. De contributie, te betalen door de leden, wordt jaarlijks op voorstel van het bestuur door de
algemene ledenvergadering vastgesteld.
2. De contributie bestaat uit een basis lidmaatschap aangevuld met lesgelden, indien hiervoor is
gekozen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de navolgende categorieën:
a.

ponyruiters

b.

paardenruiters

c.

menners

3. De contributie dient tijdig na ontvangst van de factuur te worden voldaan. Bij niet tijdige
betaling kan het verschuldigde door de vereniging geïnd of doen geïnd worden en komen de
kosten van incasseren ten laste van het verantwoordelijke lid of diens ouders.
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4. Voor de contributiebetaling ontvangt u voorafgaand aan elk seizoen een factuur van de
penningmeester. Het bestuur verzoekt u vriendelijk om de contributie te voldoen door middel
van een automatische overschrijving. Dit beperkt het werk van de (vrijwillige) penningmeester
en u hoeft er zelf geen extra handelingen meer voor te verrichten.
5. Op de navolgende wijze wordt gefactureerd:
a.

De eerste factuur voor de periode begin april – eind september bestaat uit:
i. Basislidmaatschap (voor een heel jaar)
ii. Lesgelden zomerseizoen
iii. Afkoopregeling acties zomerseizoen (indien van toepassing, zie art 7)

b.

De tweede factuur voor de periode begin oktober – eind maart bestaat uit:
i. Lesgelden winterseizoen
ii. Toeslag binnenrijden
iii. Afkoopregeling acties winterseizoen (indien van toepassing, zie art 7)

Artikel 6 - Categorieën van leden
1. De vereniging kent:
a. Seniorleden;
b. Juniorleden.
Een lid is juniorlid tot en met het jaar waarin het lid 18 jaar is geworden.
2. In de wedstrijdreglementen wordt bepaald welke categorie van leden in welke discipline aan
welke wedstrijd mag deelnemen.
3. 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.
4. Ereleden betalen geen contributie.
Artikel 7 - Algemene verplichtingen van de leden
1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplicht een lid zich voorts:
a. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken en te zenden aan de KNHS, het regiobestuur en het kringbestuur, alsmede aan het
tuchtcollege en de raad van appèl van de KNHS;
b. 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;
c. zich te houden aan de Gedragscode, zoals vastgesteld door de algemene vergadering
van de KNHS.
2. 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.
3. Leden zijn verplicht deel te nemen aan de door de vereniging georganiseerde acties om de
financiële dekking te kunnen garanderen, tenzij men kiest voor een afkoopregeling van één of
meerdere acties.
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4. Leden voldoen op tijd hun financiële verplichtingen, welke voor aanvang van de seizoenen in
rekening worden gebracht. Bij het niet tijdig voldoen van deze verplichtingen kan het bestuur
deelname aan activiteiten bij of namens de vereniging opschorten tot het moment aan deze
verplichtingen is voldaan. (zie ook Artikel 6, lid 3 van de Statuten).
Artikel 8 - Bestuur
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit wensen.
2. 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.
3. In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen
indien niet ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig
is. Het onderwerp wordt alsdan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een
besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
4. Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen, tenzij een
meerderheid van ten minste twee derden van het aantal leden van het bestuur anders beslist.
5. Het bepaalde in artikel 16 van de statuten is van overeenkomstige toepassing, voor zover
daarvan in dit artikel niet is afgeweken.
6. Het bestuur beslist ingeval een of meerdere bepalingen uit dit reglement niet duidelijk mochten
blijken of waar dit reglement niet of onvoldoende in voorziet.
Artikel 9 - Vertegenwoordiging
1. De vereniging wordt voor het aangaan van financiële verplichtingen ten bedrage van
€ 1.000,00 per opdracht, en voor zover deze verplichting niet afwijkt van de begroting,
vertegenwoordigd door de penningmeester. Afwijkende bedragen of bestedingen die afwijken
van de begroting worden eerst aan het bestuur voorgelegd.
2. Het bestuur kan een lid of een derde schriftelijk machtigen om de vereniging te
vertegenwoordigen in de gevallen en onder de voorwaarden die uit de verstrekte volmacht
blijken.
3. De schriftelijke volmacht dient tenminste te worden ondertekend door de voorzitter of de vice
voorzitter en een bestuurlid.
Artikel 10 - Verkiezingen en benoemingen
1. Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in de vereniging geschieden door
kandidaatstelling en zo nodig 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.
3. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van een
verklaring van de kandidaat, dat hij 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 kandidaatsteling en
benoeming aangehouden totdat een nieuwe voordracht is opgesteld.
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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.
Artikel 11 - Officiële mededelingen
1. Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit
door het bestuur of door de algemene vergadering gewenst wordt geacht, alsmede alle uitvoeringsbesluiten, worden opgenomen in de officiële mededelingen van de vereniging.
2. De leden ontvangen de officiële mededelingen al naar de gelang de strekking op naam, door
middel van het clubblad of door publicatie op de website.
Artikel 12 - Publicatie
1. De meest actuele versie van de statuten en de reglementen worden gepubliceerd op de website
en is voor leden opvraagbaar.
Artikel 13 - Wijziging
1. Wijziging van dit reglement kunnen uitsluitend tot stand worden gebracht door de algemene
ledenvergadering.
2. Wijziging komen tot stand bij een meerderheid van stemmen van de op de vergadering
aanwezige leden en de toegewezen volmachten.
Vastgesteld in de algemene vergadering op 13 maart 2008 te Doornspijk en gewijzigd in de
algemene ledenvergadering op 8 maart 2012

De voorzitter,

De secretaris,

Wg

wg

Dhr G. Hop

Mw M. Lankman-Scholtens
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Bijlage 1. Tarieven

Wat
Contributie basislid
Lesgeld per jaar
Lesgeld per seizoen
Toeslag wedstrijdruiters (indien niet wordt
deelgenomen aan de lessen) per jaar
Toeslag wedstrijdruiters (indien niet wordt
deelgenomen aan de lessen) per seizoen
Toeslag binnen rijden winterseizoen
Mogelijkheid extra lessen (artikel 3.7) per les

Paarden
€ 50,00
€ 120,00
€ 60,00
€ 25,00
€ 15,00

Pony’s
€ 50,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 25,00

Menners
€ 50,00
€ 120,00
€ 60,00
€ 25,00

€ 15,00

€ 15,00

Afhankelijk van deelname wordt jaarlijks bepaald
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

Donateurs: € 10,-
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