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Artikel 1 - Algemene bepalingen
1. De Rijvereniging en Ponyclub Zelhem e.o. heeft ten doel: het beoefenen en bevorderen van de
paarden en/of ponysport, het bevorderen van de gezondheid en welzijn van de paarden en
pony’s en het bevorderen van de belangen van de leden.
2. Verenigingstenue. De vereniging laat alle in de betreffende overkoepelende reglementen
toegestaan tenues toe. Wanneer er gezamenlijk in verenigingsverband naar buiten wordt
getreden, dient men het verenigingstenue te dragen (zwarte rijjas, witte rijblouse, plastron of
stropdas, witte rijbroek, zwarte rijlaarzen, witte handschoenen, zwarte veiligheidscap en onder
het zadel een wit sjabrak.
3. Lestenue. In de verenigingsles zijn alle tenues toegestaan die minimaal voldoen aan de door
de KNHS opgestelde regels ten aanzien van veilig paardrijden.
4. Elk verenigingslid of ouder/verzorger draait volgens rooster kantine- en schoonmaakdienst of
verricht, op verzoek van het bestuur andere hand en spandiensten in het belang van de
vereniging.
5. Tevens worden leden en hun ouders/verzorgers geacht mee te helpen aan alle door de
vereniging georganiseerde 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. Een actueel aanmeldingsformulier is op de website of bij de
secretaris beschikbaar.
2. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat de betrokkene zich
aanmeldt voor het lidmaatschap van de vereniging KNHS, van de regiovereniging en van de
kringvereniging waaronder Rijvereniging en Ponyclub Zelhem e.o. valt. De aanmelding voor
het lidmaatschap van genoemde verenigingen geschiedt door het bestuur van de vereniging.
3. Leden van Rijvereniging en Ponyclub Zelhem e.o. worden automatisch lid van de Kring,
Regio en de KNHS zolang het lidmaatschap duurt. De statuten en reglementen van deze drie
overkoepelende verenigingen zijn mede van toepassing op de leden van Rijvereniging en
Ponyclub Zelhem e.o.
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. De statuten en reglementen van de onder lid 2 vermelde verenigingen kunnen op
verzoek van de betrokkene tegen betaling bij de KNHS worden verkregen.
Artikel 3 - Categorieën van leden
1. De vereniging kent:
a) Ponyclubleden: deze leden zijn jonger dan 18 jaar en rijden op een pony.
De volgende lidmaatschappen zijn mogelijk:
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a. Lessend lid.
b. Accommodatielid, leden die geen gebruik van de lessen maar wel van de accommodatie
(clubterrein).
c. Startkaartlid, leden die geen gebruik maken van de verenigingslessen en accommodatie
(clubterrein);
b) Rijverenigingsleden: deze leden zijn ouder dan 12 jaar en rijden op een paard of pony.
De volgende lidmaatschappen zijn mogelijk:
a. Lessend lid
b. Accommodatielid, leden die geen gebruik van de lessen maar wel van de
accommodatie (clubterrein).
c. Startkaartlid, leden die geen gebruik maken van de verenigingslessen en
accommodatie (clubterrein);
c) Donateurs/vrienden van Rijvereniging en Ponyclub Zelhem e.o., dit zijn begunstigers van de
vereniging die minimaal 25,- euro per jaar aan de vereniging bijdragen en hiervoor alle
activiteiten mogen bezoeken.
d) Ereleden, deze worden benoemd door de leden op de algemene ledenvergadering. Ereleden
betalen geen contributie.
Artikel 4 - Algemene rechten en verplichtingen van de leden
1. Desgevraagd en op eerste verzoek worden volledige en juiste inlichtingen en opgaven van
leden verstrekt aan de KNHS, het regiobestuur en het kringbestuur, alsmede aan het
tuchtcollege en de raad van appèl van de KNHS.
2. Het bestuur geeft te allen tijde inzage in of afschrift van de boekhoudingen de administratie
met de daarbij behorende bescheiden en wel op die plaats waar het bestuur zulks aangeeft.
3. Leden dienen 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.
4. In de wedstrijdreglementen wordt bepaald welke categorie 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.
5. Leden dienen zich te houden aan de Gedragscode, zoals vastgesteld door de algemene
vergadering van de KNHS.
6. De leden dienen de jaarlijkse contributie te voldoen vóór 1 maart van het lopende boekjaar. De
penningmeester kan hierop uit hoofde van het bestuur ontheffing verlenen. Bij niet tijdige
betaling kan het verschuldigde bedrag door deze geïnd of doen geïnd worden. Eventuele
incassokosten worden daarbij ten laste van het in gebreke gebleven lid gebracht.
7. Een lid gaat een verbintenis aan met de vereniging voor minimaal het lopende kalenderjaar
met een jaarlijkse stilzwijgende verlenging. Tussentijdse beëindigen van het lidmaatschap en
restitutie van contributiegeld is niet mogelijk. Dit is geheel conform het reglement van de
KNHS.
8. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 november te geschieden bij de
secretaris van de vereniging. De opzegging is geldig als er een bevestiging ontvangen is en
voldaan is aan de financiële verplichtingen.
9. Het lid is verplicht zich beschikbaar te stellen bij de wedstrijden, de voorbereidingen en de
werkzaamheden na de wedstrijden, welke door de vereniging worden georganiseerd, dit geldt
ook voor wedstrijden welke gezamenlijk met andere verenigingen worden georganiseerd.
10. 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.
11. Alleen leden van 16 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht uitoefenen. Het
stemrecht van leden jonger dan 16 jaar kan tijdens de vergadering door een ouder of wettelijk
vertegenwoordiger worden uitgeoefend.
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Artikel 5 – Bestuur
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit wensen.
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
vicevoorzitter, 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 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.
5. 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.
6. Bestuurslid worden als blijk van waardering vrij gesteld van de basiscontributie en KNHS
afdracht.
7. Bij eventuele geschillen beslist uitsluitend het bestuur en een ieder dient zich bij de
bestuursbeslissing neer te leggen. Het bestuur behoudt zich het recht voor om uitzonderingen
te maken op bestaande regels. Wanneer zich in de vereniging gevallen voordoen, waarin dit
reglement niet voorziet, dan kan het bestuur beslissen met inachtneming van de reglementen
van de K.N.H.S., de Regio of de Kring.
Artikel 6 - 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 een bestuursfunctie in de vereniging dienen lid te zijn of te worden van
de vereniging.
3. Ieder bestuurslid vervult deze functie maximaal 3 jaar. Hierna wordt de ontstane vacature
opnieuw met een verkiezing vervult. Het teruggetreden bestuurslid heeft het recht zich
opnieuw kandidaat te stellen voor de vacature.
4. 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 7 - 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 per e-mail op een door het lid op te geven
adres.
3. Alle officiële mededelingen worden op de website van de vereniging gepubliceerd.
Artikel 8 - Contributie en entreegeld
1. De algemene vergadering bepaald elke najaarsvergadering de hoogte van de contributie en het
verschuldigde entreegeld.
2. Leden die rechtstreeks van PC Zelhem e.o. overgaan naar de rijvereniging zijn vrijgesteld van
de betaling van entreegeld.
Artikel 9 - Gebruik clubterrein
1. Het clubterrein is voor lessende leden en accommodatie leden vrij toegankelijk voor het
berijden van hun pony of paard. Deze leden mogen gebruik maken van de aanwezige
voorzieningen.
2. Longeren in de rijbak is niet toegestaan. Hiermee willen we de goede conditie van de rijbak
behouden.
3. In de periode van 1 oktober tot 1 april mag geen gebruik worden gemaakt van de springweide.
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4. Het gebruik van het clubterrein is altijd geheel voor eigen risico, het bestuur van Rijvereniging
en Ponyclub Zelhem e.o. is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen en/of schade. Leden
dienen zelf in het bezit te zijn van een WA- verzekering inclusief paardendekking.
5. Tijdens het gebruik van het clubterrein is het dragen van degelijke rijkleding en een
goedgekeurde veiligheidscap verplicht en voor ponyruiters is tijdens het springen begeleiding
en een bodyprotector verplicht.
6. Paardenmest dient uit de rijbak verwijderd te worden en in de aanwezige mestbak te worden
gedeponeerd.
7. Na het rijden dienen alle hekken afgesloten te worden.
8. Het clubterrein kan niet exclusief worden afgehuurd door individuele leden, ook niet voor
privélessen.
9. Tijdens de verenigingslessen kan er geen gebruik gemaakt worden van het terrein voor vrij
gebruik.
10. Lessende leden en accommodatie leden mogen gebruik maken van de springweide en het
aanwezige hindernismateriaal, zolang de condities van het terrein dit toelaat. Met in
achtneming van de volgende regels:
a. Na gebruik moet de springweide opgeruimd en ordelijk zijn;
b. Alle hindernisbalken moeten van de grond gehaald worden om te voorkomen dat ze
vroegtijdig wegrotten;
c. Wanneer er hindernismateriaal kapot gesprongen wordt, moet dat direct gemeld
worden bij het bestuur. Het bestuur besluit of eventuele kosten voor het repareren van
de schade verhaald wordt op het lid;
d. Het is niet toegestaan om hindernismaterialen van het terrein af te halen voor gebruik
elders.
11. Indien een lid misbruik maakt van de voorzieningen van het clubterrein of zich niet houdt aan
het reglement dan kan het bestuur besluiten om toegang tot het terrein door het betreffende lid
te ontzeggen.

Vastgesteld in de algemene vergadering op ……………………………. te …………………………….

De voorzitter,

De secretaris,

______________________

______________________
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