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1

INTRODUCTIE

1.1

Doel van het document
Een vereniging dient om haar leden plezier te brengen in de sport die zij uitoefenen. Toch
zal een vereniging regels moeten hanteren om het plezier voor iedereen duurzaam te
maken. Dit document toont het Huishoudelijk Reglement dat geldig is voor leden.

1.2

Structuur van het Huishoudelijk Reglement
Het Huishoudelijk Reglement bestaat uit een tweetal documenten, te weten:
Huishoudelijk Reglement voor Leden: Hierin staan de spelregels waaraan elk lid dient te
voldoen;
Huishoudelijk Reglement voor het Bestuur: Hierin staan de spelregels waaraan het
bestuur zich dient te houden.
Het Huishoudelijk Reglement vormt een aanvulling op de Statuten van PSV Twello en
beschrijven zaken die niet in de Statuten zijn vastgelegd. Tezamen met de Statuten vormt
het Huishoudelijk Reglement de regelgeving voor en omtrent PSV Twello.

1.3

Hiërarchie
Mochten er in het Huishoudelijk Reglement zaken staan die conflicteren met de Statuten dan
zijn de Statuten leidend over het Huishoudelijk Reglement.

1.4

Status
Dit is versie 1.3 van document Huishoudelijk Reglement, voor Leden. De status van het
document is Definitief.
Elk lid van PSV Twello wordt geacht het Huishoudelijk Reglement te kennen en na te leven.

1.5

Referenties
[1] Statuten PSV Twello
Geponeerd door Jac van Beek, dd: 30 januari 2008
Auteur: Ben v.d. Put
Versie: 1.2
Datum: 15-11-2013
[2] Huishoudelijk Reglement voor het Bestuur
Auteur: Ben van de Put
Versie: 1.1
Datum: 15-11-2013
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2

REGLEMENT

2.1

Verenigingsaccomodatie
De verengingsaccommodatie is gevestigd bij Stal Beltmanshoeve, Heeringstraat 4 te WilpAchterhoek.

2.2

Lidmaatschappen
PSV Twello kent de volgende lidmaatschappen:
Rijdende Leden: Dit zijn leden die gebruik maken van de verenigingsaccommodatie door
deel te nemen aan dressuurlessen, springlessen en activiteiten die door de vereniging
worden georganiseerd. Deze leden zijn tevens lid van de KNHS.;
Startpas Leden: Dit zijn leden die niet deelnemen aan lessen maar wel lid zijn van de
KNHS. Zij zijn gerechtigd om mee te doen aan activiteiten die door de vereniging worden
georganiseerd;
Donateurs: Dit zijn leden die onze vereniging een ‘warm hart’ toedragen door contributie
voor donateurs te betalen, maar zijn verder niet actief betrokken bij de vereniging. Zij zijn
geen lid van KNHS. Donateurs zijn geen lid van de vereniging. Zij betalen geen
contributie doch dragen vrijwillig in natura en/of financieel bij (waarbij de vereniging het
minimum bedrag bepaalt). Ze zijn hooguit te gast tijdens de ALV. Zij hebben niet de
rechten en verplichtingen van leden en dus ook geen stemrecht;
Ereleden: zie Statuten (ref [1]). Ereleden betalen geen contributie.

2.3

Lidmaatschap regels
PSV Twello kent een lidmaatschap per half jaar voor Rijdende Leden en Startpas Leden.
Voor Donateurs geldt een lidmaatschap per jaar;
Lidmaatschap wordt zonder opzegging half jaar (voor Donateurs: per jaar) verlengd;
Opzeggen van lidmaatschap dient voor 1 juni of voor 1 december te gebeuren waarbij
het lidmaatschap respectievelijk 1 juli c.q. 1 januari komt te vervallen. Restitutie van
contributie voor het resterende deel van het lopende halve jaar is niet mogelijk;
Het lidmaatschap van de KNHS is per jaar. Zodra het lidmaatschap van PSV Twello
wordt opgezegd zal de secretaris van PSV Twello het lidmaatschap van de KNHS
opzeggen. Het opzeggen van de Startpas dient door het lid zelf te gebeuren;
Restitutie van contributie van de KNHS voor het lopende jaar is bij opzeggen van het
lidmaatschap niet mogelijk.

2.4

Regels gebruik verenigingsaccommodatie
Natuurlijk gelden er in onze accommodatie een aantal regels. Hieronder het reglement voor
onze verenigingsaccommodatie:
Binnenbak en buitenbak zijn uitsluitend toegankelijk voor rijdende leden en alleen tijdens
de lessen;
Het is niet toegestaan om als ‘niet-lid’ op een paard/pony van iemand die ‘wel lid’ is,
gebruik te maken van onze accommodatie;
Gebruikers van de accommodatie dienen er voor te zorgen dat hun pony’s of paarden
zijn ingeënt volgens de in Nederland geldende voorschriften en richtlijnen;
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Het is niet toegestaan om pony’s of paarden in de bak los te gooien of te longeren;
Gebruikers van de accommodatie dienen zelf de paardenpoep in de bak of op het terrein
op te ruimen;
Gebruikers van de accommodatie zijn verplicht om een goed passende en juist
bevestigde cap (NEN norm CE/EN 1384) en rijlaarzen te dragen. In plaats van rijlaarzen
zijn rijschoenen met beenbeschermers (ofwel: Jodphur boots met chaps) ook
toegestaan. Tijdens de springlessen wordt het gebruik van een bodyprotector
aanbevolen;
Een ieder die zich niet aan de regels houdt zal van het terrein worden verwijderd;
Het bestuur is te allen tijden bevoegd om de regels aan te passen, toe te voegen, te
verwijderen of uitzonderingen te maken op de regels.

2.5

Contributie regels
Contributie wordt in principe per automatisch incasso geïnd. Bij onoverkomelijke bezwaren
zal de contributie per factuur geïnd worden.
Wanneer niet tijdig is betaald, kan men voor lessen of activiteiten die door de vereniging
worden georganiseerd worden geweigerd tot het moment waarop de contributie ontvangen
is.

2.6

Nieuwe leden
Een nieuw lid mag naar keuze één dressuur- of één springles volgen. Hiervoor moet hij/zij
vooraf even contact opnemen met de secretaris van het bestuur.
De secretaris bepaald in overleg met de instructeurs in welke les een nieuw lid kan
deelnemen voor de proefles.
Het bestuur beslist over de toelating van nieuwe leden.
Bij nieuwe leden wordt de contributie van de lopende periode naar rato berekend.

2.7

Lessen en deelnemen aan lessen
Rijdende leden mogen zowel dressuurlessen als springlessen volgen.
Lessen en lesindeling worden per mail verstrekt. Bij verhindering van de instructie wordt er
altijd naar gestreefd vervangende instructie te zoeken. Wanneer lessen vervallen door
weersomstandigheden of in het uiterste geval als er geen vervanging is, wordt dit
gecommuniceerd per mail.
Overstappen naar een andere les/instructeur kan alleen na overleg met de
bestuursfunctionaris die de lesindeling verzorgd. Deze zal e.e.a. afstemmen met de
instructie.

2.8

Afmelden van lessen
Wanneer een ruiter langer dan een week van tevoren weet dat hij/zij niet aan lessen zal
deelnemen (bijv. vakantie, ziekte of blessure paard/pony) is hij/zij VERPLICHT de
bestuursfunctionaris die de lesindeling verzorgd daarvan op de hoogte te brengen, zodat
deze evt. lessen kunnen samen voegen.
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Indien een ruiter op het laatste moment niet kan deelnemen aan een les is hij/zij
VERPLICHT de instructeur hierover van te voren te informeren.
Bij meermaals verzuim zonder afmelden kan de toegang tot de les worden ontzegd!

2.9

Begeleiders
Begeleiders mogen tijdens de lessen aanwezig zijn langs de bakrand of in de kantine. Zij
mogen zich niet met de lessen bemoeien. Het is begeleiders en leden toegestaan om koffie
te nemen mits men EUR 0,50 per kop koffie achterlaat in de daartoe bestemde spaarpot.
Aan het einde van de les dient men de stekkers van het koffiezetapparaat en van de kachel
van de kantine uit het stopcontact te verwijderen.

2.10

Starten op officiële wedstrijden
Rijdende Leden en Startpas Leden zijn automatisch lid van de overkoepelende organisatie
KNHS. Door je KNHS lidmaatschap kun je op officiële wedstrijden uitkomen.
Het inschrijven van wedstrijden dient een lid zelfstandig te doen bij de uitschrijvende
vereniging. Het lid is zelf verantwoordelijk voor de betreffende startgelden.

2.11

Hulp bij activiteiten
De verenging kan bij organisatie van evenementen zoals het jaarlijkse concours,
clubkampioenschappen en ponykamp, niet zonder de hulp haar leden functioneren. Daarom
zijn leden verplicht met enige regelmaat te helpen bij activiteiten van de vereniging en
wanneer het lid zelf verhinderd is, te zorgen voor vervanging.

2.12

Communicatie
De leden ontvangen de officiële mededelingen per e-mail. Indien een lid niet over een e-mail
adres beschikt, ontvangt het lid de mededeling per post.

2.13

Veiligheid en aansprakelijkheid
Het betreden van het terrein van de verenigingsaccommodatie of een
evenemententerrein van PSV Twello gebeurt op eigen risico;
Het bestuur is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel. De ruiter/eigenaar blijft te
allen tijde zelf verantwoordelijk;
Het dragen van een cap is voor iedereen verplicht;
Een bodyprotector wordt tijdens springlessen aanbevolen;
Ieder Rijdend Lid en Startpas Lid dient zelf voor een goede verzekering te zorgen.

2.14

Vaccinaties en ziekte
Ieder paard of pony dient voordat hij het terrein van de verenigingsaccommodatie of
evenemententerrein betreedt gevaccineerd te zijn tegen influenza. De paarden of pony’s
moet zijn ingeënt volgens de in Nederland geldende voorschriften en richtlijnen.
Als een paard of pony niet (voldoende) is ingeënt of een zeer besmettelijke ziekte heeft
(vraag je veearts), is het verboden het terrein te betreden.
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2.15

Normen en fatsoen
Het bestuur streeft er naar een gezellig verenigingsleven en een veilig sportklimaat. Leden
die zich misdragen zullen ter verantwoording worden geroepen. Verder wordt van de leden
verwacht dat hij/zij zich ook op andermans terrein als gast gedraagt en aanwijzingen van b.v.
ringmeester, parkeerwachter, bestuur of andere vrijwilligers opvolgt.

2.16

Slotbepaling
Ingeval een bepaling van dit reglement onduidelijk mocht blijken alsmede in gevallen waarin
dit reglement niet blijkt te voorzien, beslist het bestuur van de vereniging.
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