Huishoudelijk Reglement

Zaanse Ruiters
Opgericht 14 oktober 1949

Wijzigingen op versie van 1979 voorgelegd aan de Leden van de Zaanse Ruiters
op 11 mei2012. – ingangsdatum vaststelling 12 mei 2012.
Dit reglement werkt aanvullend op de statuten, behorende bij de vereniging de
Zaanse Ruiters.
Artikel 1- Contributie
Voor het vaststellen van de te betalen contributie worden de leden en aspirantleden ingedeeld in een aantal categorieën, t.w.
a. rijdende leden;
b. niet rijdende leden;
c. ponyruiters;
d. accommodatielid;
e. startkaartlid;
f. donateurs;
De contributie dient door de leden voor 1 juni van het lopende boekjaar te
worden voldaan. Het bestuur kan hiervan ontheffing verlenen. Bij niet tijdige
betaling aan de functionaris kan het verschuldigde door deze geïnd worden of
doen geïnd worden en komen de kosten van incassering ten laste van het
verantwoordelijke lid. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld. Een nieuw lid
dient eerst de contributie te hebben betaald voordat er een startkaart mag
worden aangevraagd bij de KNHS. Een tweede gezinslid krijgt 10% korting.
Donateurs en startkaartleden (cat. e en f) mogen wel de vergadering bijwonen,
maar hebben geen stemrecht.
De contributie, te betalen door de leden, wordt op voorstel van het bestuur
jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld. Tevens bepaalt de algemene
vergadering de hoogte van het entreegeld. Door aspirant leden kan gekozen
worden om geen entreegeld te betalen. Ze worden dan geen ‘deeleigenaar’ van
de accommodatie.
Artikel 2- Ereleden
Ereleden genieten dezelfde rechten als de leden, doch zijn vrijgesteld van het
betalen van contributie.
Artikel 3- Voorzitter
De voorzitter heeft de leiding van de algemene vergadering en de
bestuursvergaderingen en tekent de stukken indien nodig.
a. Hij/zij leidt de vergaderingen volgens de agenda;
b. Hij/zij geeft de gelegenheid aan de leden om hun mening te geven
n.a.v. elk agendapunt;
c. Indien een lid zich niet houdt aan het onderwerp of zich misdraagt, is
de voorzitter bevoegd dit lid het woord te ontnemen;
d. Hij/zij kan de vergadering schorsen zolang als nodig is i.v.m. het aan
de orde zijnde agendapunt. Op verzoek van de meerderheid van de
aanwezige leden dient de vergadering onmiddellijk hervat te worden.
Artikel 4 – Stemmingen

Voor de schriftelijke stemmingen wijst de voorzitter een stembureau aan van
drie leden buiten het bestuur.
Artikel 5 – Onderricht
Regelmatig, maar tenminste jaarlijks wordt het les- c.q. leerprogramma door het
bestuur vastgesteld in overleg met de instructeur c.q. instructrice. . Indien men
gebruikt maakt van de trainingen en de training niet kan bijwonen, is men
verplicht afbericht te geven. Het bestuur is gerechtigd maatregelen te nemen.
Artikel 6– Publiciteit
Het bestuur informeert de leden, via de website, via mail of indien nodig
schriftelijk, over voor hen van belang zijnde aangelegenheden. Extern wordt
getracht zoveel mogelijk goede publiciteit van het verenigingswerk te
verstrekken en hebben sponsoren een belangrijke plek binnen de vereniging.
Artikel 8 – Accommodatie
a. Een ieder is verplicht om tijdens het rijden een veiligheidscap te dragen.
Dit geldt voor binnen en buiten, met uitzondering van wedstrijden. Dan
gelden de reglementen van de KNHS.
b. Het is verboden te roken, voor zowel leden als gasten, in alle overdekte
ruimtes.
c. Zowel leden als gasten worden geacht uitwerpselen van hun paard/pony
op te ruimen.
d. Leden worden verzocht om gasten te wijzen op de reglementen.
e. Voor niet-leden is het verboden om gebruik van de accommodatie te
maken, tenzij anders afgesproken.
f. Zowel leden als gasten dienen de stalregels (op borden aangegeven in
beide rijhallen) te respecteren.
Artikel 9 – Gedragsregels
a. Van alle leden wordt verwacht dat ze een aantal keer per jaar
kantinewerkzaamheden en/of hulp bij
wedstrijden/evenementen verrichten. De roosters voor deze
werkzaamheden worden per mail toegestuurd en staan op deze website
onder de desbetreffende disciplines. Indien een lid op het betreffende
dagdeel niet aanwezig kan zijn dien hij/zij zelf voor vervanging te zorgen.
b. Besluiten van het bestuur en besluiten van de algemene ledenvergadering
dienen ten alle tijden gerespecteerd te worden. Bij het niet respecteren
van een besluit kan het bestuur conform de statuten maatregelen treffen.
c. Bij ontevredenheid c.q. problemen dient u zich te melden bij het bestuur.
Het is niet toegestaan het recht in eigen hand te nemen.
d. Alle leden dienen met respect met elkaar om te gaan en zodanig te
handelen.
Artikel 10- Slotbepalingen (1)
Het bestuur c.q. de vereniging is niet aansprakelijk voor:
a. Schade, alsmede lichamelijk letsel veroorzaakt door de leden of de door de
leden gebruikte paarden.
b. Schade, alsmede lichamelijk letsel veroorzaakt door gastruiters en hun
aanhang of de door hen gebruikte paarden.
c. Schade en/of lichamelijk letsel aan leden of gastruiters en hun aanhang, of
van de in de vereniging gebruikte paarden, welke direct of indirect

d.

e.

verband houden met de paardensport en of andere onvoorziene
gebeurtenissen.
Schade en/of vermissingen van uitrusting, harnachementen, kleding en/of
andere eigendommen (ook indien geleend of onder hun hoede hebbende
)van leden of gastruiters en hun aanhang.
Toezeggingen, afwijzingen en of bekend makingen anders dan door de
daarvoor bevoegde bestuursleden, of door deze gemachtigde personen.

Artikel 11- Slotbepalingen (2)
a. Alle rijdende leden en gastruiters dienen W.A. verzekerd te zijn.
b. Alle paarden en pony’s die het clubterrein bezoeken dienen jaarlijks
ingeënt te zijn conform de dan geldende eisen voor wedstrijdruiters van de
KNHS.
Artikel 12- Slotbeplaingen (3)
In geval een of meerdere bepalingen van dit reglement, dat aanvullend werkt op
de statuten,mochten blijken niet duidelijk te zijn, alsmede in gevallen waarin dit
reglement, de statuten of de wet niet blijken te voorzien, beslist de algemene
vergadering. Ieder lid van de vereniging heeft recht op een exemplaar van dit
reglement alsmede op de aanvullingen c.q. wijzigingen daarop.
Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 11 mei 2012.
Mevr. M. Doeves –de Boer, voorzitter.

