HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN RV & PC ’S-GRAVENHOF
Artikel 1. Algemene bepalingen
De verenigingsaccommodatie is gevestigd te Nootdorp, Nieuwkoopseweg 2.
Eigenaar van deze accommodatie is Stal de Kok VOF; de vereniging huurt de accommodatie voor het
geven van lessen aan haar leden, alsmede voor het organiseren van wedstrijden. De accommodatie
staat ter beschikking van de vereniging op dinsdagavond. Een aantal keer per jaar wordt er door de
vereniging een wedstrijd georganiseerd. Voornoemde wedstrijden worden in het weekeinde
gehouden. Ook gedurende deze wedstrijddagen wordt de accommodatie gehuurd van Stal de Kok
VOF.
Het is de leden die van buiten Stal de Kok VOF komen niet toegestaan, anders dan tijdens het
opzadelen van hun paard/pony, gebruik te maken van de zgn. poetsplaats, spuitplaats of het
gangpad van de binnenboxen van stal de Kok VOF. Na afloop van de les dient het paard/pony
derhalve gestald te worden in de trailer/veewagen. Indien het paard/pony mest in de accommodatie
of op de parkeerplaats, dan zorgt de eigenaar van het paard/pony ervoor dat deze mest wordt
opgeruimd.
Artikel 2. Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap RV & PC ’s-Gravenhof en verenigingslessen
1.

Leden melden zich voor het lidmaatschap aan door het digitale aanmeldingsformulier in te
vullen. Wanneer de betrokkene jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding eveneens door een
ouder of voogd te worden ondertekend.

2.

Het bestuur beslist over de toelating van leden, op basis van het digitale
aanmeldingsformulier.

3.

Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat de betrokkene zich
aanmeldt voor het lidmaatschap van de KNHS.

4.

Als lid gaat u akkoord met het huishoudelijk regelement dat te vinden is op de website van
de vereniging.
Op verzoek kunt u een exemplaar van de statuten per mail ontvangen.

5.

Aspiranten mogen 1 proefles volgen op dinsdagavond, maar uitsluitend in overleg met het
bestuur.

6.

Plaatsing in de verenigingslessen gebeurt uitsluitend na overleg met de instructeur en het
bestuur.

Artikel 3. Categorieën van leden / donateurs
1.

Voor het vaststellen van de contributie worden de leden onderverdeeld in de volgende
categorieën:
a. Basislidmaatschap,
b. Lidmaatschap verenigingslessen (leden die aan de lessen deelnemen),
c. Ereleden,
d. Donateurs.

2.

Alleen leden van 16 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht uitoefenen. Het
stemrecht van leden tot 16 jaar kan uitgeoefend worden door een ouder of voogd.

3.

Ereleden betalen geen contributie. Zij hebben wel de verplichting tot het betalen van de
KNHS contributie.

4.

Donateurs mogen de algemene ledenvergadering bijwonen. Zij hebben echter geen
stemrecht en hebben geen verplichting van de KNHS contributie.
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Artikel 4. Contributie/lidmaatschap
1.

De door de leden te betalen contributie wordt op voorstel van het bestuur jaarlijks door de
algemene ledenvergadering vastgesteld. De contributie voor het basislidmaatschap en de
contributie voor de verenigingslessen worden separaat gefactureerd. Het bestuur is
gerechtigd een kleine bijdrage aan administratiekosten in rekening te brengen. Nieuwe leden
betalen éénmalig € 5,00 inschrijvings-/en administratiekosten.

2.

De facturen worden in het eerste kwartaal van het betreffende kalenderjaar per mail
verstuurd naar de leden door de penningmeester.

3.

De facturen moeten binnen 30 dagen na ontvangst zijn voldaan.
a. De factuur voor de verenigingslessen mag via een termijnregeling, uitsluitend via een
automatische incasso in maximaal 4 gelijke termijnen, worden
voldaan. Dit alles zal via de penningmeester worden geïncasseerd.
b. In geval van overschrijding van de betalingstermijn wordt er na de tweede herinnering
€ 15,00 administratiekosten in rekening gebracht.

4.

Het lidmaatschap van de vereniging /KNHS kan slechts beëindigd worden met ingang van het
nieuwe contributiejaar; (contributiejaar is gelijk aan kalenderjaar). Een opzegging dient voor
15 november schriftelijk bij de secretaris te geschieden.

5.

Het lidmaatschap voor deelname aan de verenigingslessen wordt aangegaan voor de duur
van 1 jaar en wordt steeds stilzwijgend verlengd indien niet tijdig, te weten voor 15
november van het lopende kalenderjaar schriftelijk is opgezegd. Indien het paard
aantoonbaar (d.m.v. een dierenartsverklaring) voor een periode van meer dan 3 maanden
niet bruikbaar is voor sport, kan het lidmaatschap voor verenigingslessen worden beëindigd.
De vereniging hanteert in dat geval een opzegtermijn van 3 maanden. Het vooruit betaalde
bedrag zal naar rato, rekening houdend met de opzegtermijn, worden terugbetaald. In geval
van ziekte van de ruiter waardoor voor langere tijd niet kan worden deelgenomen aan de
verenigingslessen hanteren wij dezelfde opzegtermijn en restitutievoorwaarden. De
hierboven vermelde situaties dienen binnen 1 maand na constatering schriftelijk bekend te
worden gemaakt bij het bestuur. Voor de berekening van het terug te betalen bedrag wordt
uitgegaan van de 1e van de volgende maand. Indien het lid zelf een nieuwe combinatie
aandraagt voor de verenigingslessen, die na overleg met het bestuur en instructeur kan
instromen, vervalt de opzegtermijn. Indien een verenigingslid om een andere reden niet
meer wil/kan deelnemen aan de verenigingslessen en in aanmerking wenst te komen voor
restitutie, dient hierover contact te worden opgenomen met het bestuur. Het is toegestaan
als er geen wachtlijst is, zelf vervanging te zoeken. De plek kan echter alleen overgenomen
worden na goedkeuring van het bestuur en instructeur. Is er wel een wachtlijst dan zal het
bestuur met de instructeur overleggen wie passend is in de les. Dit is o.a. afhankelijk van het
niveau. In alle hierboven genoemde gevallen neemt het bestuur een beslissing en deelt die
schriftelijk mee aan het betreffende lid. Indien er geen wachtlijst is en er geen vervanging
wordt gevonden geldt dat voor het lidmaatschap aan de verenigingslessen lesgeld
verschuldigd blijft.

6.

Instromen in de verenigingslessen in de loop van het jaar is mogelijk. De bijdrage voor de
verenigingslessen wordt in dat geval naar rato berekend.

7.

Een directe beëindiging van het lidmaatschap voor de verenigingslessen is van toepassing in
geval van overlijden van paard/pony. In dit geval vindt er een verrekening naar rato plaats.
Voor de berekening van het terug te betalen bedrag wordt uitgegaan van de 1e van de
volgende maand.
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8.

Bij opzegging van het lidmaatschap door de vereniging / het bestuur ( royeren ) blijft de
contributieverplichting bestaan.

9.

Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen, zal het bestuur maatregelingen
treffen, zoals:
a. Het niet toelaten tot de verenigingsles,
b. Het blokkeren van de startpas(sen),
c. Het heffen van administratiekosten conform de tarievenlijst van het KNHS.

Artikel 5. Bestuur
1.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2.

Het bestuur vergadert zo vaak 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 penningmeester, die zolang
de waarneming duurt in alle rechten en plichten treedt van de voorzitter.

4.

In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten genomen worden
indien niet tenminste 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 tenminste twee derde van het aantal bestuursleden anders beslist.

6.

Ieder lid van het bestuur heeft één stem.

7.

Bestuursleden worden aangesteld voor de duur van 3 jaar. De bestuurstermijn kan, na
instemming van de ALV worden verlengd. Om te voorkomen dat bestuursleden tegelijkertijd
aftreden bestaat de mogelijkheid een bestuurstermijn met 1 jaar te verlengen. Er zal een
rooster van aftreden worden gehanteerd. Na iedere bestuursperiode dient er door de ALV
een nieuw bestuurslid te worden gekozen, conform de statuten van de vereniging.
Afgetreden bestuursleden zijn drie jaar na aftreden pas herkiesbaar. Uitzonderingen op
bovenstaande regels kunnen door het bestuur worden voorgedragen aan de ALV en zullen
door een besluit met 2/3 meerderheid moeten worden goedgekeurd.

Artikel 6. Ledenvergadering
1.

De voorzitter leidt de algemene ledenvergadering volgens de agenda en fiatteert de notulen.

2.

Hij geeft de gelegenheid aan de leden om hun mening te geven t.a.v. elk agendapunt.

3.

Indien een lid zich niet houdt aan het onderwerp of zich misdraagt, is de voorzitter bevoegd
dit lid het woord te ontnemen.

4.

De voorzitter kan de vergadering schorsen zolang hij dit nodig acht i.v.m. het aan de orde
zijnde agendapunten. Op verzoek van een meerderheid van de aanwezige leden dient de
vergadering onmiddellijk te worden hervat.

5.

De algemene ledenvergadering kan slechts beslissen over zaken, die op de agenda van de
betreffende vergadering staan.

6.

De algemene ledenvergadering wordt éénmaal per jaar gehouden tenzij een meerderheid
van het aantal leden het bestuur verzoekt een extra ledenvergadering te houden. Leden die
hun contributie niet betaald hebben tellen niet mee voor het bepalen van dit aantal.
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Artikel 7. Rechten en plichten van de leden
1.

Leden die deelnemen aan de verenigingslessen hebben recht op één les per week, op de
dinsdagavond, er wordt dan dressuurles gegeven.

2.

Indien de instructeur verhinderd is om les te geven, zal er gezocht worden naar een adequate
vervanger.

3.

Bij verhindering voor de verenigingsles, kan de deelnemer dit aan Lotte van Engelen
melden.

4.

De leden zijn verplicht om tijdens de lessen een veiligheidshelm (cap), rijlaarzen of chaps
te dragen.

5.

De deelnemers aan de verenigingsles zijn verplicht een aansprakelijkheidsverzekering voor
particulieren af te sluiten.

6.

Het is de leden toegestaan om met een ander paard te lessen.

7.

Het is de leden niet toegestaan om iemand die geen lid is van de vereniging op zijn of haar
paard/pony aan de lessen te laten deelnemen.

Artikel 8. Officiële en overige mededelingen
1.

Alle mededelingen waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan
dit door het bestuur of door de algemene ledenvergadering gewenst wordt geacht, alsmede
alle uitvoeringsbesluiten worden opgenomen in de officiële mededelingen van de vereniging.

2.

Voornoemde en andere mededelingen zullen gepubliceerd worden via de website en/of via
een e-mailbericht.

3.

De vereniging heeft een privacyverklaring opgesteld waarin wordt beschreven hoe er wordt
omgegaan met de persoonsgegevens van leden. Zie daartoe het document Privacyverklaring
op de website.

Goedgekeurd door de ALV d.d. 14 december 2020
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