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HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
 
van de “WINTERSWIJKSE RUITER & PONYCLUB” te Winterswijk 
 
 
 
 
Dit huishoudelijk reglement bestaat uit: 
 
Artikel   1: Leden en lidmaatschap  
Artikel   2: Donateurs 
Artikel   3: Bestuurssamenstelling 
Artikel   4: Contributie 
Artikel   5: Manege en terrein gebruik 
Artikel   6: Gedragsregels  
Artikel   7: Instructie 
Artikel   8: Wedstrijden 

Artikel   9: Aansprakelijkheid 
Artikel 10: Wijzigingen 
Artikel 11: Slotbepaling 
 
Bijlage   1: Diverse gegevens 
Bijlage   2: Inschrijfformulier 
 
 
 

 
Artikel 1 – Leden en lidmaatschap 
1. Leden zijn omschreven in artikel 4 van de 

statuten van de vereniging 
2. Het lidmaatschap is onderverdeeld in 

categorieën. De categorieën zijn vermeld in 
bijlage 1 behorende bij dit huishoudelijk 
reglement.  

3. Het lidmaatschap dient schriftelijk bij de 
secretaris aan de vereniging te worden 
aangevraagd (bijlage 2). 

4. Aanvragen van het lidmaatschap door 
personen beneden 18 jaar, dienen vergezeld 
te gaan van toestemming van een van de 
ouders of de wettelijk vertegenwoordiger. Deze 
leeftijdsgrens geldt tot en met het kalenderjaar 
waarin men de leeftijd van 18 jaar bereikt. 

5. Is of was de aanvrager/aanvraagster lid van 
een andere rijvereniging, dan kan het bestuur 
van de vereniging zich binnen 14 dagen 
wenden tot het bestuur van die andere 
rijvereniging voor eventuele nadere gegevens. 

6. Indien het bestuur beslist dat het lidmaatschap 
niet gewenst is dan zal de afwijzende 
beslissing binnen een maand schriftelijk ter 
kennis worden gebracht van de verzoek(st)er. 

7. Leden die de leeftijd van 18 jaar nog niet 
hebben bereikt, worden bij de besluitvorming 
in de vereniging vertegenwoordigd door één 
der ouders of hun wettelijk vertegenwoordiger. 

8. Leden worden voor de duur van hun 
lidmaatschap tevens lid van de KNHS, de 
regiovereniging en de kringvereniging. 

9. Opzegging van het lidmaatschap per 31.12 
zoals omschreven in artikel 6 van de statuten 
dient schriftelijk te geschieden uiterlijk op 15 
november van een jaar. Tussentijdse 
opzegging van het verenigingslidmaatschap 
kan per 1 juli mits schriftelijk opgezegd voor  
1 juni. (KNHS altijd per 31.12) 

10. Het is wel mogelijk gedurende het jaar het 
verenigingslidmaatschap om te zetten naar 

een lagere categorie per 01.07 of 31.12 van een 
jaar. 

 
11. Bij aanmelding van het lidmaatschap is het     
     aanschaffen van een verenigingsdekje verplicht. 
  
Artikel 2 – Donateurs 
1. Donateurs, omschreven in artikel 4 van de 

statuten, dienen zich schriftelijk aan te melden 
bij het bestuur van de vereniging (bijlage 2) 

2. Aanvragen van het donateurschap door 
personen beneden 18 jaar, dienen vergezeld te 
gaan van toestemming van één der ouders of 
van de wettelijk vertegenwoordiger. 

3. Donateurs mogen de algemene 
ledenvergaderingen bijwonen, zij hebben daar 
geen stemrecht. 

 
Artikel 3 – Bestuurssamenstelling 
1. Het bestuur bestaat uit 9 personen (bijlage 1 

artikel 6). 
2. Bestuursleden kunnen ten hoogste worden 

benoemd voor één periode. Deze periode 
kan met maximaal twee aansluitende 
periodes verlengd worden. 

3. Tussentijds gekozen en benoemde 
bestuursleden treden aan in de termijn van 
het bestuurslid dat de vacature deed 
ontstaan. 

4. Drie bestuursleden zijn aangewezen als 
commissieleden paarden en worden 
gekozen uit leden met een paard en zijn 18 
jaar of ouder. Drie bestuursleden zijn 
aangewezen als commissieleden pony’s en 
worden gekozen uit ouders van ponyleden 

 
Artikel 4 – Contributie 
1. Voor het vaststellen van de te betalen 

contributie worden de leden ingedeeld in 
categorieën zoals genoemd in artikel 1 van dit 
huishoudelijk reglement. De hoogte van de 
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contributie is vermeld in bijlage 1 bij dit 
huishoudelijk reglement. 

2. Wanneer het lidmaatschap gedurende het 
(half)jaar wordt beëindigd (zie artikel 1.10) blijft 
niettemin de contributie voor het lopende half 
jaar verschuldigd. 

3. De afdracht aan de KNHS vindt in het eerste 
half jaar plaats 

4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het 
boekjaar van de vereniging eindigt, blijft 
niettemin de afdracht aan de KNHS voor het 
lopende boekjaar verschuldigd. 

5. Bij niet tijdige betaling aan de penningmeester 
kan het verschuldigde door deze geïnd of doen 
geïnd worden en komen de kosten van 
incasso ten laste van het verantwoordelijke lid. 
Tevens is conform artikel 5 van de statuten 
vanaf die vervaldatum over het verschuldigde 
bedrag de wettelijke rente verschuldigd. 

6. Lidmaatschap van de vereniging houdt tevens 
in dat men zich dient te abonneren op Paard 
en Sport (1 per gezin). 

7. Ouders van ponyleden die optreden als 
bestuurslid en zelf niet rijdend zijn zijn 
vrijgesteld van contributie en aanverwante 
betalingen. 

 
Artikel 5 – Manege en terrein gebruik 
1. De accommodatie kan door de rijdende leden 

gebruikt worden tot een half uur voor de 
aanvang van  de vereniginglessen en vanaf 
een half uur na afloop van de 
verenigingslessen. 

2. Een sleutel van de manege kan worden 
verkregen bij de manegecommissie. Hiervoor 
wordt een borgsom gevraagd. Zie bijlage 1. De 
borgsom wordt vergoed na inlevering van de 
sleutel.  

3. Gebruik van de manege is niet mogelijk 
gedurende evenementen en de daarbij 
behorende voorbereidingen en gedurende de 
uren dat de manege is verhuurd. 

4. De tijden van de evenementen en verhuur 
worden op het mededelingenbord vermeld. 

5. Verzoek tot structureel verhuur van de 
accommodatie of een deel van de 
accommodatie wordt door het bestuur ter 
stemming gebracht in de algemene 
ledenvergadering 

 
Artikel 6 - Gedragsregels op de manege 
1. Om veiligheidsredenen is roken in de manege 

uitdrukkelijk verboden. Overigens gelden de 
landelijke bepalingen ten aanzien van het 
rookbeleid. 

2. Verontreiniging in de manege, 
opzadelplaatsen en op het buitenterrein dient 
te worden opgeruimd. 

3. De opgeschepte mest moet in de mestbak 
worden gestort en niet in de vuilcontainer. 

4. Hulpmiddelen (mestvork, schop, bezem, 
kruiwagen, enz.) moeten direct na gebruik 
worden teruggeplaatst. 

5. Het is niet toegestaan om paarden/pony’s los te 
laten in de manege. 

6. Het longeren in de manege is niet toegestaan.  
7. Eventuele gaten in de bak moeten direct na het 

gebruik dicht geharkt worden. 
8. Springen is voor minderjarigen alleen 

toegestaan onder toezicht van een begeleider. 
9. Springmaterialen worden na gebruik op de 

hiervoor bestemde plaatsen teruggezet. 
10. Jeugdleden onder de 12 mogen alleen gebruik 

maken van de accommodatie indien er minimaal 
één ander lid/begeleider van 18 jaar of ouder 
aanwezig is. 

11. Degene die als laatste weggaat doet de lichten 
uit en sluit af. 

12. Aanwijzingen van het bestuur en de instructie 
(zie bijlage 1) dienen te worden opgevolgd; zij 
zijn gerechtigd een onbevoegde de toegang tot 
het verenigingsterrein te ontzeggen. 

13. Alle paarden/pony’s die van de accommodatie 
gebruik maken dienen gezond te zijn en te zijn 
ingeënt conform KNHS wedstrijdvoorschriften. 

14. Hengsten zijn uitgezonderd de wedstrijden (mits 
de combinatie aan de KNHS gestelde normen 
voldoet)niet toegestaan op de accommodatie in 
verband met de veiligheid. 

15. Honden zijn niet toegestaan in de rijbaan en 
voor het gehele terrein en accommodatie geldt 
een aanlijnplicht. 

16. Het dragen van een veiligheidshelm met een 
gesloten kinband is ten allen tijde verplicht 
tijdens het rijden op de accommodatie 

 
Artikel 7 – Instructie 
1. Het doel van de vereniging is om alle leden de 

mogelijkheid te bieden voor onderricht door 
gediplomeerde instructeurs/trices. 

2. Regelmatig, doch tenminste jaarlijks wordt het 
les- c.q. leerprogramma door het bestuur 
vastgesteld in overleg met de instructeur(s). Bij 
de lessen is men gehoorzaamheid verschuldigd 
aan de instructeur. Deze is - eventueel in 
overleg met het bestuur – gerechtigd 
combinaties die hieraan niet voldoen in zijn of 
haar lessen te weigeren. 

3. De lestijden en groepssamenstelling zijn 
vermeld op de borden in de manege. 

4. Indien de lessen worden gevolgd is men bij 
verhindering verplicht hiervan kennis te geven. 
Voor de relevante gegevens zie de 
telefoonnummers op de lesindeling overzichten. 

5. De indeling in de diverse lessen gebeurt door 
het bestuur in overleg met de instructeur(s). 

6. Men kan alleen met een ander paard/pony op de 
les verschijnen na hierover vooraf toestemming 
te hebben gevraagd aan bestuur en instructie. 
Een paard/pony welke niet past in het niveau 
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van de les zal zondermeer niet worden 
toegelaten. 

 
Artikel 8 – Wedstrijden 
1. De voorwaarden voor het deelnemen aan en 

het houden van wedstrijden zijn geregeld in 
het wedstrijdreglement van de Koninklijke 
Nederlandse Hippische Sportfederatie 
(KNHS). 

2. De deelnemers aan de wedstrijden dienen; 
- op tijd aanwezig te zijn; 
- zich op tijd gereed te houden om te 

starten; 
- zich onder alle omstandigheden correct te 

gedragen; 
3. Deelnemers aan een wedstrijd moeten in het 

bezit zijn van: 
- een geldig bewijs van lidmaatschap van de 

KNHS; 
- een geldige startkaart; 
- een geldig paardenpaspoort met bij pony’s 

een geldig meetbewijs; 
- een door een dierenarts afgegeven geldig 

vaccinatiebewijs. 
Deze bescheiden moeten op de wedstrijden op 
verzoek worden getoond. 

4. Bij de aanvraag van een nieuwe startkaart 
dient vooraf te worden betaald. 

5. Paarden/pony’s die ziek zijn of afwijkingen 
vertonen, zijn uitgesloten van deelname aan 
wedstrijden. 

6. Inschrijving voor wedstrijden vindt plaats via 
inschrijflijsten op het mededelingenbord in de 
manege. Voor sommige wedstrijden dient de 
inschrijving zelf te worden verzorgd. 

7. Inschrijfgelden worden uit het concourspotje 
betaald tenzij anders bepaald. 

8. Het concourspotje dienen voldoende middelen 
aanwezig te zijn. Bij een negatief saldo per 
ruiter / amazone wordt er in principe niet meer 
ingeschreven voor wedstrijden.  

9. Afmelding dient tijdig – dat wil zeggen voor het 
eind van de inschrijfperiode - en schriftelijk te 
gebeuren bij het wedstrijdsecretariaat. Indien 
de afmelding niet of niet tijdig geschiedt zodat 
deze niet wordt geaccepteerd door de 
organiserende vereniging, is zowel het 
inschrijfgeld als een eventuele boete 
verschuldigd (zie bijlage 1 artikel 2). 

10. Tijdens wedstrijden dient ieder lid gekleed te 
zijn overeenkomstig het KNHS 
wedstrijdvoorschrift 

11. Daar waar de vereniging als zodanig in de 
openbaarheid treedt dient ieder deelnemend 
lid het verenigingstenue te dragen en optoming 
te gebruiken Het wedstrijdtenue van de 
vereniging is als volgt: 
Ponyruiters 
- zwarte veiligheidshelm  

- zwarte bodywarmer, witte blouse of witte 
trui, met plaston / kraagje. Toegestaan is 
ook een zwart rijjasje met witte plastron  
vanaf L2. 

- witte rijbroek; 
- witte handschoenen; 
- zwarte rijlaarzen. 
Paardruiters 

- zwarte veiligheidshelm  
- zwart rijjasje met witte plastron   
- witte rijbroek; 
- witte handschoenen; 
- zwarte rijlaarzen. 
-  

De paarden en pony’s moeten zijn uitgerust met 
een witte schabrak met verenigingslogo. 
 
Aanschaf verenigingsdekje is verplicht. Indien 
meerdere gezinsleden lid zijn, is 1 dekje per 
gezin verplicht aan te schaffen. 

 
Artikel 9 – Aansprakelijkheid 
1. De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor 

ziekte, ongevallen, brand, diefstal, enz. van 
paard of pony; een WA verzekering is verplicht. 

2. De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor 
het zoekraken c.q. beschadiging door brand, 
diefstal, enz, van het harnachement of enig 
ander eigendom op of in haar terreinen en 
accommodaties. 

3. De vereniging beschikt over een collectieve WA 
verzekering.  

 
Artikel 10- Wijzigingen 
1. Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement 

kunnen uitsluitend door de algemene 
vergadering tot stand worden gebracht. 

2. Wijzigingen dienen met meerderheid van de 
uitgebrachte geldige stemmen te zijn 
aangenomen. 

 
Artikel 11 – Slotbepaling 
1. Ingeval een of meerdere bepalingen van dit 

huishoudelijk reglement niet duidelijk mochten 
blijken te zijn, alsmede in gevallen waarin dit 
reglement niet blijkt te voorzien, beslist het 
bestuur van de vereniging. 

2. Ieder lid van de vereniging krijgt een exemplaar 
van dit reglement en ontvangt op verzoek een 
exemplaar van de statuten. 

 
 
 
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering op  
28 november 2011 te Winterswijk 
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Bijlage 1  
bij het Huishoudelijk reglement van de Winterswijkse Ruiter & Ponyclub. 
 
1. Categorieën leden en de contributie (artikel 1, 2 en 4 van het huishoudelijk reglement)  
Categorieën                  Contributie 2013 
 
 
Niet rijdend lid                  €   46,-- 
Niet lessend paardlid of niet lessend ponylid             € 130,50 
Rijdend paardlid – personen van 18 jaar en ouder en/of met een paard van 158 cm en hoger            € 254,00 
Rijdend ponylid   – personen jonger dan 18 jaar en met een pony kleiner dan 158 cm                             € 222,00 
Nieuwe leden die vanaf 2010 instromen betalen naast de contributie een opslag van € 50,--  
( jaarlijks) t/m 2013 i.v.m. de nieuwbouw van de manege, zie informatieboekje. 
Aanschaf van een verenigingsdekje ( € 29,00) is verplicht bij inschrijving van nieuwe leden. 
 

 
 
2. Overige kosten per 19 april 2010 
- Administratiekosten bij eerste herinnering              €   10,-- 
- Boete bij niet (tijdig) afmelden voor wedstrijden             €   10.-- 
 
Voor de kosten van startkaarten, startcoupons, registratie e.d. zie de tarieven op de website van de 
KNHS: www.knhs.nl 
 
 
3. Telefoon en adres Winterswijkse Ruiter en Ponyclub 
 
Het adres en telefoonnummer van de Manege: 
Steengroeveweg 30  
7101 PH  Winterswijk 
Tel: 0543 530034 
 
Secretariaat 
 
Bart de Boer 
Kalverstraat 7 
7101 EG Winterswijk 
Telefoon : 06-42484430 
Email   : bartdeboerwrpc@lijbrandt.nl 
 
4. Ereleden 

 
 

Rini Vruwink-Berenschot Brinkeweg 34  7109 BN Winterswijk Miste sinds 18.04. 2005 
 
Henk Smalbraak  Guldenweg 4 7108 BT Winterswijk-Woold sinds  28.11.2011 


