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HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
Van Hippische Vereniging Winterswijk 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 
Artikel 12: Privacy verklaring 
 
 
 

 

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 op 
het aanmeldformulier.  

3. Het lidmaatschap dient schriftelijk bij de 
secretaris aan de vereniging te worden 
aangevraagd (zie aanmeldformulier). Of via de 
website te downloaden. 

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. 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. 

6. 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. 

7. Alle leden worden voor de duur van hun 
lidmaatschap tevens lid van de KNHS, de 
regiovereniging en de kringvereniging. 

8. 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 of verlaging van het 
verenigingslidmaatschap kan per 1 juli mits 
schriftelijk opgezegd voor 1 juni. (KNHS altijd 
per 31.12).  

9. Inhoudelijke aanpassing van de 
lidmaatschapscategorieën worden ter 
goedkeuring voorgelegd in de Algemene 
Ledenvergadering. 

 
 
  

Artikel 2 – Donateurs 
1. Donateurs, omschreven in artikel 4 van de 

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

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

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

 

Artikel 3 – Bestuurssamenstelling 
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal 

personen met een minimum van 5. 
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. Eén bestuurslid is aangewezen als 
commissieleden paarden en wordt gekozen 
uit leden met een paard en zijn 18 jaar of 
ouder. Eén bestuurslid is aangewezen als 
commissieleden pony’s en wordt gekozen 
uit ouders van ponyleden. Eén bestuurslid is 
aangewezen als commissielid mennen en 
wordt gekozen uit de mennende leden.  

 

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 actuele hoogte van 
de contributie staat vermeld op de website. 

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

categorie 3 worden gebruikt. Evenementen die 
speciaal voor de hele vereniging worden 
georganiseerd vormen hierop de uitzondering. 

2. De accommodatie kan door de rijdende leden 
gebruikt worden tot een half uur voor de 
aanvang van de verenigingslessen en vanaf 
een half uur na afloop van de 
verenigingslessen. 

3. De mennende leden (categorie 3) kunnen 
enkel op vaste tijden gebruik maken van de 
accommodatie. Deze staan aangegeven op de 
website. 

4. Het is niet toegestaan dat er tegelijkertijd, in de 
rijhal, onder het zadel wordt gereden en wordt 
gemend.  

5. Gezamenlijk gebruik van de buitenbak door 
mennende leden en rijdende leden, is enkel 
toegestaan indien in de buitenbak een 
afscheiding wordt aangebracht. Evenementen 
die gericht zijn op beide disciplines vormen 
hierop de uitzondering.  

6. Een sleutel van de manege kan worden 
verkregen bij het secretariaat. Hiervoor wordt 
een borgsom gevraagd. De borgsom wordt 
vergoed na inlevering van de sleutel.  

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

8. Het bouwen van hindernissen of 
vaardigheidsparcours ten behoeve van het 
mennen is enkel toegestaan in overleg met het 
bestuur in verband met spoorvorming.  

9. Na menactiviteiten dient overleg met de 
onderhoudsploeg plaats te vinden over het 
slepen van de bak. 

10. De tijden van de evenementen en verhuur 
worden op de website en Facebook vermeld. 

11. Verzoek tot structurele verhuur van de 
accommodatie of een deel van de 

accommodatie wordt door het bestuur ter 
stemming gebracht in de algemene 
ledenvergadering 

12. Draven en galopperen op de parkeerplaats is 
niet toegestaan. 

13. Handelen volgens veiligheidscertificaat. Het 
handboek is te vinden op 
www.veiligpaardrijden.nl. 

 

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 dient in de mestbak te 
worden gestort. (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 en buitenbaan is niet 
toegestaan. Wel in de longeercirkel op het 
terrein. 

7. Eventuele gaten in de bak moeten direct na het 
gebruik dicht geharkt worden. 

8. Springmaterialen en pionnen voor de 
vaardigheid worden na gebruik op de hiervoor 
bestemde plaatsen teruggezet. 

9. Leden onder de 18 mogen alleen gebruik maken 
van de accommodatie indien er minimaal één 
ander lid/begeleider van 18 jaar of ouder 
aanwezig is. 

10. Mennende leden mogen alleen gebruik maken 
van de accommodatie indien er een groom 
aanwezig is. (Onder andere in verband met het 
openen en sluiten van de poort/deuren en het 
opruimen van de mest, zodat de menner op de 
bok kan blijven zitten.) Eén groom voor 
meerdere aanspanningen is toegestaan. Men 
dient na het volgen van de verenigingslessen 
gezamenlijk de opzadelruimte te vegen en de 
kantine netjes achter te laten. 

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

12. Aanwijzingen van het bestuur en de instructie 
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. 

http://www.veiligpaardrijden.nl/
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15. Honden zijn niet toegestaan in de rijbaan en 
kantine en voor het gehele terrein en 
accommodatie geldt een aanlijnplicht. 

16. Het dragen van een veiligheidshelm met een 
gesloten kinband is te allen tijde verplicht 
tijdens het rijden en mennen (voor zowel 
menners als opzittenden) op de 
accommodatie.  

17. Bij het rijden/mennen in de buitenbaan dient 
het hekwerk om de baan te zijn gesloten. Bij 
het rijden/mennen in de manege dienen alle 
deuren (aansluitend aan de binnenbak) te zijn 
gesloten. 

18. Tijdens het (vrij) rijden dient rekening te 
worden gehouden met andere 
(men)combinaties en personen in de rijbaan. 

 

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 zijn vermeld op de WR&PC site. 
4. Indien de lessen worden gevolgd is men bij 

verhindering verplicht 24 uur van te voren 
hiervan kennis te geven bij de contactpersoon 
van het bestuur.  

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 van de les zal zondermeer niet 
worden toegelaten. 

7. Op de accommodatie mag uitsluitend les 
worden gegeven door een gediplomeerd 
instructeur/instructrice, die bevoegd is om 
lessen te geven zoals vermeld in ‘bijlage 9’. 
Deze bijlage is te downloaden van 
www.veiligpaardrijden.nl. Deze regel is tevens 
van toepassing voor privélessen/vrij rijden in 
onze accommodatie. 

 

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. Deelname aan verenigingskampioenschappen 
en op aanwijzing van instructie en bestuur is het 
verplicht het verenigingstenue te dragen en 
optoming te gebruiken. Het wedstrijdtenue van 
de vereniging is als volgt: 
Ponyruiters 
- zwarte veiligheidshelm  
- zwart rijjasje, witte blouse/ shirt, met 

plastron / kraagje.  
- 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 sjabrak met verenigingslogo. 
Items die van de vereniging worden geleend, 
worden in goede staat geretourneerd. 

 

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 via de KNHS.  

 

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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.veiligpaardrijden.nl/
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 Artikel 11 - Privacyverklaring   
  
Dit is de privacyverklaring van Hippische Vereniging Winterswijk, gevestigd te Winterswijk, 
Steengroeveweg 30, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 40102022, hierna te noemen: Hippische Vereniging Winterswijk.   
  
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig 
wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet 
hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding 
van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan het secretariaat. Het e-
mailadres van het secretariaat staat vermeld op onze website.  
  
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke 
persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens 
eventueel van ons ontvangen.   
  
Doel   Welke 

persoonsgegevens  
Grondslag  Bewaartermijn 

  
Ontvangers  

  
          
Onderzoeken of u lid kan 
worden   

  

en   

  

het uitvoeren van de 
lidmaatschapsovereenkomst.
  

 Voornaam  

 Achternaam  

 Adres   

 Geboortedatum   

 Telefoonnummer
  

 E-mail adres  

  

Uitvoering van 
de 
overeenkomst 
  

Indien u lid 
wordt 
gedurende de 
looptijd van de 
overeenkomst. 
Indien u geen lid 
wordt worden 
uw gegevens zo 
snel als mogelijk 
verwijderd 
binnen 6 
maanden   

NVT  

Administratie   Voornaam  

 Achternaam  

 Adres  

 Telefoonnummer
  

 E-mail adres  

 Bankgegevens  

 Betaalgegevens  

  

Uitvoering van 
de 
overeenkomst 
  

Gedurende de 
looptijd van de 
overeenkomst 
en tot 2 jaar 
daarna, daarna 
alleen in de 
financiële 
administratie 
voor 7 jaar.  

 Penningmeeste
r  

 Secretaris  

 Accountant  

 Belastingdienst  

Pagina-einde  
Versturen digitale 
berichten, 
waaronder nieuws 
en e-mails   

 Voornaam  

 Achternaam  

 E-mailadres  

  

Uitvoering van 
de 
overeenkomst  

  

Zolang als men 
aangemeld is.  

 E-marketingtools  

Om onze digitale 
dienstverlening te 
verbeteren  

 Cookies (zie voor 
meer info het sub kopje 
Cookies)  

 IP-gegevens  

  

Toestemming  Iedere keer dat 
onze website 
bezocht wordt. 
Deze gegevens 
worden zo snel 
als mogelijk 
geanonimiseerd.   

  

 Websitebeheerder
  

 Analytics tools  

Ter benadering 
na beëindiging 
lidmaatschap. 

 Voornaam  

 Achternaam  

Toestemming  Zolang als de 
toestemming niet 
is ingetrokken.  

NVT  
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Bijvoorbeeld voor 
een reünie of 
bijzondere 
gebeurtenis.   

 Adres   

 Telefoonnummer  

 E-mail adres  

  
  
Cookies  
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en 
door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies 
om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in 
gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw 
voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe 
vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.  
  
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies 
mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch 
noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke 
wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Privacy Verordening.   
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. 
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de 
Help-functie van uw browser.   
  
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden  
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de 
Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel 
in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin 
persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.  
  
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens  
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging 
op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage 
te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij 
een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de 
Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens 
van de Vereniging hebben ontvangen.  
  
Beveiliging persoonsgegevens  
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, 
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de 
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens 
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.  
  
Minderjarigen  
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder 
of voogd te overleggen.  
  
Links naar andere websites  
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing 
op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De 
Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende 
privacyverklaring van die websites te raadplegen.   
  
Wijziging van het privacy beleid  
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de 
website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de 
Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke 
wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.  
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Contactgegevens  
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken 
tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met het 
secretariaat. De meest recente contactgegevens staan op de website.  
  
  
Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens  
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor 
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 

Artikel 12 – Slotbepaling 
1. Ingeval een of meerdere bepalingen van dit huishoudelijk reglement niet duidelijk mochten blijken te 

zijn, alsmede in gevallen waarin dit  
2. reglement niet blijkt te voorzien, beslist het bestuur van de vereniging. 
3. Ieder lid van de vereniging krijgt een exemplaar van dit reglement en ontvangt op verzoek een 

exemplaar van de statuten. 
 

  
 


