
Huishoudelijk Reglement 
 

VAN DE LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB ‘DE BOREFTSE RUITERS’ 
(up to date juli 2011) 

 
1. De contributie voor leden van zowel de Landelijke Rijvereniging als de Ponyclub (BR) 

wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV), voorzover deze 
veranderingen meer betreffen dan een verhoging van 5% van bestaande contributies. De 
contributie betreft één kalenderjaar. 

 
2. De contributie bestaat uit een algemeen deel, dat alle leden verschuldigd zijn en een deel 

dat slechts wordt betaald, indien een lid, al is het slechts eenmaal per jaar, gebruik maakt 
van de manege van de BR. Lessen in de manege vallen ook binnen bedoeld gebruik. 
Evenementen, clinics, onderlinge wedstrijd e.d.,  georganiseerd door de vereniging 
vallen niet binnen dit gebruikt, behoudens indien het bestuur anders bepaalt. 

 
3. De lesgelden maken geen onderdeel uit van de contributie en worden door het bestuur 

vastgesteld, maar mogen de kosten van deze lessen niet te overstijgen. Omdat de kosten 
van het lesgeld over het aantal deelnemers wordt verdeeld dient het lesgeld dan ook per 
seizoen te worden betaald. Ongeacht wel of geen deelname per les. 

 
4. De minimumbijdrage van donateurs wordt door de ALV vastgesteld. 

 
5. Leden kunnen tevens lid worden van de Koninklijke Nederlandse Hippische 

Sportfederatie (KNHS) en daarmee de landelijke koepelorganisatie ondersteunen, en/of 
een startkaart aanvragen, dan wel gebruik maken van andere voor hun openstaande 
diensten van KNHS. Het lid dient dit te melden aan de BR en de KNHS-kosten hiervan 
worden het lid in rekening gebracht. 

 
6. Het bestuur van de vereniging draagt zorg voor aanmelding van leden die dat wensen 

bij de KNHS, de afdracht van lidmaatschapsgelden en de daarmee samenhangende 
correspondentie 

 
7. Het lidmaatschap dient schriftelijk opgezegd te worden bij de secretaris uiterlijk een 

maand voor het begin van een nieuw contributieperiode. 
 

8. Opzegging van bij de KNHS aangegane verplichtingen (lid, startkaart, startcoupons 
e.d.) dient conform de regelen van de KNHS te gebeuren, waarbij het bestuur van de 
BR bovendien een termijn van 1 maand wordt geboden om opzegging te 
verwezenlijken. 

 
9. Alle leden mogen de verlichting van de bak bedienen. 

 
10. Het losgooien en longeren van paarden is niet toegestaan in de bak.  

 
11. Tijdens de lessen kunnen alleen de leden, die de les volgen, gebruik maken van de bak. 
 
12. Privé lessen op het terrein van de vereniging door andere dan door de vereniging 

aangenomen instructeurs, is pas toegestaan na toestemming van het bestuur. 
 



13. Tegen betaling van het vastgestelde lesgeld zijn leden gerechtigd deel te nemen aan de 
dressuur- of springlessen. De tijdstippen en de indeling van de lessen worden door het 
bestuur vastgesteld, in overleg met de leden en de instructeurs. 

 
14. Alle leden zijn gerechtigd deel te nemen aan de verenigingsevenementen, zoals 

onderlinge en oefenwedstrijden, bos- en strandritten en feestavonden. 
 

15. Het clubtenue bestaat voor ponyruiters uit: 
• een witte (dressuur)blouse met lange mouwen en een plastron; 
• een zwarte, getailleerde bodywarmer/ wedstrijdjasje; 
• een witte rijbroek; 
• zwarte rijlaarzen; 
• een zwarte (veiligheids)cap; 
• een wit, vierkant sjabrak, aan beide zijden voorzien van het geborduurde logo 

van de vereniging. 
 

16. Het clubtenue bestaat voor paardenruiters uit: 
• een zwart rij-jasje 
• een witte dressuurblouse met plastron; 
• een witte rijbroek; 
• zwarte rijlaarzen; 
• een zwarte (veiligheids)cap; 
• een wit, vierkant sjabrak, aan beide zijden voorzien van het geborduurde logo 

van de vereniging. 
 
17. Bij deelname aan wedstrijden, optochten, parades en ceremoniën, dienen alle leden in 

clubtenue te verschijnen. 
 
18. Personen die overwegen lid te worden, hebben het recht kosteloos een drietal 

dressuurlessen te volgen, alvorens zich als lid aan te melden. 
 
19. Alle leden zijn, wanneer het bestuur hen daartoe verzoekt, verplicht zich 10 uur in te 

zetten voor de vereniging door hun medewerking te verlenen aan georganiseerde 
evenementen en voorkomende werkzaamheden, zoals het verlenen van hulp bij de 
organisatie van wedstrijden en optochten en het onderhoud van het materiaal van de 
vereniging. Indien men deze verplichting niet wil/kan dragen, is dit omzetbaar in de 
betaling van een, door het bestuur, bepaald bedrag. 
Voorts zijn alle leden die regelmatig gebruik maken van de bak verplicht het 
bodemmateriaal van de bak te harken. 

 


