Huishoudelijk reglement Oostelijk West-friesland.
Leden
Artikel 1
Een ieder die lid wilt worden zal in staat worden gesteld om tegen betaling
gedurende 4 lessen kennis met de vereniging te maken.
Artikel 2
 Alle leden die van de verenging lid zijn mogen de lessen volgen indien hun
lidmaatschap hier in voldoet en uitkomen op officiële wedstrijden die worden
gereden onder de vlag van de KNHS
 De lessen, zowel theoretisch als praktisch, kunnen door de leden worden
bijgewoond. Bij verhindering dient men daar van te voren kennis van te geven
aan de daarvoor geldende instructie.

Ereleden
Artikel 3
Ereleden genieten dezelfde rechten als de leden en betalen alleen het maandblad
Paard en Sport aan de vereniging.

Donateurs
Artikel 4
Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of
krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd. Een donateur heeft geen
stemrecht. Donateurs zijn die natuurlijke- of rechtspersonen die door het bestuur zijn
toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het
bestuur vastgelegde bijdrage te storten van € 25,00 per jaar.
De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen ten aller tijden wederzijds
door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het
lopende verenigingsjaar geheel verschuldigd blijft.
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Contributie
Artikel 5
 Zij die gedurende het verenigingsjaar lid worden, zijn contributie verschuldigd
over het resterende kalender/verenigingsjaar.
 Afmelden moet gebeuren voor 15 november, de contributie van het
verenigingsjaar dient dan al wel voldaan te zijn, eerder kan er niet afgemeld
worden. Gebeurd dit niet dan worden de kosten van de KNHS doorberekend
op het lid voor het opvolgend kalender jaar.
 De ruiter is lid en kan daarom één les per week ontvangen. Tegen bijbetaling
kunnen er meerdere lessen worden gevolgd.

Adreswijziging
Artikel 6
De leden zijn verplicht adreswijziging, telefoonnummer en mailadres veranderingen
ten spoedigste aan de ledenadministratie/penningmeester door te geven.

Bestuur
Artikel 7
Bestuursleden worden gekozen op voordracht van het bestuur. Tegenkandidaten
kunnen tenminste 4 dagen vóór de algemene ledenvergadering, door tenminste 3
stemgerechtigde leden en vergezeld van een schriftelijke verklaring van de
kandidaat, dat deze de kandidatuur aanvaard, schriftelijk worden voorgedragen.
Artikel 7a
Het is niet toegestaan om meerdere mensen uit één huishouden c.q. relatie zitting te
laten nemen in het bestuur. Indien er functies onbezet blijven kan de algemene
ledenvergadering hier anders over beslissen.
Artikel 8
Het nemen van een bestuursbesluit geschiedt met meerderheid van stemmen. In de
vergadering van het bestuur dienen tenminste 3 leden aanwezig te zijn.
Artikel 9
Elk bestuurslid geniet de korting van een niet rijdend lid op zijn contributie. Mocht een
bestuurslid eerder bedanken dan dat zijn ambtstermijn voorbij is wordt er verwacht
dat het lidmaatschap van een niet rijden lid alsnog voldaan wordt voor het resterende
verenigingsjaar.

Voorzitter
Artikel 10
De voorzitter heeft de leiding van de Algemene Leden Vergadering en
bestuursvergaderingen en tekent, indien nodig, bepaalde stukken.
 Hij/zij leidt de vergaderingen en fiatteert de notulen en financiële boekjaren.
 Hij/zij geeft gelegenheid aan de leden om hun mening te geven ten aanzien
van elk agenda punt.
 Indien een lid zich niet houdt aan het onderwerp of zich misdraagt is de
voorzitter bevoegd dit lid het woord te ontnemen.
 Hij/zij kan de vergadering schorsen zolang als nodig is i.v.m. het aan de orde
zijnde agenda punt. Op verzoek van de meerderheid der aanwezige leden
dient de vergadering onmiddellijk hervat te worden.

Secretaris
Artikel 11
De secretaris is belast met:
 Het samenstellen van de notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen.
 Het tijdig uitnodigen voor de te houden bestuurs- en ledenvergaderingen en
agenda’s en notulen .
 Het voeren van correspondentie namens het bestuur.
 Het bijhouden van het archief.
 Het opstellen van een verslag waarin is opgenomen het aantal leden. Tevens
worden diverse activiteiten van de vereniging op de site geplaatst.
 Alles wat redelijkerwijs tot de werkzaamheden van de secretaris behoort en
onder zijn verantwoordelijkheid dient plaats te vinden.

Penningmeester
Artikel 12
De penningmeester is belast met:
 Het beheer van de financiële middelen van de vereniging.
 Het innen c.q. doen innen van contributies en donaties van de leden,
donateurs en sponsoren.
 Het afhandelen van de financiële verplichtingen door de vereniging
aangegaan.
 Het tijdig vóór de betreffende algemene vergadering bij het bestuur indienen
van het ontwerp rekening en verantwoording van het financieel beheer over
het afgelopen boekjaar, in de voorjaar ledenvergadering. Deze financiële
zaken worden gemaakt door een professionele boekhouder in samen werking
met de penningmeester
 Het bijhouden van het register van leden, donateurs, ereleden en sponsoren.
 Alles wat redelijkerwijs tot de werkzaamheden van de penningmeester behoort
en onder zijn verantwoordelijkheid dient plaats te vinden.
Stemmingen
Artikel 13
Voor de schriftelijke stemmingen over personen wijst de algemene ledenvergadering
een stembureau aan van twee leden buiten het bestuur. Voor stemmingen over
dingen volstaat het met hand op steken; dit moet vast komen te staan in de notulen.
Artikel 14
Een stem is ongeldig als op het stembriefje iets anders is aangegeven dan
noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.
Artikel 15
Voor het stemmen voor kinderen onder de leeftijd van 15 jaar en voor het stemmen
met een machtiging zie statuten artikel 16 lid 6.

Wedstrijden

Artikel 16
Voorwaarden voor het deelnemen aan en het houden van wedstrijden worden nader
geregeld in het wedstrijd reglement als bedoeld in artikel 2 van de KNHS en volgens
het veiligheidscertificaat.
Het bestuur is bevoegd nadere voorwaarden te stellen met betrekking tot het
deelnemen van wedstrijden.

Verzekering, verzorging, vaccinatie
Artikel 17
De rijdende leden zijn verplicht voor hun paard/pony een W.A. verzekering af te
sluiten.
Zowel bij wedstrijden als bij de rijlessen dient de eigenaar van het paard/pony in het
bezit te zijn van een geldig paspoort en correcte uitgevoerde vaccinaties.
Bij wedstrijden en de rijlessen behoort het paard/pony behoorlijk verzorgd en
gepoetst te zijn, dit geld tevens voor het harnachement.

Verenigingstenue
Artikel 18
De leden die aan wedstrijden deelnemen dienen gekleed te zijn volgens de regels
conform de KNHS, zie www.knhs.nl .

Corvee- kantine-en hulpdiensten
Artikel 19
Ieder lid is verplicht deel te nemen aan de corvee- kantine- hulpdiensten volgens
aangewezen rooster. Corvee en hulpdiensten worden gedraaid door leden onder
achttienjaar, leden boven de achttien draaien kantine- en hulpdiensten. Tijdens de
najaarsleden vergadering wordt het rooster bekend gemaakt voor het daarop
volgend verenigingsjaar en per mail naar iedereen doorgestuurd. Tevens hangt het
rooster in het halletje.
Iedereen heeft de plicht om voor vervanging te zorgen als hij zijn verplichting niet kan
nakomen. Wordt er geen vervanging geregeld stel je de contactpersoon op de
hoogte dat je niet komt en koop je je dienst af met een bedrag van € 25,00 per keer.
Er is een lijst waarop mensen zich kunnen opgeven voor extra kantine- hulpdiensten
waarvoor je dan € 15,00 per keer voor ontvangt, restant is voor OWF.
Een nieuw lid die voor het eerst kantinedienst gaat draaien wordt door de
contactpersoon op de hoogte gebracht en ook ingewerkt.
Als leden het verzaken om te corveeën zal hier ook € 25,00 voor in rekening worden
gebracht.

Artikel 20

Als de corvee- kantine- en hulpdiensten niet worden gedraaid, verstuurd het bestuur
een waarschuwingsbrief. Daarop volgend legt het bestuur een boete op, bovenop de
afkoop som van € 25,00. Zie statuten artikel 7 lid 2. Als aan deze kennisgeving niet
wordt voldaan kan het bestuur besluiten om iemand voor te dragen voor een
schorsing voor een aantal lessen. Als er dan nog niet aan de regels wordt voldaan is
het bestuur genoodzaakt een royement aan te vragen in de algemene
ledenvergadering, waarvan de KNHS op de hoogte wordt gesteld.

Gedragsregels langs de weg voor paard- ponyruiters en menners
Artikel 21
Het is verboden in de bermen te crossen en om trottoirs te betreden.
Tevens wordt er op gewezen dat de mest van het paard/pony op de weg opgeruimd
dient te worden of aan de kant te worden geschoven. Dit om overlast te voorkomen.

Verplichtingen
Artikel 22
De leden van de vereniging dienen zich te houden aan de volgende regels:













Het dragen van een veiligheidshelm is ten alle tijden verplicht op het terrein
van OWF, zowel met paarden/pony’s onder de man als voor de kar.
Longeren wordt in de omheinde buitenbak toegestaan, wederom mogen er
paarden in worden los gegooid. Dit is in de binnenbak niet toegestaan.
In de grote buitenbak worden geen prikkers gebruikt om banen uit te zetten,
tevens mag er niet in worden gelongeerd.
De binnenbak en grote buitenbak moeten vrij zijn van mest. Dit houdt in dat
tijdens de lessen er niet door de mest wordt gereden en dat de mest tijdens de
les en zeker na de les moet worden verwijderd uit de bak. Er zal tijdens de
lessen iemand moeten worden aangewezen door instructie die deze taak op
zich neemt. Tijdens het vrij rijden geldt deze regel ook. Het is zeer belangrijk
dat de mest wordt verwijderd uit de bak i.v.m. de duurzaamheid van de
bodem.
Tijdens de lessen is het stil aan de zijkanten van de manege, dit om overlast
te voorkomen.
Privé lessen hebben geen voorrang op vrij rijden.
Linkerhand heeft voorrang op rechterhand. Ruiters in draf of galop op de
linkerhand hebben voorrang op ruiters in draf of galop op de rechterhand. Het
is echter niet de bedoeling om deze voorrang af te dwingen. Ruiters die
zijgangen of oefeningen rijden hebben voorrang op een ander ook al zitten ze
op de andere hand.
Bij binnenkomst of verlaten van de bak dit graag aangeven met “deur vrij”.
Het slepen van de bak gaat voor vrij rijden en privé lessen.
Tijdens wedstrijden/evenementen op het terrein van OWF is de accommodatie
niet toegankelijk voor ruiters te paard of voor de kar, die niet mee doen met de
wedstrijd.Ieder nieuw lid dient zich eerst kenbaar te hebben gemaakt bij de
contactpersoon van het bestuur.





Ieder lid die een andere les wilt gaan volgen dient zich eerst te melden bij de
contactpersoon die aangewezen is door het bestuur.
Alle bestuursleden en contactpersonen staan op de website van
www.owfvenhuizen.nl.
Menners hebben voorrang op ruiters op de dagen, dinsdagochtend,
donderdagavond na 20:00 uur en vrijdagochtend. Probeer hier gezamenlijk uit
te komen.

Slotbepaling
Artikel 23
In geval één of meerder bepalingen van dit reglement onduidelijk mochten blijken te
zijn, alsmede in gevallen waarin het reglement niet blijkt te voorzien, beslist het
bestuur van de vereniging. Ieder lid van de vereniging heeft het recht op een
exemplaar van dit reglement alsmede de aanvullingen c.q. wijzigingen daarop.

