L.R. De Garderruiters/P.C. De Garderreentjes
opgericht 4 april 1977

Speulderbosweg 28
3886 AP Garderen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT en VERENIGINGSBESLUITEN
1.
AANSPRAKELIJKHEID
1.1 Het verenigingsbestuur kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade of
diefstal van welke aard dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de accommodatie.
1.2 Alle leden zijn medeverantwoordelijk voor het goed reilen en zeilen van de vereniging.
1.3 De verenigingsleden zijn zelf verantwoordelijk voor de door hun meegenomen gasten.
1.4 De verenigingsleden zijn in persoon verantwoordelijk voor de door hun meegenomen
dieren. Voorkom m.n. overlast tijdens lesuren. Zie ook het “Hondenbesluit.”
1.5 Zowel in de binnenbak- als op het buitenterrein dient de veiligheidscap te worden gedragen
conform voorschriften van de KNHS.
1.6 Het dragen van een bodyprotector tijdens de springlessen wordt ten zeerste aangeraden.
2.
REGELS M.B.T. GEBRUIK VAN DE ACCOMMODATIE
2.1 Alleen leden mogen gebruik maken van de accommodatie. In uitzonderlijke gevallen kan
hier in overleg met het bestuur van worden afgeweken.
2.2 Een niet-rijdend lid heeft geen enkel direct of indirect recht op het gebruik van de
accommodatie.
2.3 Men heeft geen alleenrecht op de bak; ieder lid heeft het recht om te rijden.
2.4 Ieder lid dient rekening te houden met de redelijke wensen van medegebruikers en dient de
veiligheid van mens en dier voorop te stellen.
2.5 Vrij springen is toegestaan voor de duur van maximaal 45 minuten.
2.6 Privélessen met eigen instructeur zijn toegestaan.
2.7 In- en uitstappen van paarden/pony’s (warming up resp. cooling down) door niet-leden is
niet toegestaan in verband met de aansprakelijkheid van de vereniging.
2.8 Diegene die als laatste de manege verlaat, dient er zorg voor te dragen dat de lichten
worden uitgedaan, de verwarming lager wordt gezet en dat alle deuren afgesloten zijn.
2.9 Parkeren op het buitenterrein dient naar goed huisgebruik te geschieden, zodat overlast
wordt vermeden. Tijdens verenigingslessen dienen auto’s zo geparkeerd te zijn dat auto’s
met trailers draaigelegenheid hebben. Toegangspoorten en -deuren dienen te allen tijde te
worden vrijgehouden.
2.10 Tijdens bezoek aan de manege of het rijden in de manege dient men de gebruikelijke
etiquette in acht te nemen.
2.11 Tijdens verenigingslessen mag in dezelfde bak niet vrij gereden worden.
2.12 In de binnenbak is het verboden om paarden los te laten lopen of te longeren.
2.13 Op zondag zijn de manege, de kantine en de overige terreinen gesloten voor welke activiteit
dan ook.
2.14 Verhuur van de manege aan leden c.q. derden gebeurt door het bestuur.
2.15 De manege is niet verhuurbaar per uur.
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3.
FINANCIËLE VERPLICHTINGEN
3.1 Alleen het bestuur is bevoegd tot het aangaan van financiële verplichtingen namens de
vereniging tot een bedrag van € 1.000,00 per kalenderjaar na afstemming binnen en
akkoord van het voltallige bestuur.
3.2 Het bestuur is bevoegd een lid dan wel een niet-lid schriftelijk te machtigen tot het
aangaan van financiële verplichtingen tot een maximum van € 1.000,00 per kalenderjaar na
afstemming binnen en akkoord van het voltallige bestuur.
3.3 Het aangaan van financiële verplichtingen door wie dan ook boven de € 1.000,00 is
uitsluitend mogelijk na akkoord van de ALV. De ALV is gerechtigd met 2/3 meerderheid te
beslissen.
3.4 Het bestuur is niet gemachtigd contractuele verplichtingen aan te gaan zonder akkoord van
de ALV.
3.5 Niet-leden kunnen geen taken vervullen met financiële (eind-)verantwoordelijkheid waarbij
het Bestuur de bevoegdheid heeft taken ook aan niet-leden toe te wijzen.
3.6 Wedstrijdgeldprijzen kunnen uitsluitend i.o.m. het bestuur worden vastgesteld.
3.7 In geval van onwetmatig gebruik van verenigingsgeld zal aangifte worden gedaan.
4.
ENTREEBESLUIT
4.1 Er zijn geen seizoensabonnementen. Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31
december. Bij tussentijdse beëindiging vindt geen restitutie plaats. Opzegging van het
lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 december.
4.2 Nieuwe leden betalen in het eerste jaar naar rato van het aantal maanden gerekend vanaf
het moment dat zij lid worden.
4.3 Een nieuw lid heeft recht op 3 proeflessen.
4.4 Is een lid eerder lid geweest, dan komen de éénmalige administratiekosten te vervallen.
Een herintredend lid heeft geen recht op 3 proeflessen.
4.5 Nieuwe leden worden door de coördinator van de betreffende discipline in overleg met de
instructie ingedeeld in de les dan wel op de wachtlijst geplaatst. Leden kunnen twee lessen
per week volgen: één per discipline.
4.6 Een tijdelijke lidmaatschapswijziging is mogelijk als wordt voldaan aan het volgende: Een lid
van de vereniging kan deelnemen aan de instructie i.p.v. een (afwezig) rijdend lid , op de
plaats van en met het paard/de pony van het (afwezige) rijdend lid.
5.
DEELNAME CLUBACTIVITEITEN
5.1 Bij het aangaan van het lidmaatschap geven nieuwe leden op aan welke
vrijwilligersactiviteiten zij deel wil nemen. Deze verplichting geldt voor 4 dagdelen (16 uren)
per jaar.
5.2 Elk lid heeft het recht de vrijwilligersdeelname af te kopen voor € 160,00 per kalenderjaar.
Dit wordt in rekening gebracht tezamen met de jaarcontributie.
5.3 Na elk kalenderjaar vindt verrekening plaats (à €10,- per uur) aan leden die
vrijwilligerstaken niet hebben afgekocht, maar desalniettemin (een deel van) de uren (als
die wel geroosterd waren) niet hebben gemaakt.
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6.
MESTBESLUIT
6.1 Alle leden zijn verplicht na het vrij rijden c.q. na de instructie alle mest in de manege, op het
terrein of in de buurt van de manege op te ruimen.
6.2 Mest dient uitsluitend te worden afgestort in de daarvoor geplaatste container.
6.3 Bij herhaaldelijk niet naleven van dit besluit kan een lid officieel worden gewaarschuwd
door het bestuur. Bij 2 waarschuwingen wordt het gebruik van de binnenbak gedurende 1
maand verboden. De instructeurs dienen op de naleving toe te zien en zo nodig
ruiters/menners aan te spreken.
7.
HONDENBESLUIT
7.1 Honden moeten verplicht zijn aangelijnd, zowel op het buitenterrein als in de kantine. In de
rijbakken, zowel binnen als buiten, zijn honden niet toegestaan, ook niet als zij zijn
aangelijnd.
7.2 Hondenpoep dient door de eigenaar direct te worden opgeruimd.
8.
KANTINEGEBRUIK
8.1 Overdag is de kantine gesloten.
8.2 Indien de kantine ’s avonds geopend is, sluit deze uiterlijk om 24.00 uur.
8.3 Conform gemeentelijke verordening zijn de schenktijden van alcoholische drank
voorgeschreven: maandag t/m vrijdag van 19.00 tot 24.00 uur; op zaterdag, zondag en
feestdagen van 14.00 tot 22.00 uur.
8.4 De barmedewerker mag de kantine één uur na afloop van de laatste les sluiten.
8.5 Van een ieder wordt verwacht overmatig alcoholgebruik te vermijden.
8.6 Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcoholische drank geschonken.
8.7 Bij overmatig gebruik en misbruik is de barmedewerker gemachtigd het schenken van
alcoholische dranken te staken.
8.8 Barvrijwilligers moeten minimaal 16 jaar zijn.
8.9 Als een lid de regels overtreedt krijgt hij/zij een officiële waarschuwing. Bij herhaling
worden passende maatregelen genomen.
8.10 Conform wettelijk besluit is roken in de kantine verboden.
8.11 Het bestuur zal controlerend optreden.
9.
SEKSUELE INTIMIDATIE EN MISBRUIK
9.1 Onze vereniging tolereert geen seksuele intimidatie en misbruik. Als het bestuur
kennisneemt van gepleegde tucht- of strafrechtelijke vergrijpen, zal zij dit melden bij de
politie en is bovendien verplicht dit te melden bij het bondsbestuur en zal na overleg
daarmee optreden tegen de verdachte(n) met ordemaatregelen of sanctie.
In alle gevallen waarin de statuten en/of dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, in
afwachting van een definitieve regeling, die op de eerstvolgende ledenvergadering zal worden
vastgesteld.
November 2021
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