
 

 

 
 Opgericht:17 sept.1971      Opgericht:01 okt. 1981 

  Vereniging nr. 40371       Vereniging nr. 40571 

Algemeen Reglement  
Paard en ponyvereniging Boxmeer 

 
Artikel 1 - Algemene bepalingen 
 

1. Paard en ponyvereniging Boxmeer is op 01 januari 2012 ontstaan uit een fusie  
tussen rijvereniging Hipparion (1981) en ponyclub Remonte (1971). 

2. De vereniging beoogt een brede doelstelling en biedt een platvorm aan alle 
disciplines van de paarden- en ponysport, zowel actief als passief. 

3. De vereniging kent op dit moment twee actieve afdelingen: een afdeling pony’s en 
een afdeling paarden. 

4. De vereniging maakt gebruik van het Ruitersportterrein “langs de lijn” Het terrein 
is gelegen aan de parallelweg ong. nr. in Boxmeer. Het beheer en onderhoud 

  van het ruitersportterrein valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. 
 
Artikel 2 - Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap 
 

1. Nieuwe leden kunnen zich bij de secretaris van de vereniging schriftelijk 
aanmelden door een hiervoor verkrijgbaar invulformulier in te vullen en in te 
leveren bij de secretaris van de vereniging. Wanneer de betrokkene jonger is dan 
18 jaar dient de aanmelding behalve door de betrokkene tevens te worden 
ondertekend door een ouder of voogd. 

2. De secretaris van de vereniging zorgt voor aanmelding van de leden bij de KNHS. 
3. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur niet tot 

toelating besluit,kan op verzoek van de betrokkene de algemene vergadering 
alsnog tot toelating van het lidmaatschap besluiten. 

4. statuten en dit algemeen reglement alsmede een overzicht van de dan 
fungerende bestuursleden, hun functies en de op dat moment geldende tarieven 
zijn te raad plegen op de website van de vereniging. 

 
Artikel 3 - Categorieën van leden 
 

1. De vereniging kent: 
• Actieve leden: leden die op enige manier gebruik maken 
van de faciliteiten die de vereniging biedt (gebruik terrein, lessen, 
wedstrijd rijden, enz.); 
• Steunende/rustende leden: leden die geen enkel gebruik maken van faciliteiten 
van de vereniging 
•jeugdleden:leden jonger dan 18 jaar. 
• Ereleden: deze worden door de algemene vergadering benoemd. 

2. Het bestuur bepaalt in welke onder 1. genoemde categorie een lid valt. 



 

 

3. Alleen leden van 18 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht 
uitoefenen. Het stemrecht van leden tot 18 jaar kan ter vergadering door een 
ouder of voogd worden uitgeoefend. 

4. De contributie voor alle categorieën van leden wordt jaarlijks door de 
ledenvergadering vastgesteld. Wanneer iemand lopende het jaar lid wordt,wordt 
per eerste van die maand de contributie naar rato door berekend. 

5. Ereleden betalen geen contributie, incl. kosten lidmaatschap KNHS. 
 
Artikel 4 - Beëindiging lidmaatschap 
 

1. Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per email gebeuren 
bij de secretaris van de vereniging. 

2. Als het opzeggen van het lidmaatschap van de KNHS of het opzeggen van een 
startpas niet vóór 20 november van het verenigingsjaar bij de secretaris heeft 
plaatsgevonden, wordt het lidmaatschap en/of de startpas geacht te zijn verlengd 
met 1 jaar. Eventuele kosten die de KNHS in rekening heeft gebracht blijven te 
allen tijde verschuldigd. 
 

Artikel 5 – Bestuur 
 

1. Alleen leden van de vereniging of ouders van minderjarige leden kunnen tot 
bestuurslid worden gekozen. 

2. Het bestuur vormt zo veel als mogelijk een goede afspiegeling van het 
ledenbestand. 

3. De bestuursleden van de vereniging zijn tevens aangewezen om de vereniging te 
vertegenwoordigen op regio- en kringvergaderingen. 

4. Bestuursleden zijn vrij van contributie. 
 
Artikel 6 - Algemene verplichtingen 
 

1. Alle paarden en pony’s die op het ruitersportterrein verschijnen, dan wel 
deelnemen aan verenigingsactiviteiten en/of wedstrijden moeten minimaal 1 keer 
per jaar worden ingeënt tegen influenza. 

2. Alle paarden en pony’s die deelnemen aan officiële wedstrijden moeten voldoen 
aan de eisen die vanuit de KNHS gesteld worden aan identificatie en registratie 
(zoals bijvoorbeeld een identificatiechip en een bijbehorend paspoort). 

3. Alle leden zijn verplicht bij het paard- of ponyrijden tijdens verenigingsactiviteiten 
en/of gebruik van het ruitersportterrein een veiligheidscap te dragen. 

4. Alle actieve leden en/of ouders van jeugdleden worden geacht medewerking te 
verlenen aan activiteiten van de vereniging,maar ook aan het onderhoud van het 
terrein en clubgebouw maar ook het zorgen voor 2 sponsoren eea wel afgestemd 
en in overleg met de vereniging . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Artikel 7 - Deelname aan verenigingslessen 
 

1. Alle leden kunnen, afhankelijk van de beschikbare plaatsen, deelnemen aan de 
verenigingslessen. 

2. Het bestuur maakt de groepsindeling voor de lessen en zoekt instructeurs aan. 
3. Verenigingslessen voor de afdeling paarden en de afdeling pony’s vinden in 

principe gescheiden plaats 
4. Iedere ruiter of amazone (ouder) is zelf verantwoordelijk voor het regelen van 

vervoer van en naar de trainingen. 
5. Van jeugdleden dient ten minste een ouder of voogd aanwezig te zijn tijdens de 

lessen. 
6. Aspirant-leden kunnen aan 2 proeflessen deelnemen. 

 
Artikel 8 - Deelname aan wedstrijden 
 

1. Ruiters en amazones die aan wedstrijden willen deelnemen moeten zichzelf vóór 
de sluitingsdatum van de betreffende wedstrijd inschrijven en het inschrijfgeld 
voldoen. 

2. Afmelden voor wedstrijden is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de ruiter of 
amazone zelf. Als afmeldingen niet vóór sluitingsdatum (zie vraagprogramma) 
hebben plaatsgevonden, blijft men het inschrijfgeld aan de betreffende organisatie 
verschuldigd. 

3. De wedstrijdagenda voor de afdeling pony’s en de afdeling paarden kunnen op de 
website  van de KNHS (www.knhs.nl) worden geraadpleegd. 

4. Het rijden van afdelingsdressuur (zes- of viertal) is niet verplicht. 
5. Iedere ruiter of amazone (ouder) is zelf verantwoordelijk voor het regelen van 

vervoer van en naar wedstrijden. 
 

Artikel 9 – Communicatie 
 

1. Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, 
of waar van dit door het bestuur of door de algemene vergadering gewenst wordt 
geacht, alsmede alle uitvoeringsbesluiten, worden opgenomen op de website van 
de vereniging en of via email. 
 

Artikel 10 – Financiën 
 

1. Naast de kosten die leden aan de vereniging verschuldigd zijn (contributie incl. 
KNHS contributie), worden de kosten van de KNHS ( startpas, 
registratiekosten,etc) volledig aan de betreffende leden doorberekend. 

2. Het bestuur is gemachtigd om zonder voorafgaande toestemming van de 
algemene vergadering financiële verplichtingen tot een maximum van €1500,-- 
aan te gaan namens de vereniging. 

 
Artikel 11 - Felicitaties / condoleances 
 

1. In alle gevallen bepaalt het bestuur hoe felicitatie of condoleance plaatsvindt. 
2. Het bestuur beslist of een receptie, feest, zieke of uitvaart al dan niet bezocht 

wordt. 
3. Het bestuur beslist of bij feesten, uitvaarten, e.d. begeleiding met paarden en/of 

pony’s door de vereniging plaatsvindt. 
 



 

 

 
Artikel 12 - Het verenigingstenue. 
 

1. Alle ruiters en amazones van de vereniging zijn verplicht om tijdens wedstrijden te 
rijden in tenue zoals omschreven in de betreffende KNHS-reglementen. Het 
hieronder omschreven verenigingstenue wordt geadviseerd, doch is niet verplicht. 

2. Het verenigingstenue van de afdeling pony’s (als je afdelingsdressuur wilt rijden, 
is dit vanwege de uniformiteit het verplichte tenue) bestaat uit een donkerblauw 
rijjasje  met daaronder een witte plastron met speld en voor onder het zadel zijn 
zadeldekjes. ( beschikbaar gesteld door de vereniging) 

3. Het verenigingstenue van de afdeling paarden (als je afdelingsdressuur wilt rijden, 
is dit vanwege de uniformiteit het geadviseerde tenue) bestaat uit een zwart 
rijjasje en voor onder het zadel een wit zadeldekje(beschikbaar via de club). 
 

Artikel 13 - Het ruitersportterrein 
 

1. Het ruitersportterrein mag onbeperkt gebruikt worden door leden van de 
vereniging. Alle eventuele andere gebruikers van het terrein zullen hiervoor 
toestemming moeten vragen bij het bestuur. 

2. Gebruik van het ruitersportterrein is altijd voor eigen risico,  het bestuur van de 
vereniging is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen en/of schade. 

3. Het bestuur heeft de bevoegdheid om mensen de toegang tot het terrein te 
ontzeggen wanneer zij zich niet aan dit reglement houden. 

4. Het ruitersportterrein is altijd toegankelijk voor paarden en/of pony’s via de grote 
poort. 

5. Ruiters en amazones mogen onbeperkt gebruik maken van het aanwezige 
hindernismateriaal. Wel wordt verwacht dat na gebruik alles netjes opgeruimd 
wordt, hierbij geldende volgende regels: 
• Alle hindernisbalken moeten van de grond gelegd worden om te voorkomen dat 
ze vroegtijdig wegrotten. 
• Alle gebruikte materialen horen in de ‘spring-hoek’ thuis. Als je 
hindernismateriaal elders gebruikt (bijvoorbeeld in de rijbak), dan moet dat na 
gebruik weer teruggeplaatst worden in de ‘spring-hoek’. 
• Wanneer er hindernismaterialen kapot gesprongen worden, moet dat gemeld 
worden bij het bestuur . 
• Het is niet toegestaan om hindernismaterialen van het terrein af te halen voor 
gebruik elders zonder toestemming van het bestuur. 

6. Wanneer het donker is en iemand wil toch trainen, kan er gebruik gemaakt 
worden van de verlichting langs de rijbak. Hierbij gelden de volgende regels: 
• De verlichting mag alleen branden als er daadwerkelijk gereden wordt, dus niet 
onnodig lampen laten branden. 
• De verlichting in het clubgebouw hoeft niet te branden als er buiten gereden 
wordt. 
• Het aan- en uitschakelen van de verlichting gebeurt middels een schakelaar bij 
het clubgebouw. Ruiters en amazones die i.v.m. het inschakelen van de 
verlichting, kunnen een sleutel lenen van kast waar de schakelaars in zitten 
• Wanneer er een lamp kapot gaat (of kapot is) dan moet dit gemeld worden bij 
het bestuur. 

7. Het is verboden om sleutels bij te laten maken en/of aan andere mensen te 
geven. 
 
 



 

 

 
8. De aanwezige regeninstallatie wordt uitsluitend gebruikt om het terrein stofvrij te 

houden tijdens de reguliere trainingsuren van de vereniging. De vereniging zorgt 
zelf voor het inschakelen van de sproeiers. Na gebruik dient alles netjes te 
worden opgeruimd. Voor individuele trainingen wordt de regeninstallatie dus niet 
gebruikt. 

9. Eventueel afval moet in de vuilnisbak in/bij het clubgebouw worden gegooid, en 
mag niet op het terrein ‘gedumpt’ worden. 

 
Artikel 14 - Het clubgebouw 

 
1. Alleen bestuursleden dragen zorg over de sleutel van het clubgebouw. 
2. Het is verboden om sleutels bij te laten maken en/of aan andere mensen te 

geven. Zonder toestemming van het bestuur. 
3. Het is verboden om zaken uit het clubgebouw mee naar huis te nemen zonder 

toestemming van het bestuur. 
4. Na gebruik van het clubgebouw moet alles netjes achtergelaten worden en 

moeten alle lampen uitgedaan worden. 
5. Eventueel gebruikte kopjes, glazen, koffiezetapparaat e.d. moeten na gebruik 

schoongemaakt worden . het clubgebouw moet schoon achtergelaten worden. 
6. Materialen die uit het clubgebouw gehaald worden (stoelen, banken, kopjes e.d.) 

moeten altijd weer teruggezet worden in het clubgebouw. Er mogen dus geen 
stoelen, banken, kopjes e.d. in weer en wind buiten blijven staan die daar niet 
thuis horen. 

7. Eventuele storingen aan WC, elektriciteit, kapotte lampen, e.d. moeten bij het 
bestuur gemeld worden. 

 
Artikel 15 - Wijziging of opheffing van dit reglement 
 

1. Dit algemeen reglement kan te allen tijde worden gewijzigd door een 
meerderheidsbesluit van de algemene vergadering van de vereniging. 

2. Dit algemeen reglement vervangt alle eventueel eerder van toepassing verklaarde 
reglementen van PC Remonte en LR Hipparion. 
 
 
 
 
Goed gekeurd op  28 maart 2012 . 
 

 

 

 

 


