
Een ALGEMEEN REGLEMENT 
van de Rijvereniging en Ponyclub "De Commandeurs" 

 
d.d. maart 2005  

 
 
Artikel 1 - Algemene bepalingen 
1. De Rijvereniging en Ponyclub "De Commandeurs" is gevestigd aan de Tolweg 

21, 1967 NG te Heemskerk. 
2. De vereniging bestaat uit ereleden, seniorleden, juniorleden en donateurs.  
3. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische 

Sportfederatie (KNHS).   
4. De leden van de rijvereniging zijn tevens lid van de KNHS, alsmede lid van de 

regiovereniging en van de kringvereniging waaronder de vereniging 
ressorteert. De aanmelding voor het lidmaatschap van genoemde 
verenigingen geschiedt door het bestuur van de vereniging. 

 
Artikel 2 - Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap 
1. Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een  

schriftelijke aanmelding bij de secretaris in te leveren (vereniging heeft  
hiervoor standaard formulieren). 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. 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 tot het lidmaatschap besluiten. 

3. Indien twee personen met 1 paard of pony lid worden dient 1,5 maal het  
lidmaatschap betaald te worden. Het paard of de pony mag wekelijks 1  
maal aan een discipline deelnemen. 

4. De leden ontvangen na hun toelating een exemplaar van de statuten en  
reglementen van de vereniging. De statuten en reglementen van de onder  
artikel 1.4 vermelde verenigingen kunnen op verzoek van de betrokkene tegen  
betaling bij het federatiebureau van de KNHS worden verkregen. 
 

Artikel 3 - Categorieën van leden 

1. De vereniging kent: 
a. Ereleden; 
b. Seniorleden; 
c. Juniorleden; 
d. Niet rijdende leden.  

2. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een persoon die 
zich voor de vereniging zeer verdienstelijk heeft gemaakt het predikaat "erelid" 
verlenen. Ereleden genieten dezelfde rechten als de leden, doch zij zijn 
vrijgesteld van contributie.  
De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur, een erevoorzitter  
aanwijzen die het recht heeft alle vergaderingen van het bestuur en leden bij  
te wonen met adviserende stem. 

3. Juniorleden dienen minstens 6 jaar en maximaal 18 jaar oud te zijn.  
Juniorleden welke na hun 18e verjaardag met hun pony de trainingen blijven  
volgen, worden vanaf dat moment beschouwd als seniorleden. Vanaf 18 jaar  



kan deelgenomen worden aan de seniortrainingen. 
Alleen juniorleden van 16 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht  
uitoefenen. Het stemrecht van leden tot 16 jaar kan ter vergadering door een  
ouder of voogd worden uitgeoefend. 

4. In de wedstrijdreglementen wordt bepaald welke categorie van leden in welke 
discipline aan welke wedstrijd mag deelnemen met dien verstande, dat voor 
deelname aan internationale wedstrijden tevens de reglementen en besluiten 
van de FEI gelden. 

 
Artikel 4 - Donateurs 
1. De vereniging kent donateurs die de vereniging financieel ondersteunen voor 

een jaarlijkse bijdrage van tenminste € 17,-. 
2. Het bestuur beslist over de toelating van donateurs. 
3. Donateurs hebben niet de rechten van een lid, dus ook geen stemrecht. 
 
Artikel 5 - Algemene verplichtingen van de leden 
1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplicht een 

lid zich voorts: 
a. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichten en opgaven te 

verstrekken en te zenden aan het federatiebestuur van de KNHS, het 
regiobestuur en het kringbestuur, alsmede aan het tuchtcollege en de raad 
van appel van de KNHS; 

b. het bestuur van de KNHS te allen tijde inzage te geven in of afschrift te 
geven van de boekhouding en de administratie met de daarbij behorende 
bescheiden en wel op die plaats waar het bestuur zulks aangeeft; 

c. om zich ter gelegenheid van een wedstrijd, zowel voor, gedurende als na 
de wedstrijd behoorlijk te gedragen en zo nodig bij te dragen aan en mede 
te helpen bij het handhaven van de orde; 

d. om slechts met voorafgaande toestemming van het bestuur van de KNHS 
uit te komen, dan wel mede te werken aan een wedstrijd die niet door of 
onder auspiciën van de KNHS dan wel een door haar erkende organisatie 
is georganiseerd, of waarvoor de vereiste toestemming niet heeft verleend; 

e. zich te houden aan de Gedragscode, zoals vastgesteld door de algemene 
vergadering van de KNHS. 

2. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel 
gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, 
opzettelijk of in indirecte zin, die door het andere verenigingslid, die het 
ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. 

3. Rijdende leden dienen een WA-verzekering te hebben afgesloten, inclusief 
paardendekking. 

 
Artikel 6 - Verenigingsjaar 
1.   Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 
2.    Elke opzegging dient schriftelijk bij de secretaris van de vereniging tegen het 
       einde van het boekjaar te geschieden met inachtneming van een  
        opzeggingstermijn van zes weken. Is niet tijdig opgezegd, dan geldt  
      de opzegging tegen het einde van het daaropvolgende boekjaar.  
 
Artikel 7 - Contributie 
1. De ereleden betalen geen jaarlijkse contributie. 



2. De seniorleden, juniorleden (tot 18 jaar) en niet rijdende leden betalen een 
jaarlijkse contributie. 

3. Indien leden gebruik maken van drie disciplines (dressuur, springen en 
mennen) betaalt men anderhalf keer de jaarcontributie. 

4. De jaarlijkse contributieverhoging voor senior- en juniorleden heeft minimaal 
een trendmatige verhoging. De vaststelling van het bedrag gebeurt jaarlijks 
tijdens de algemene vergadering. 

 
Artikel 8 - Bestuur  

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 
2.     Het bestuur bestaat uit tenminste 3 meerderjarige personen en ten hoogste uit  

7 personen en wordt gekozen door de algemene vergadering. 
4. De voorzitter wordt door de algemene vergadering gekozen. Het bestuur kiest  

vervolgens uit haar midden een secretaris en een penningmeester, die met  
de voorzitter het dagelijks bestuur vormen. Het bestuur benoemt tevens een  
vice-voorzitter.  

5. De vereniging wordt in en buiten de vereniging vertegenwoordigd door het  
dagelijks bestuur, die samen voor dit bestuur tekenen.  

6. Het bestuur is belast met de voorbereiding van de algemene vergadering en  
kan staande iedere algemene vergadering voorstellen doen, tenzij de  
meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden zich daartegen  
verzetten. 

 
Artikel 9 - Voorzitter 
1. De voorzitter heeft de leiding van de algemene vergaderingen en de 

bestuursvergaderingen. 
2. De voorzitter draagt zorg voor de nakoming van de bepalingen der statuten en  

reglementen en roept bestuursvergadering uit, zo dikwijls als hij/zij of  
andere bestuursleden dit gewenst achten. 

 
Artikel 10 - Secretaris 

1. De secretaris is belast met de zorg voor de notulen, het jaarverslag, de 
ledenlijst en het rondsturen van uitnodigingen voor de vergaderingen. 
Uitnodigingen voor bestuursvergaderingen geschieden in opdracht van de  
voorzitter, die voor de algemene vergadering in opdracht van het bestuur. 

2. De secretaris dient de correspondentie van de vereniging en het bestuur te  
verzorgen, het archief en al wat tot de werkzaamheden van deze functionaris  
behoort uit te voeren. 

 
Artikel 11 - Penningmeester 
1. De penningmeester is belast met de ontvangst en uitgave van alle gelden door  

de vereniging te ontvangen en uit te geven. Hij/zij doet geen betalingen, tenzij  
met goedvinden van de voorzitter. 

2. Tot zijn/haar taak behoort het opstellen van een begroting, de bewaking van 
de begroting en het opstellen van de beheersverantwoording over het 
afgelopen jaar. Hij/zij brengt dit tijdig bij het bestuur voor de algemene 
vergadering. Het beheer van de penningmeester wordt aan het einde van elk 
boekjaar gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit 3 personen. 

3. De kascommissie wordt gekozen door de algemene vergadering, buiten het  
bestuur om, en deze brengt voor de voorjaarsvergadering van haar  



bevindingen rapport uit. 
 
Artikel 12 - Algemene vergadering 

1. Jaarlijks worden ten minste twee vergaderingen van de algemene 
vergaderingen gehouden: 
a. de voorjaarvergadering welke uiterlijk 30 juni wordt gehouden; 
b. de najaarsvergadering welke uiterlijk 1 december wordt gehouden. 

 
Artikel 13 - Trainingen 

1. Elke week worden er zo mogelijk trainingen gegeven. Ieder seniorlid en 
juniorlid heeft recht op trainingen die gegeven worden door een instructeur en 
ieder seniorlid en juniorlid behoort de trainingen bij te wonen op de daarvoor 
bestemde tijd en plaats. Het dragen van een veiligheidscap is bij de trainingen 
verplicht. 

2. Indien men vooruit weet dan men niet kan komen, is men verplicht van  
tevoren afbericht te geven bij een daartoe aangewezen persoon en voor een  
bepaald tijdstip. 
Betreft het een verhindering van de training die na het bepaalde tijdstip  
geschied, bijvoorbeeld omdat het paard niet in orde is, dan dient men zich toch  
naar het terrein te begeven voor aanschouwelijk onderricht. 

3. Bij het niet opvolgen van de onder artikel 13.2 omschreven voorschriften, 
wordt een boete van € 2,50 per training opgelegd, welke voldaan dient te 
worden bij een eerst volgende les of welke in rekening gebracht zal worden. 

 
Artikel 14 - Het geen doorgang vinden van de trainingen 

1. Indien te veel leden afbericht hebben gegeven zal de instructie worden 
afgezegd. 

2. Leden die zich niet hebben afgemeld, ontvangen bericht van het niet doorgaan  
van de training. 

3. Ingeval het op de dag van de training slecht weer is en er bestaat twijfel over  
doorgang van de training, dan dient men met het daartoe aangewezen  
persoon contact op te nemen. In dit geval ontvangt men geen afbericht. 

 
Artikel 15 - Deelname aan training / wedstrijden 
1. Alle paarden / pony's dienen, alvorens men ermee op de training verschijnt, 

ingeënt te zijn tegen influenza door middel van een basisenting en jaarlijkse  
herhalingsentingen. Nieuwe leden dienen het entbewijs aan een van de  
bestuursleden te tonen. 

2. Leden die met een hengst de lessen willen volgen dienen voor een door het  
bestuur aan te wijzen ballotagecommissie te verschijnen, waarna besloten  
wordt of al dan niet in groepsverband getraind / aan wedstrijden deelgenomen  
mag worden. 

3. De onkosten welke verbonden zijn aan deelname wedstrijden, dienen de 
deelnemers zelf te betalen, uitgezonderd de afdelingsinleggelden, tenzij dit 
anders vermeld staat op het vraagprogramma van de uitschrijvende 
vereniging. De samenstelling van een afdeling geschiedt door de instructeur, 
in overleg met het bestuur. Het bestuur kan een persoon uit hun midden met 
deze taak belasten. 

4. Alle deelnemers aan wedstrijden dienen gekleed te zijn in een witte rijbroek, 
zwarte/blauwe cap of hoed, bordeaux rood, zwart of blauw jasje, witte 



handschoenen en een wit zadeldekje. Bij ponyleden wordt het jasje vervangen 
door een witte blouse met een zwarte body warmer met een borduursel op de 
achterzijde van “PC De Commandeurs”. 

 
Artikel 16 - Prijzen 

1. Medailles of kunstvoorwerpen door een afdeling gewonnen, komen in het bezit  
van de vereniging. Individueel door leden gewonnen voorwerpen en/of  
geldprijzen blijven in het bezit van de winnaar. 

2. De vereniging kent een bloembokaal die jaarlijks uitgereikt wordt aan de ruiter 
die over het gehele kalenderjaar met 1 paard of pony de meeste winstpunten 
heeft behaald bij KNHS wedstrijden. De ruiter is zelf verantwoordelijk voor de 
opgave van winstpunten bij het wedstrijdsecretariaat. 

 
Artikel 17 - Bezittingen 
1. Eigendommen der vereniging moeten zorgvuldig worden behandeld. 
2. De rijdende leden, niet rijdende leden en de donateurs mogen gebruik maken 

(indien er geen lessen plaatsvinden) met zijn/haar paard of pony van het 
terrein.  Bij betreding van het terrein aan de Tolweg te paard of pony is men 
verplicht een veiligheidscap te dragen. 

3. Bij gebruik van het terrein en/of clubhuis anders dan voor  
verenigingsdoeleinden dient men vooraf toestemming te vragen aan het  
bestuur. Het bestuur beslist over het gebruik van het terrein en/of clubhuis en  
beslist tevens of er een vergoeding betaald dient te worden. Gemaakte  
onkosten (zoals verlichten e.d.) dienen tevens betaald te worden. 

 
Artikel 18 - Het bestuur van de vereniging is niet aansprakelijk voor: 
1. schade alsmede lichamelijk letsel veroorzaakt door de leden of door de leden  

gebruikte paarden; 
2. schade en/of lichamelijk letsel aan leden of van de in de vereniging gebruikte  

paarden, welke direct of indirect verband houden met de paardensport en/of  
andere onvoorziene gebeurtenissen; 

3. schade en/of lichamelijk letsel aan leden of van de in de vereniging gebruikte  
paarden, welke direct of indirect verband houden met de paardensport en/of  
andere onvoorziene gebeurtenissen; 

4. schade en/of vermissingen van uitrustingen stukken, harnachementen, kleding  
en/of andere eigendommen van leden of welke door de leden zijn geleend of  
deze onder hun hoede hebben; 

5. toezeggingen, afwijzingen en/of bekendmakingen anders dan door de 
daarvoor bevoegde bestuursleden of door deze gemachtigde personen. 

 
Artikel 19 - Slotbepaling 

1. Degenen die reeds lid zijn of zich hebben aangemeld, worden geacht als  
zodanig te zijn aangenomen en aan alle gestelde verplichtingen te hebben  
voldaan. 

 
 
In geval een of meer bepalingen van dit reglement niet duidelijk mochten blijken te 
zijn, alsmede gevallen welke hier niet zijn genoemd, houdt het bestuur de 
uiteindelijke beslissing. 
 



 
Aldus vastgesteld in de Algemene vergadering in maart 2005 te Heemskerk 
 
 
De voorzitter     de secretaris 
Dhr. H. van Son    Mw. S. Lubbers 
 
 
 
 
 
De penningmeester 
Mw. I. Schuijt 


