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Van de Landelijke Rijvereniging en Ponyclub De Alphense Ruiters te Alphen aan den Rijn, 

aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Federatie van Landelijke Rijverenigingen onder 

nummer 50875 voor de paarden en 50866 voor de pony’s. 

 

Artikel 1. 

1. De leden van de landelijke rijvereniging zijn natuurlijke personen van 18 jaar en ouder 

die zich schriftelijk hebben aangemeld bij het bestuur van de vereniging en als zodanig 

door het bestuur zijn toegelaten. 

2. Het bestuur beslist over het verzoek binnen een maand na ontvangst van het 

aanmeldingsformulier. 

3. Een afwijzende beslissing dient - bij aangetekend schrijven - ter kennis van de 

verzoeker te worden gebracht, met vermelding dat men hiertegen in beroep kan gaan 

bij de algemene ledenvergadering. Het beroep dient te worden ingesteld binnen één 

maand na de dag van ontvangst van het bericht van afwijzing. 

4. De algemene ledenvergadering beslist over het beroep in haar eerstvolgende 

vergadering. 

 

Artikel 2 

1. Ponyclub-leden zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar (per 1 januari van 

het lopende jaar) nog niet hebben bereikt, en die zich schriftelijk, onder gelijktijdige 

overlegging van de schriftelijke toestemming van zijn of haar wettelijke 

vertegenwoordiger(ster), hebben aangemeld bij het bestuur van de vereniging en als 

zodanig door het bestuur zijn toegelaten.  

2. Leden die de leeftijd zoals omschreven in lid 1 hebben maar over een startpas 

beschikken met een paard, zijn lid van de landelijke rijvereniging.  

3. De toelatingsprocedure voor ponyclub-leden is overigens gelijk aan die, vermeld in 

artikel 1, lid 2 t/m 4. 

 

Artikel 3 

1. Donateurs zijn natuurlijke personen, verenigingen, stichtingen of bedrijven. 

2. Donateurs ontlenen aan donateurschap geen rechten, zij mogen de algemene 

vergadering bijwonen, echter zijn niet stemgerechtigd. 

3. Als donateur is het niet toegestaan om te rijden/longeren of anderszins met een dier 

bezig te zijn op de accommodatie. 

 

Artikel 5 

1. De contributiebetalingen dienen bij éénmalige betaling binnen te zijn vóór 31 

december, halfjaarlijkse betalingen vóór 31 december en 30 juni. Bij niet tijdige 

betaling wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met een boete van € 50,00 en 

vervolgens door de penningmeester geind of geincasseerd. Bij uitblijven van de 

betaling kan de toegang tot de accommodatie geweigerd worden. 

2. De contributie. 

a) De contributie, te betalen door de leden, wordt op voorstel van het bestuur 

jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Zo ook het 

entreegeld. 

b) De contributie wordt naar rato geheven over het kalenderjaar waarin men lid 

wordt. De leeftijdsgrens voor leden of ponyclub-leden wordt getrokken per 1 

januari van het betreffende jaar. 

3. Opzeggingen kunnen aan het eind van het jaar geschieden. De opzegging dient 

schriftelijke te geschieden bij de ledenadministratie. Contributie wordt niet 

gerestitueerd.  
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4. Indien van de accommodatie gebruik gemaakt wordt met een paard dat hier niet  

gestald staat moet daarvoor een (door Stichting Hippisch Centrum Zeegersloot (HCZ) 

te bepalen) bijdrage aan Stichting HCZ worden gedaan. De stichting bepaalt in overleg 

met het verenigingsbestuur van welke faciliteiten gebruik gemaakt kan worden. 

 

Artikel 6 

1. De voorzitter wordt benoemd door de leden. 

2. De voorzitter heeft de leiding van de algemene ledenvergadering en de 

bestuursvergaderingen en tekent de stukken, waarop zijn/ haar handtekening is 

vereist. 

3. De voorzitter leidt de vergaderingen volgens de agenda en fiatteert de notulen. 

4. De voorzitter geeft de leden gelegenheid hun mening te geven ten aanzien van elk 

agendapunt. 

5. Indien een lid zich niet houdt aan het onderwerp of zich misdraagt, is de voorzitter 

bevoegd dit lid het woord te ontnemen. 

6. De voorzitter kan de vergadering schorsen zolang als nodig is in verband met het aan 

de orde zijnde agendapunt. Op verzoek van de meerderheid der aanwezige leden 

dient de vergadering onmiddellijk te worden hervat. 

 

Artikel 7 

1. Het bestuur kiest uit haar midden een secretaris die belast is met: 

a) het samenstellen van de notulen van de bestuurs- en algemene 

ledenvergaderingen; 

b) het tijdig uitnodigen voor de te houden en van een agenda voorziene 

bestuurs- en ledenvergadering; 

c) het opstellen van een jaarverslag, waarin o.a. opgenomen de diverse 

activiteiten van de vereniging; 

d) al het overige, dat redelijkerwijs tot de werkzaamheden van een secretaris 

behoort en onder diens verantwoordelijkheid dient plaats te vinden. 

 

Artikel 8 

1. Het bestuur kiest uit haar midden een penningmeester, die belast is met: 

a) het beheer der financiële middelen der vereniging; 

b) het innen c.q. doen innen van contributies van alle leden en de bijdrage van 

de donateurs; 

c) het afhandelen van de door de vereniging aangegane financiële 

verplichtingen; 

d) het tijdig vóór de betreffende algemene ledenvergadering bij het bestuur 

indienen van een ontwerp rekeningen en verantwoording van het financieel 

beheer over het afgelopen boekjaar; 

e) al het overige wat redelijkerwijs tot de werkzaamheden van de 

penningmeester behoort of onder zijn of haar verantwoordelijkheid dient te 

geschieden. 

 

Artikel 9 

1. Het bestuur kiest uit haar midden een ledenadministrateur, die belast is met: 

a) het bijhouden van het ledenregister (landelijke ruiters, ponyclub leden, niet 

rijdende leden, donateurs en ereleden); 

b) het voeren van correspondentie namens/betreffende leden; 

c) het kortsluiten van mutaties binnen het ledenregister met de penningmeester 
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Artikel 10 

1. Een bestuursvergadering wordt minimaal tweemaal per jaar bijeengeroepen op 

verzoek van de voorzitter of van tenminste twee andere bestuursleden. 

 

Artikel 11 

1. De algemene ledenvergadering kan slechts beslissen over zaken, die op de agenda van 

de betreffende vergadering staan, tenzij de algemene ledenvergadering bij 

meerderheid anders beslist. 

2. Bezwaarschriften op bestuursvoorstellen, dan wel tegen voorstellen en/ of 

initiatiefvoorstellen met betrekking tot de agendapunten, alsmede verzoeken tot  

opheldering, dienen ten minste vier dagen voor de dag waarop de algemene 

ledenvergadering zal worden gehouden bij het bestuur te zijn ingediend.    

 

Artikel 12 

1. Voor de schriftelijke stemmingen wijst de algemene ledenvergadering een 

stembureau aan van drie leden die geen bestuurslid zijn.  

 

Artikel 13 

1. Voorwaarden voor het deelnemen aan wedstrijden worden geregeld in het algemeen 

wedstrijdreglement van de KNHS. 

2. Het bestuur is bevoegd voowaarden te stellen aan deelname aan wedstrijden. 

3. Kledingvoorschriften zijn conform de voorschriften van de KNHS.  

4. Zowel de paarden- als de ponycombinaties dienen te rijden met een sjabrak met een 

niet opvallende kleur. 

 

Artikel 14 

1. Het bestuur informeert de leden - zo mogelijk schriftelijk - over voor hen van belang 

zijnde aangelegenheden.  

 

Artikel 15 

1. Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement kunnen uitsluitend door het bestuur tot 

stand worden gebracht en dienen met tweederde der uitgebrachte geldige stemmen 

te zijn aangenomen tijdens een algemene ledenvergadering. 

 

Artikel 16 

1. Leden van de LR en PC De Alphense Ruiters worden geacht zich te houden aan het 

huishoudelijk reglement van de vereniging. 

2. Wanneer één of meer bepalingen van dit reglement niet duidelijk blijken te zijn of in 

gevallen waarin dit reglement niet blijkt te voorzien, beslist het bestuur van de 

vereniging. 

3. Ieder lid van de vereniging heeft recht op een exemplaar van dit reglement,  alsmede 

op een aanvulling c.q. wijziging daarop. 

4. Ieder lid dient op de hoogte te zijn van het huishoudelijk reglement van de vereniging 

 

 

Dit huishoudelijk reglement vervangt het huishoudelijk reglement vastgesteld in de Algemene 

ledenvergadering van LR en PC De Alphense Ruiters  12 juni 2012. 
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