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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
Van Paardensportvereniging "de Willaerruiters" te Scherpenzeel, aangesloten bij de 
Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. 
 
Art. 1 
De vereniging draagt de naam van Paardensportvereniging "de Willaerruiters" en is 
gevestigd aan Willaerlaan 125 te Scherpenzeel, Gelderland. 
 
Art. 2 
De tijdsduur der vereniging is onbepaald. 
 
Art. 3 
Doel 
1. De vereniging stelt zich ten doel op de grondslag van artikel 3 van de statuten, 

het beoefenen en doen beoefenen alsmede het bevorderen van de hippische 
sport in verenigingsverband. 

 
2.   Het (doen) geven van onderricht zowel in groepsverband als individueel. 
 a.   Deelneming aan dit onderricht is in principe verplicht.       
 b.  De ruiters/menners zijn verplicht zich aan de lesindeling te houden zoals 

deze door de instructie is opgesteld. 
      Bij afwezigheid dient men de instructie hiervan op de hoogte te stellen. 
 c.   Het is onder bepaalde voorwaarden toegestaan om met een 2e 

paard/pony naar de lessen te komen.  
      Wil men met een 2e paard/pony naar dressuurles dan dient men in de 
                    laatste les te rijden. 

Bij de springlessen en menlessen is deelname met een 2e paard/pony 
afhankelijk van het aantal ruiters/menners in een les. De instructie 
bepaalt of er met een 2e paard/pony aan de les kan worden 
deelgenomen. 

      Het bestuur heeft te allen tijde het recht om hierin in te grijpen. 
d. In bijzondere omstandigheden zullen extra lessen worden ingelast 

bijvoorbeeld ten behoeve van kampioenschaps- en 
demonstratietrainingen; de instructie doet hierover mededelingen aan de 
leden na overleg met het bestuur. 

e. Er wordt in de les gereden waarin de combinatie een startkaart heeft. 
Indien de combinatie geen startkaart heeft gelden de volgende regels: 
- Is de ruiter/amazone jonger dan 18 jaar en is het paard/pony kleiner 

dan 157 cm zal bij de pony’s gereden worden. 
- Is de ruiter/amazone ouder dan 18 jaar of is het paard/pony groter 

dan 157 cm zal bij de paarden gereden worden. 
Als men hiervan wil afwijken, dient men dit schriftelijk met geldige reden 
bij het bestuur in te dienen. Het bestuur zal samen met de instructie tot 
een besluit komen. 
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3.   Het in standhouden van de accommodatie ten behoeve van het onder punt 2 
                   bepaalde. 
 a.   Het onderhoud alsmede de bediening in de kantine zal voor zover 

mogelijk door eigen leden worden verricht. 
b. De leden zijn gehouden gehoor te geven aan redelijke verzoeken en 

aanwijzingen van de organiserende, door het bestuur aangestelde 
personen met betrekking tot het onder punt 3 sub a bedoelde 
onderhoud. 

c. De leden zijn gehouden mee te werken aan alle activiteiten die de 
verenigingskas ten goede komen en dienen zich op een correcte wijze 
van zijn of haar taak te kwijten. 
 

Ingeval van bezetting van de accommodatie anderszins dan door 
verenigingslessen zal hiervan aankondiging dmv publicatieborden of in de 
"Paardepost" worden gedaan. 

 
Individueel gebruik van de accommodatie is dus in beginsel mogelijk buiten de 
overige activiteiten in de manege.  

 
Leden, die individueel van de accommodatie gebruik willen maken, dienen 
derhalve over een sleutel van het hek en de toegangsdeur achter de manege te 
beschikken. Een sleutel is verkrijgbaar bij de voorzitter van Stichting 
Ruitersportcentrum Scherpenzeel. De sleutel wordt in bruikleen afgegeven 
tegen betaling van een borg. Gebruik van de sleutel is strikt persoonlijk. De 
sleutel blijft eigendom van de vereniging, misbruik kan worden bestraft. Het 
bestuur heeft besloten voor alsnog geen kosten door te berekenen voor 
individueel gebruik. Wel  dienen de leden verantwoord gebruik te maken van de 
accommodatie volgens regels, welke zijn opgesteld door het bestuur. 

     
Vrij rijden adviseren we niet alleen te doen, dit in verband met ongelukken, 
waarbij geen enkele hulp kan worden ingeroepen. Het individueel rijden door 
leden geschiedt altijd voor eigen rekening en risico. 

 
4.   Gebruik van de accommodatie. 
 a.   Het is leden toegestaan privéles te volgen in de accommodatie van 

maandag t/m vrijdag, tot 16.00 uur. Onder voorwaarde dat andere leden 
niet worden gehinderd tijdens het vrij rijden. 

b. Tevens is het niet toegestaan op zondagen gebruik te maken van de 
accommodatie. 

c. Leden zijn verplicht tijdens het rijden een veiligheidshelm te dragen. 
 
5.   Bij het organiseren van grote evenementen ten gunste van de vereniging zijn 

alle leden uitgesloten van wedstrijden, dit in verband met werkzaamheden, 
welke er dienen te worden verricht.   

 
Art. 4 
Leden 
De vereniging kent speciale leden (steunende leden), welke een aangepaste 
jaarcontributie betalen. Zij mogen echter geen gebruik maken van alle door de 
vereniging ten bate van de leden ter beschikking gestelde faciliteiten zoals het 
ontvangen van onderricht en gebruik maken van de accommodatie. Deze leden 
hebben wel stemrecht. 
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Art. 5 

Contributies 
De lidmaatschapswijzigingen dienen voor 1 december te zijn doorgegeven. Als dit niet 
is gebeurd, is men de volledige contributie verschuldigd. De contributie dient bij 
voorkeur via de bank of giro aan de penningmeester te worden voldaan, doch uiterlijk 
op 1 mei van het betreffende contributiejaar. 
Nieuwe leden dienen eenmalig een entreegeld te betalen. Uitzondering hierop zijn de 
ponyruiters waarvan één van de ouders reeds lid is van de vereniging. Kosten 
voortvloeiend uit de Federatie dienen door de leden apart te worden betaald. 
 
Art. 6 

Tenue 
Het clubtenue voor de ponyruiters bestaat uit: 

- witte rijbroek 
- zwarte bodywarmer,  
- wit blouse met lange mouwen.  - zwarte cap. 
- zwarte rijlaarzen. 
- witte handschoenen 
Indien er individueel gestart wordt dient het KNHS reglement gehandhaafd te worden. 
 
 
 
Het clubtenue voor de paardenruiters bestaat uit: 

- witte rijbroek. 
- zwart rijjasje. 
- witte blouse met stropdas / plastron c.q. witte dressuurblouse. 
- zwarte cap. 
- zwarte rijlaarzen. 
- witte handschoenen 
Indien er individueel gestart wordt dient het KNHS reglement gehandhaafd te worden. 
 
Ten behoeve van de afdelingsdressuur regelt de instructie een uniforme geheel wat 
betreft tenue en optoming. 
 
Het tenue voor de menleden bestaat uit: 

- kostuum of combinatie - bijpassende (bol)hoed - voorschoot  (heren). 
- kostuum, combinatie of lange rok - hoed – voorschoot (dames). 
- een paar handschoenen. 
 
Het tenue voor grooms bestaat uit: 
- kostuum of combinatie - (bol)hoed (heren). 
- kostuum, combinatie of lange rok - hoed (dames). 
- een paar handschoenen. 
 
Voor de deelnemer is voorts verplicht om een zweep in de hand te voeren. De zweep 
dient dusdanig van lengte te zijn dat het (voorste paard/pony) tot aan de schouder 
geraakt kan worden. 
 
Harnachement. 
Het paard/pony dient te zijn opgetuigd met een deugdelijk, goed passend en in 
behoorlijke staat van onderhoud verkerend tuig en (voor meerspan) gelijk van vorm. 
Het gebruik van dichte, niet doorzichtige oogkleppen is toegestaan. 
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Rijtuigen. 
Er dient gereden te worden met een in goede staat verkerend vierwielig rijtuig. Een in 
goede staat verkerend tweewielig rijtuig is ook toegestaan. 
Met uitzondering van een tweewielig rijtuig, dient het voorstel van het te gebruiken 
rijtuig "onderdoor" te kunnen draaien. 
 
Voor verdere voorschriften ten aanzien van tenue en optoming zie KNHS reglement.  
 

Art. 7 

Wedstrijden 
Elk lid is verplicht bij evenementen en wedstrijden, waar men met paard/pony 
deelneemt uit te komen onder de naam van "de Willaerruiters". De instructie bepaalt 
of iemand wedstrijden mag rijden. 
Er kan door de leden rechtstreeks worden ingeschreven op de diverse wedstrijden. 
Ingeval een lid onverhoopt niet naar een wedstrijd toekomt dient men zich voor de 
wedstrijd bij het wedstrijdsecretariaat af te melden. Het niet verschijnen op een 
wedstrijd zonder tijdige afmelding wordt door de uitschrijvende vereniging beboet. 
Deze boete komt ten laste van het betreffende lid. 
Te allen tijde dient het inschrijfgeld te worden voldaan. 
 
 
 
In het algemeen zorgen de leden zelf voor de afdracht van de inschrijfgelden aan de 
uitschrijvende verenigingen. Mocht dit voor een betreffende wedstrijd niet het geval 
zijn, dan dienen de leden van tevoren het verschuldigde inschrijfgeld aan het 
wedstrijdsecretariaat te voldoen, en wel op een dusdanig tijdstip dat het secretariaat 
nog op tijd een bankoverschrijving aan de uitschrijvende vereniging kan doen. 
 
Art. 8 
Wijzigingen 

Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement kunnen uitsluitend door de algemene 
ledenvergadering tot stand gebracht worden; zij dienen met twee derden der 
uitgebrachte stemmen te zijn aangenomen. 
 
Art. 9 

Algemeen 
Ieder lid van de vereniging rijdt voor eigen rekening en risico. 
In en om de accommodatie is het rijden met cap te allen tijden verplicht.  
Geadviseerd wordt een mobiele telefoon bij u te hebben. 
 
Art. 10 

Slotbepaling 
Mochten de leden zich niet aan de in het huishoudelijk reglement gestelde regels 
houden, is het bestuur bevoegd passende maatregelen te nemen. Ingeval een of 
meerdere bepalingen van dit reglement mochten  
blijken niet duidelijk te zijn, alsmede gevallen waarin dit reglement niet blijkt te 
voorzien, beslist het bestuur van de vereniging. 
 
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 2 maart 2005. 
 
 
Voorzitter,                         Secretaris, 


