
HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE STROOMRUITERS

Artikel 1 algemene bepalingen
1. Dit reglement is van toepassing op alle leden, donateurs en begunstigers van de Stroomruiters te  
 Beilen.
2. Het adres van de verenigingsaccommodatie is Hoefslag 20 te Beilen. In deze accommodatie vinden  
 tevens de lessen plaats.
3.  In en om de manege is tijdens het rijden, zowel tijdens de lessen als tijdens het vrij rijden, oefen- 
 parcoursen e.d, een veiligheidscap verplicht voor alle ruiters en amazones.
4. Het bestuur is bevoegd nadere richtlijnen en eisen te geven ten behoeve van en in verband met de  
 veiligheid van een ieder die gebruik maakt van de accommodatie.
5. Indien men niet aan de in lid 3 en 4 gestelde vereisten voldoet, kan de toegang tot de les en of de  
 manege worden ontzegd door het bestuur en de instructie.
6. Eigenaren en/of bezitters van paarden en pony’s die met hun paard(en) en of pony(s) in de 
 manege of op de terreinen rond de manege komen, dienen desgevraagd bij hun dier een geldig  
 inentings bewijs te kunnen tonen. Het bestuur en de instructie zien daarop toe en houden zich het  
 recht voor dieren die niet aan het inentingsprotocol voldoen niet toe te laten tot de manege en de  
 terreinen rondom de manege.
7. Het kledingvoorschrift van de KNHS is van toepassing. Op wedstrijden wordt gereden in de kle 
 ding zoals voorgeschreven door de KNHS. Tijdens verenigingskampioenschappen is het rijden met  
 clubsjabrak gewenst. Deze sjabrakken blijven in beheer en eigendom van de vereniging.

Artikel 1A Gezondheid
Het bestuur is gerechtigd om een dier dat een bedreiging vormt voor de gezondheid en veiligheid van (ande-
re) dieren en mensen de toezegging tot de manege en de terreinen behorend tot de manege te ontzeggen. 
De eigenaar en/of begeleider van een dier dient na deze ontzegging door het bestuur ervoor zorg te dragen 
dat het dier onverwijld de manege en het bijbehorende terrein verlaat.

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. Wanneer de betrokkene jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding behalve door  
 de betrokkene tevens te worden ondertekend door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
2. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat de betrokkene zich aan 
 meldt voor het lidmaatschap van de vereniging KNHS, alsmede voor het lidmaatschap van de 
 regiovereniging en van de kringvereniging waaronder de vereniging ressorteert. De aanmelding  
 voor het lidmaatschap van genoemde verenigingen geschiedt door de secretaris of wedstrijd- 
 secretaris van de vereniging.
3. De betrokkene kan alleen als lid van de vereniging worden toegelaten indien en zolang de 
 betrokkene tevens lid van de in lid 2 genoemde verenigingen is. Als dan zijn voor de duur van het  
 lidmaatschap naast de statuten en reglementen van de vereniging tevens op het lid van toepassing  
 de statuten en reglementen van de in lid 2 genoemde verenigingen.
4. 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 be 
 sluiten.
5. De leden ontvangen na hun toelating een exemplaar van de statuten en reglementen van de 
 vereniging. De statuten en reglementen van de onder lid 2 vermelde verenigingen kunnen op 
 verzoek van de betrokkene tegen betaling bij het federatiebureau van de KNHS worden verkregen.
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Artikel 3 Categorieën van leden en donateurs
1.  De vereniging kent:
  a.  seniorleden
  b.  juniorleden
  c. menleden
  d.  donateurs/begunstigers
  e.  vrienden van...
Een lid is junior tot en met het jaar waarin het lid 18 jaar is geworden vanaf je 18e of op het moment dat 
de overstap wordt gemaakt naar een paard ben je seniorlid.
Senior- en juniorleden mogen gebruik maken van de accommodatie en hebben de mogelijkheid lessen te 
volgen. Indien de lessen gevolgd worden bij de vereniging dient men via de KNHS uit te komen voor deze 
vereniging. Niet-lessende leden zijn senior of juniorleden die gebruik maken van de accommodatie en geen 
lessen volgen. 
2. 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.
3. Alleen leden 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 wettelijk vertegen- 
 woordiger worden uitgeoefend.
4.  Donateurs en ereleden hebben het recht ledenvergaderingen bij te wonen en het woord te voeren.  
 Zij hebben geen stemrecht.

Artikel 4 Contributies
1. Ereleden betalen geen contributie.
2. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de najaarsvergadering.

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 inlichtingen en opgaven te 
   verstrekkenen te zenden aan het federatiebestuur van de KNHS, het regiobestuur en  
   het kringbestuur, alsmede aan het tuchtcollege en de raad van appèl van de KNHS;
  b. het bestuur te allen tijde inzage te geven in of afschrift te geven van de boekhouding  
   en de administratie met daarbij behorende bescheiden en wel op die plaats waar het  
   bestuur zulks aangeeft;
  c.  om zich ter gelegenheid van een wedstrijd, zowel vóór, gedurende, als na de 
   wedstrijd behoorlijk te gedragen en zonodig bij te dragen aan en mede te helpen bij  
   het handhaven van de orde;
  d. zich te houden aan de gedragscode, zoals vastgesteld door de algemene vergadering  
   van de KNHS.
2. Leden en instructie onthouden zicht 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.

Artikel 6 Bestuur
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Tot bestuurslid kunnen niet worden benoemd leden met wie de vereniging een overeenkomst heeft  
 gesloten die tot een belangenverstrengeling zou kunnen leiden.
3. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen,  
 maar minimaal twee keer per jaar.
4. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. De voorzitter is belast met de al 
 gemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de door het bestuur aangewezen plaats 
 vervanger, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter treedt.
5. In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien  
 niet tenminste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig is. Het  
 onderwerp wordt alsdan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan  
 worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
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6.  Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen tenzij een meerder 
 heid van tenminste twee derden van het aantal bestuursleden anders beslist.
7. Ieder lid van het bestuur heeft één stem.
8. Het bepaalde in artikel 16 van de statuten is van overeenkomstige toepassing, voor zover daarvan  
 in dit artikel niet is afgeweken.

Artikel 7 Verkiezingen en benoemingen
1.  Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in de vereniging geschieden door kandidaat- 
 stelling en zonodig stemming en herstemming. Indien meer dan één vacature dient te worden  
 vervuld, geschiedt de kandidaatstelling voor iedere vacature afzonderlijk.
2.  Alle kandidaten voor de in lid 1 bedoelde functies dienen lid van de vereniging te zijn.
3.  Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van een 
 verklaring van de kandidaat, dat hij of zij een eventuele verkiezing of benoeming zal aanvaarden. 
4. Indien de statuten en/of reglementen een benoeming via een voordracht voorschrijven wordt, na 
 dat een kandidaat zich voor zijn benoeming heeft teruggetrokken de kandidaatstelling en benoe- 
 ming aangehouden tot een nieuwe voordracht is opgesteld.
5. Bij tussentijdse verkiezingen en benoemingen stelt het bestuur binnen zes weken na het ontstaan  
 van de vacature(s) de datum voor het indienen van kandidaten vast. 
6. Bestuursleden worden benoemd voor de duur van 3 jaar en kunnen aansluitend worden herbe- 
 noemd.
7. Artikel 16 van de statuten is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Officiële mededelingen
1. Alle mededelingen, waarvan de statuten en of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit door 
het bestuur of door de algemene vergadering gewenst wordt geacht, alsmede alle uitvoeringsbesluiten, 
worden opgenomen in de officiële mededelingen van de vereniging.
2. De leden ontvangen de officiële mededelingen.

Artikel 9 Werkgroepen/Commissies
1. Naast de kascommissie bestaan er de volgende commissies, ook wel werkgroepen genoemd:
 a.  werkgroep accommodatie
 b.  werkgroep kantine/keuken
 c.  werkgroep jeugd/activiteiten
 d.  werkgroep indoor
 e.  werkgroep rij-technische 
 f. werkgroep vrijwilligers
Bovengenoemde werkgroepen zijn permanente werkgroepen. Waar in artikel 11 van de statuten commissie 
staat dient gelezen te worden “Werkgroep”.
2. In afwijking van hetgeen in artikel 11 lid 3 van de statuten is vermeld bestaat een werkgroep uit  
 minimaal drie personen.
3. De voorzitter van een werkgroep wordt door de leden van de werkgroep aangewezen.
4. De werkgroepen dienen zelf een overzicht van aan- en aftreden bij te houden en dit door te geven  
 aan het bestuur.
5.  a. Iedere werkgroep stelt aan het einde van het verenigingsjaar een begroting op.
  Deze begrotingen worden opgenomen in de algemene begroting.
 b. Iedere werkgroep legt in de voorjaarsvergadering verantwoording af aan de leden door het  
  presenteren van een verslag over het afgelopen kalenderjaar. Tevens legt iedere werkgroep  
  in de voorjaarvergadering de eindafrekening van het afgelopen kalenderjaar in de vorm van  
  een financieel verslag.
6. Iedere werkgroep presenteert in de najaarsvergadering de plannen en/ of activiteiten voor het 
 volgende kalenderjaar aan de leden. De plannen kunnen met een plan van aanpak worden toegelicht
7.  Eventuele geldelijke voordelen behaalt door een werkgroep vervallen aan de vereniging. In overleg  
 met de betreffende werkgroep kan hiervoor een bestemming aangewezen worden.
8.  Vermenging of tegenstrijdigheid van belangen binnen de vereniging dienen te worden vermeden.
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Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen persoonlijk letsel, en/of be 
 schadigingen en vermissingen van persoonlijke eigendommen.
2.  Leden worden geacht zichzelf en hun eigen paard of pony te verzekeren.

Artikel 11 Interpretatie
Het uitleggen van enig artikel van dit reglement is voorbehouden aan het bestuur. In alle gevallen waarin 
dit reglement niet voorziet of onduidelijk is beslist het bestuur.

Artikel 12
Indien het bestuur dit nodig acht kunnen aanvullende regels c.q. bijlagen gemaakt worden.
De leden worden hiervan op de hoogte gesteld. In ieder geval wordt dit kenbaar gemaakt in de officiële 
mededelingen.

 
Artikel 13
Dit reglement treedt inwerking één dag na de vaststelling door de algemene ledenvergadering.

Vastgesteld te Beilen d.d. 18 november 2020
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