Algemeen Reglement 2014
Paarden- en ponyvereniging ’t Raamdal - Grave

Artikel 1 - Algemene bepalingen
1. Paarden- en ponyvereniging ’t Raamdal is op 26 maart 2003 ontstaan uit een fusie tussen rijvereniging Sint Vincentius (1937) en ponyclub De Doordravers (1976).
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 drie actieve afdelingen: een afdeling pony’s, een afdeling paarden en een afdeling mennen.
4. De vereniging maakt gebruik van het Ruitersportaccommodatie ’t Raamdal. De accommodatie is gelegen op de hoek Beerschemaasweg – Hoogeweg in Escharen. Het beheer en onderhoud van het ruitersportterrein valt onder de verantwoordelijkheid van het
bestuur van de Stichting Hippisch Festijn Grave.
Artikel 2 - Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap
1. Nieuwe leden kunnen zich bij de secretaris van de vereniging digitaal aanmelden
d.m.v. het formulier dat op de website van de vereniging staat. 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. Lidmaatschap van de vereniging kan per kwartaal worden aangegaan: per 1 januari, 1
april, 1 juli of 1 oktober.
3. Bij aanmelding geven leden toestemming voor publicatie van foto’s.
4. Het bestuur van de vereniging zorgt voor aanmelding van de leden bij de KNHS.
5. 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.
6. De statuten en dit Algemeen Reglement alsmede een overzicht van de dan fungerende
bestuursleden en hun functies staan vermeld op de website van de vereniging. Nieuwe
leden kunnen deze raadplegen en worden geacht er mee in te stemmen.
Artikel 3 - Categorieën van leden
1. De vereniging kent:
• Actieve leden:
leden van 18 jaar en ouder die op enige manier gebruik maken
van de faciliteiten die de vereniging biedt (gebruik terrein, lessen, wedstrijd rijden, enz.);
• Jeugdleden:
leden jonger dan 18 jaar;
• Steunende of recreatieve leden: leden die geen gebruik maken van faciliteiten van
de vereniging;
• 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.
5. Ereleden betalen geen contributie en ontvangen gratis het KNHS-ledenblad Paard &
Sport.
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Artikel 4 - Beëindiging lidmaatschap
1. Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren bij
de secretaris van de vereniging.
2. Het lidmaatschap van de vereniging kan per kwartaal jaar worden opgezegd: vóór 31
maart, vóór 30 juni, vóór 30 september of vóór 31 december.
3. 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 startkaart geacht te zijn verlengd met 1 jaar. De
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. Het bestuur van de vereniging kan op verzoek van de Stichting Hippisch Festijn Grave
één of meer bestuursleden aandragen voor deze stichting, één en ander in overeenstemming met de statuten van deze stichting.
Artikel 6 - Algemene verplichtingen
1. Alle paarden en pony’s die op ruitersportaccommodatie ‘t Raamdal 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.
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. Bij het maken van de groepsindeling wordt gekeken naar rijvaardigheid, grootte van
paarden en pony’s en leeftijd van ruiters/amazones. Voorop staat dat de lessen veilig
en verantwoord kunnen plaatsvinden. Het is dan mogelijk dat ruiters en amazones uit
de afdeling paarden en de afdeling pony’s in één groep geplaatst worden. Indien nodig
overlegt het bestuur met de instructeur.
4. Voor deelname aan de verenigingslessen geldt een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen eigen bijdrage.
5. Iedere ruiter of amazone (ouder) is zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervoer
van en naar de verenigingslessen.
Artikel 8 - Deelname aan wedstrijden
1. Ruiters en amazones die aan wedstrijden willen deelnemen dienen te beschikken over
een KNHS-startpas die uitsluitend via het secretariaat van de vereniging aangevraagd
kan worden. Vervolgens kunnen zij zichzelf vóór de sluitingsdatum van de betreffende
wedstrijd opgeven.
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.
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3. De wedstrijdagenda kan via 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
waarvan dit door het bestuur of door de algemene vergadering gewenst wordt geacht,
alsmede alle uitvoeringsbesluiten, worden gecommuniceerd via de verenigingswebsite
www.ppvraamdal.nl en worden opgenomen in het clubblad of de digitale nieuwsbrief.
2. Alle leden ontvangen het clubblad en de digitale nieuwsbrief.
Artikel 10 - Financiën
1. Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op die door de algemene ledenvergadering
dient te worden goedgekeurd.
2. Naast de kosten die leden aan de vereniging verschuldigd zijn (contributie, lesgeld),
worden de kosten van de KNHS (Paard&Sport, startpas, registratiekosten) volledig aan
de betreffende leden doorberekend.
3. Het bestuur is gemachtigd om zonder voorafgaande toestemming van de algemene
vergadering in afwijking van de begroting financiële verplichtingen tot een maximum
van € 500,-- aan te gaan namens de vereniging.
Artikel 11 - Felicitaties / condoleances
1. Bij felicitaties ter gelegenheid van feesten, recepties, behaalde kampioenschappen e.d.
worden namens de vereniging de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• Receptiebezoek bij leden met een startpas en/of bestuursleden:
€ 30,-• Receptiebezoek bij overige leden:
€ 20,-• Receptiebezoek bij derden, andere verenigingen e.d.:
€ 15,-Bij geen bezoek wordt een kaartje gestuurd.
• Geboorte van kinderen bij leden:
€ 40,-• Langdurige ziekte van leden:
Fruitschaal t.w.v. € 15,-• Overlijden van leden:
Bloemstuk ter waarde van € 40,-• Leden / teams Kringkampioen:
Aandacht op de jaarvergadering
• Leden / teams Regiokampioen: Bos bloemen + aandacht op de jaarvergadering
• Leden / teams Nationaal kampioen:
Receptie aangeboden door de vereniging
2. In alle niet in het eerste lid genoemde gevallen bepaalt het bestuur hoe felicitatie of
condoleance plaatsvindt.
3. Het bestuur beslist of een receptie, feest, zieke of uitvaart al dan niet bezocht wordt.
4. 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. Algemeen verenigingstenue afdeling paarden en afdeling pony’s:
• Een wit zadeldekje, eventueel met het verenigingslogo er op.
• Een zadel met bij voorkeur een donkere of zwarte singel.
• Een witte rijbroek.
• Zwarte rijlaarzen of chaps.
• Een zwarte veiligheidscap.
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3. Het verenigingstenue van de afdeling pony’s (als je afdelingsdressuur wilt rijden, is dit
vanwege de uniformiteit het verplichte tenue) bestaat uit een donkerblauwe bodywarmer met daaronder een witte blouse.
4. Het verenigingstenue van de afdeling paarden (als je afdelingsdressuur wilt rijden, is dit
vanwege de uniformiteit het verplichte tenue) bestaat uit een donkerblauw rij-jasje met
zwart fluwelen kraag met daaronder een witte blouse met een witte stropdas.
Artikel 13 - De ruitersportaccommodatie
1. De ruitersportaccommodatie bestaat uit een rijhal met kantine en een buitenterrein van
5,5 hectare.
2. Het beheer en (dagelijks) onderhoud van de accommodatie vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting Hippisch Festijn Grave. Dat geldt onder
andere voor het onderhoud aan de bodems en de bediening van de beregeningsinstallaties. Klachten of opmerkingen over dit beheer/onderhoud kunnen gemeld worden bij
het bestuur van de stichting Hippisch Festijn Grave. Het bestuur van PPV ’t Raamdal
heeft hierin geen verantwoordelijkheid.
3. De ruitersportaccommodatie mag (met uitzondering van het evenemententerrein naast
het trainingsterrein) onbeperkt gebruikt worden door leden van de vereniging. Alle
eventuele andere gebruikers van de accommodatie zullen hiervoor toestemming moeten vragen bij het bestuur van de stichting Hippisch Festijn Grave.
4. Voor het gebruik van de accommodatie door derden kan een onkostenvergoeding gevraagd worden. Deze onkostenvergoeding wordt per geval vastgesteld door het bestuur van de stichting Hippisch Festijn Grave. Naast de onkostenvergoeding worden
het gebruik van water en elektriciteit verrekenbaar gesteld op basis van meterstanden
en de op dat moment geldende tarieven van de NUTS-bedrijven.
5. Na gebruik door derden moet de accommodatie schoon worden opgeleverd.
6. Gebruik van de accommodatie is altijd voor eigen risico, het bestuur van de stichting
Hippisch Festijn Grave, noch het bestuur van de vereniging aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele ongevallen en/of schade.
7. Het bestuur van de stichting Hippisch Festijn Grave heeft de bevoegdheid om mensen
de toegang tot de accommodatie te ontzeggen wanneer zij zich niet aan dit reglement
houden.
8. Wanneer delen van het terrein zijn afgezet met lint, mogen deze niet gebruikt worden
zonder toestemming van het bestuur van de stichting Hippisch Festijn Grave.
Artikel 14 - Toegankelijkheid van de ruitersportaccommodatie
1. De ruitersportaccommodatie is toegankelijk via een geautomatiseerd toegangscontrolesysteem dat werkt met badges.
2. Een badge is persoonlijk en mag niet uitgeleend worden aan anderen.
3. Voor het verkrijgen van een badge is borgsom van € 50,- verschuldigd. De borg wordt
bij inlevering van de badge geretourneerd.
4. Bij verlies wordt de borg niet terugbetaald. Voor een nieuwe badge zal opnieuw € 50,borg moeten worden betaald.
5. De badge ontgrendelt de poort van het ruitersportterrein. De poort moet wel handmatig
open gemaakt worden. Bij het verlaten van het terrein moet de poort ook weer handmatig worden gesloten.
6. De badge ontgrendelt ook de schuifdeur aan de zijkant van de rijhal. Ook hiervoor geldt
dat de deur handmatig gesloten moet worden. Ook als de schuifdeur van binnenuit geopend moet worden, is de badge nodig. Neem de badge dus mee naar binnen als je de
rijhal in gaat!
7. Tenslotte ontgrendelt de badge ook de deur van de rijhal naar de kantine.
8. Om de poort en/of de deur te ontgrendelen moet de badge voor de kaartlezer gehouden worden die links naast de poort en bij alle deuren zit.
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9. Degene die als laatste de accommodatie verlaat, moet er ten allen tijde voor zorgen
dat alle deuren en de poort op slot zitten.
Artikel 15 - Gedragsregels bij gebruik van de ruitersportaccommodatie
1. Na gebruik van de rijhal moet eventueel aanwezige mest in de rijhal weggeschept worden met de riek/kruiwagen die er staat. Ook dient zand dat uit de rijbak afkomstig is teruggeveegd worden.
2. Ook voor het buitenterrein geldt dat mest opgeruimd moet worden. Mest uit trailers
mag niet naar buiten worden geveegd. Neem het mee naar huis of ruim het op met de
riek/kruiwagen die er staat.
3. Ruiters en amazones mogen zowel in de rijhal als op het buitenterrein onbeperkt gebruik
maken van het aanwezige hindernismateriaal. Wel wordt verwacht dat na gebruik alles
netjes opgeruimd wordt. Hierbij gelden de volgende regels:
• Alle hindernisbalken op het buitenterrein moeten van de grond gelegd worden om
te voorkomen dat ze vroegtijdig wegrotten.
• Na gebruik van hindernismateriaal in de buitenrijbak of in de rijhal moet bij vertrek
de rijbak weer leeg zijn voor gebruik door andere ruiters/amazones. Hindernisbalken moeten in de daarvoor aan de zijkant van de rijbak gemaakte rekken gelegd
worden. Hindernisstaanders moeten in de hoek of buiten de rijbak geplaatst worden
• Wanneer er hindernismaterialen kapotgesprongen worden, moet dat gemeld worden bij het bestuur van de stichting Hippisch Festijn Grave.
• Het is niet toegestaan om hindernismaterialen van het terrein af te halen voor gebruik elders zonder toestemming van het bestuur van de stichting Hippisch Festijn
Grave.
4. De verlichting van de rijhal kan bediend worden via de schakelaars langs schuifdeur
aan de zijkant van de rijhal. Er zijn 3 schakelaars de elk een rij lampen bedienen. Gebruik niet meer verlichting dan nodig is. Vaak volstaat het inschakelen van 1 of 2 rijen
lampen al. De 4e schakelaar dient om de buitenverlichting bij de rijhal aan/uit te kunnen
zetten.
5. Wanneer het donker is en iemand wil toch trainen in de buitenrijbak, dan 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.
• Het aan- en uitschakelen van de verlichting gebeurt middels schakelaars op de
muur naast de meterkast met stalen deur onder het afdak naast de kantine.
• Wanneer er een lamp kapot gaat (of kapot is) dan moet dit gemeld worden bij het
bestuur van de stichting Hippisch Festijn Grave.
6. Na gebruik van de accommodatie en vóór vertrek dient alle verlichting te worden uitgeschakeld met uitzondering van lampen die op bewegingsmelders werken.
7. Ter behoud van de buitenrijbak mag de band waarmee de rijbak afgezet is op geen enkele manier belast worden (dus niet op gaan hangen of hindernisbalken er op laten
steunen).
8. Eventueel afval moet in één van de vuilnisbakken op de accommodatie worden gegooid, en mag niet op het terrein ‘gedumpt’ worden.
9. Na gebruik van de kantine moet alles netjes en schoon achtergelaten worden.
10. Eventueel gebruikte kopjes, glazen, koffiezetapparaat e.d. moeten na gebruik schoongemaakt worden en in de kast gezet worden. Voor warm water kan de boiler een aantal minuten aangezet worden via de schakelaar die bij de spoelbak voor op de keuken
zit. Om energie te besparen moet de boiler na vertrek ook weer uitgeschakeld worden.
11. Materialen die uit de binnenaccommodatie gehaald worden (stoelen, banken, kopjes
e.d.) moeten altijd weer teruggezet worden. Er mogen dus geen stoelen, banken, kopjes e.d. in weer en wind buiten blijven staan.
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12. Eventuele storingen aan WC, elektriciteit, kapotte lampen, toegangscontrole, e.d. moeten bij het bestuur van de stichting Hippisch Festijn Grave gemeld worden.
13. Het is niet toegestaan om zaken van de accommodatie of uit de kantine mee naar huis
te nemen of te lenen zonder toestemming van het bestuur van de stichting Hippisch
Festijn Grave.
Artikel 16 - 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. Bij wijziging van artikel 13, 14 en/of 15 dient tevens overleg met het bestuur van de
stichting Hippisch Festijn Grave te worden gepleegd.
3. Dit algemeen reglement vervangt alle eventueel eerder van toepassing verklaarde reglementen van PPV ‘t Raamdal en/of de stichting Hippisch Festijn Grave.

Vastgesteld door de algemene vergadering van Paarden- en ponyvereniging ’t Raamdal
op 24 november 2014.

De voorzitter,

De secretaris,
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