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Huishoudelijk regelement Hippische Vereniging "De Cannenburgh" Vaassen  

Onderstaand het huishoudelijk regelement van onze vereniging.  

1. Leden zijn personen, die door het bestuur zijn toegelaten en contributie betalen.  

2. Rijlessen van de vereniging worden uitsluitend door instructeurs/instructrices gegeven die door 

het bestuur zijn aangesteld. In geval van afwezigheid van een instructeur/instructrice zal hij of zij in 

overleg met het bestuur voor vervanging zorgen.  

3. Leden behoren de aanwijzingen van de instructeur c.q. instructrice op te volgen.  

4. De indeling van lessen vindt plaats door de instructeur/instructrice in overleg met het bestuur. 

Wisseling van een lesplaats kan uitsluitend plaatsvinden wanneer de instructeur/instructrice hiermee 

instemt. Tijdens de zomervakantie periode zal het bestuur in overleg met de instructeur/instructrice 

een rooster opstellen waarin lessen vervallen en/of worden samengevoegd.  

5. Leden die in een les zijn ingedeeld, verplichten zich deze les regelmatig te volgen. Wanneer het lid 

verhinderd is om de les te volgen, moet men zich vóór aanvang van de les afmelden bij de 

instructeur/instructrice.  

6. Om andere lessen zo min mogelijk te storen, dient men het wisselen van de lesgroepen zoveel 

mogelijk gelijktijdig te doen.  

7. Indien een lid voor langere tijd verhinderd is de lessen te volgen of regelmatig afwezig is, heeft het 

bestuur het recht om deze plaats aan een andere combinatie toe te wijzen.  

8. Wanneer een landelijke feestdag valt op een dag dat er lessen zijn, komen deze lessen te 

vervallen; deze worden niet gecompenseerd.  

9. Leden zijn te allen tijde verplicht tijdens het rijden een veiligheidscap of -helm te dragen. De 

veiligheidscap of –helm dient door middel van een kinband op deugdelijke wijze vast op het hoofd 

bevestigd te zijn. De vereniging kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade of lichamelijk 

letsel. 

10. Tijdens het gebruik of in ieder geval vóór het verlaten van de accommodatie dient mest 

verwijderd te worden. Indien de daartoe bestemde kruiwagen vol is dient deze geleegd te worden.   

11. De rijhal wordt gebruikt t.b.v. van de verenigingslessen: Woensdag van 18.00 tot 21.00 uur; 

Donderdag van 18.30 tot 21.30 uur; Vrijdag van 19.30 tot 21.00 uur. De leden van de vereniging 

mogen op eigen risico gebruik maken van de rijhal buiten bovengenoemde lestijden tenzij er 

minimaal 14 dagen van te voren melding is gemaakt van een andere activiteit. Spoed activiteiten 

waardoor het "vrij rijden" niet mogelijk zal zijn (bijvoorbeeld reparaties en/of 

onderhoudswerkzaamheden) zullen via Facebook worden gecommuniceerd.  

12. Het is niet toegestaan in de binnenbak paarden/pony's te longeren of los te laten.  

 

13. Alle pony’s en paarden die door de leden op het terrein van de vereniging worden bereden 

dienen op de door de KNHS voorgeschreven wijze te zijn gevaccineerd. Op verzoek van het bestuur 

dienst men een vaccinatiebewijs te kunnen overleggen.  
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14. Leden of een vertegenwoordiger van een lid, zijn verplicht om gehoor te geven aan een oproep 

van het bestuur of van een commissie om te assisteren bij voorkomende werkzaamheden. Hierbij 

dient gedacht te worden aan kantine diensten, onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden, maar 

ook aan alle taken die voortkomen uit de organisatie van wedstrijden. Zo veel mogelijk zal voor deze 

werkzaamheden een rooster worden opgesteld.  

15. Kantinedienst, onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden worden gedraaid volgens een door 

de betreffende commissie bekend gemaakt rooster (ongeveer 6 x per jaar per lid). Bij verhindering 

dient het lid zelf voor vervanging te zorgen. Het bestuur houdt zich het recht voor om het 

lidmaatschap in te trekken, wanneer een lid voor een tweede maal binnen een kalenderjaar geen 

gehoor geeft aan een oproep.  

16. Rijdende leden betalen contributie voor gebruik van de accommodatie en eventueel deelnemen 

aan rijlessen. Niet-rijdende leden betalen contributie als startkaartlid óf als donateur. De contributie 

wordt jaarlijks geïnd door middel van een eenmalige automatische incasso. In overleg met het 

bestuur kan in individuele gevallen worden besloten dat de contributie per kwartaal wordt 

geïncasseerd.  

Tijdens de algemene ledenvergadering hebben alle leden stemrecht.  

Het bestuur kan een lid uit de algemene ledenvergadering weren, mits gemotiveerd en met 

meerderheid van stemmen?? 

17. De contributie aan de vereniging geldt voor een heel kalenderjaar. Als een nieuw lid zich 

aanmeldt na 1 oktober betaalt hij/zij  contributie voor de resterende maanden van dat jaar plus de 

contributie van het volgende jaar. Als een lid niet vóór 1 december van het lopende jaar zijn/haar 

lidmaatschap opzegt aan de secretaris van het bestuur dan wordt het lidmaatschap automatisch met 

een jaar verlengd. 

18.  Wijzigingen in het lidmaatschap die doorwerken naar de KNHS moeten jaarlijks vóór 15 

november schriftelijk worden gemeld. Kosten die voortvloeien uit het te laat melden van wijzigingen 

komen geheel voor rekening van het lid, ook als het lidmaatschap bij de vereniging inmiddels is 

beëindigd.  

19. Leden die deelnemen aan de rijlessen van de vereniging dienen onder naam van de eigen 

vereniging uit te komen.  

20. Bij wegblijven zonder af te melden voor onderhoud, schoonmaak en bardienst zal men eerst een 

waarschuwing krijgen, bij een tweede keer wordt er een boete van 50 euro opgelegd. 

21. De statuten en het huishoudelijk regelement worden gepubliceerd op de website van de 

vereniging  www.hvdecannenburgh.nl  

 

Slotbepalingen  

http://www.hvdecannenburgh.nl/
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De vereniging is niet aansprakelijk voor enig ongeval, verlies of schade toegebracht aan de 

persoonlijke eigendommen van de leden. In alle gevallen waarin het huishoudelijk regelement niet 

voorziet beslist het bestuur van de vereniging.  

 

Het bestuur. 


