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LANDELIJKE RUITER EN PONYCLUB "RHOON & OMSTREKEN"
OPGERICHT 1972
AANGESLOTEN BIJ DE
KONINKLIJKE NEDERLANDSE HIPPISCHE SPORTFEDERATIE

Algemene bepalingen van LR & PC Rhoon en Omstreken
Artikel 1.Terrein reglement
Het betreden van het terrein geschiedt geheel op eigen risico.
a. doel van het reglement
Dit reglement is opgesteld om een goed beheer en gebruik van het terrein te
bevorderen, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de belangen van
alle leden van de L.R. en P.C. Rhoon en Omstreken.
Elk lid dient mede toezicht te houden op het terrein en het bestuur in te
schakelen in geval van misbruik of schade (beschadiging).
b. schade
Diegene, die schade veroorzaakt aan het terrein en/of de zich daar
bevindende verenigingseigendommen is ten alle tijden aansprakelijk voor het
bedrag van de veroorzaakte schade.
c. gebruikers
Het gebruik van het terrein is alleen toegestaan aan leden van de Rhoonse
Ruiters.
d. rijbaan
De rijbaan is buiten de lesuren (verenigingslessen ) vrij beschikbaar voor alle
rijdende leden.(geen startkaart leden)
Men is verplicht daarbij zoveel als mogelijk is, rekening met elkaar te houden
en elkaar niet in het gebruik te hinderen.
Het is niet mogelijk de rijbaan te reserveren.
Er mag alleen les gegeven worden door de vaste instructie.
Het is niet toegestaan paarden los te laten in de rijbaan of op het terrein
(ook niet onder toezicht).
Men mag niet springen in de rijbaan zonder toezicht van de instructie en
buiten de uren van de springlessen.
Men is verplicht om na het rijden in de rijbak, de paardenvijgen op te
ruimen.

e. terrein (gras)
Het gebruik van het terrein blijft beperkt tot de periode april t/m september.
Buiten deze periode *dus van oktober t./m) maart) mag geen gebruik
worden gemaakt van het terrein.
Van april t/m september mag men gebruik maken van het terrein( gras),
maar alleen als de toestand van de bodem dit toelaat (geldt ook voor
dressuur).
In geval van twijfel (natte en/of zachte bodem) contact opnemen met het
bestuur van de vereniging.
Het is van het grootste belang zuinig te zijn op de grasmat en schade
daaraan te voorkomen.
g. springles
Bij het deelnemen aan springlessen gegeven door de vaste instructie van de
vereniging, is iedere deelnemer te paard/pony verplicht een cap of
veiligheidshelm te dragen.
Jeugdleden zijn verplicht tot het dragen van de bodyprotector tijdens de
springlessen.
De instructie is gemachtigd leden die niet aan deze regel voldoen, de
toegang tot de springles te ontzeggen.
h. hengsten
Indien het rijden met een hengst voor de overige rijdende leden problemen
geeft, is het niet langer toegestaan met de hengst op het terrein te komen
wanneer hier andere rijdende leden met hun paarden (merries) aanwezig
zijn. Indien hier over problemen ontstaan, dient contact met het bestuur te
worden opgenomen.
i. schoonhouden van het terrein
Houdt het terrein schoon; gooi geen afval weg op het terrein.
Gooi het afval in de daartoe bestemde afvalbakken.
Ruim mest en stro van het parkeerterrein en het pad op: bezem en schep
zijn voorhanden.
j. hekken
Bij het verlaten van het terrein dient de gebruiker zowel het hek van de bak,
als het buitenhek te sluiten (niet alleen dicht laten vallen, vast maken met
vergrendeling).
Buitenhek
k. vastzetten paarden
Het is verboden paarden vast te zetten aan de omheining van de rijbaan.

l. honden
Het is niet toegestaan honden op het terrein los te laten lopen. Aangelijnd
mogen honden wel op het terrein.
m. aanwijzingen
Op het terrein dienen aanwijzingen van bestuursleden te worden opgevolgd.
n. overtredingen
Bij overtreding van de regels van het terrein- reglement is de vereniging
gerechtigd strafmaatregelen op te leggen aan de overtreder(s).
o. werkzaamheden
Aan het terrein moeten regelmatig onderhoud- en andere werkzaamheden
worden verricht.
Deze werkzaamheden worden door het bestuur gecoördineerd .
p. wijzigingen
Het bestuur is gemachtigd de reglementen te wijzigen wanneer zij daartoe
aanleiding ziet.
q. ontheffing
Het bestuur mag, indien zij dit nodig acht, voor individuele gevallen
ontheffing verlenen van een of meer regels van dit reglement.
Artikel 2. Veiligheid
Ten behoeve van veiligheid en paardrijdplezier en of menplezier voor ons
allen kent onze vereniging een aantal huisregels waaraan een ieder zich
dient te houden.
Voor iedereen geldt:
a. Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de
gang van zaken in een les bemoeien.
b. Niet rennen of schreeuwen rond de bak
c. Aanwijzingen van de instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te
worden.

Veiligheidshoofddeksel
Het dragen van een veiligheidshoofddeksel geld als één van de meest
preventieve veiligheidsmaatregelen. Draag daarom altijd een
veiligheidshoofddeksel met de CE- markering en het EN 1384-teken.
Voor alle leden is het dragen van een veiligheidshoofddeksel verplicht
tijdens de verenigingsactiviteiten en het betreden van het terrein van de
Rhoonse Ruiters.

Voor iedere amazone/ruiter geldt:
Tijdens het rijden op de accommodatie is de amazone/ruiter
verplicht:
1. Gebruik te maken van een goed passend en veilig zadel met ruim zittende
stijgbeugels. De stijgbeugels en de stijgbeugelriemen dienen vrij aan een
scharnierende bevestigingshaak aan het zadel te hangen.
2. Rijlaarzen te dragen of jodphurs in combinatie met chaps.
3. Een goed passende veiligheidshelm, met gesloten kinband en voorzien van
de CE en EN 1384-marking.
4. De rijbaanregels in acht nemen.
Voor ieder menner geldt:
Tijdens het rijden op de accommodatie is de menner verplicht:
1. gebruik te maken van:
• een geschikt en veilig tuig;
• een passend en veilig rijtuig dat voorzien is van :
- goed functionerende remmen op tenminste de achteras;
- de juiste verlichting en reflectoren e.e.a. volgens het reglement
verkeersregels en tekens;
- een draaikrans/schamel die volledig onderdoor kan draaien
(alleen bij vierwielige rijtuigen)
2. de rijbaanregels in acht nemen.
Artikel 3. Alcohol
Het alcohol beleid van de vereniging is vastgesteld in een apart
bestuursreglement.
Artikel 4. Rookbeleid
Iedereen is het erover eens dat roken en sport niet samengaan. Daarom
gelden binnen onze vereniging de volgende beperkingen:
a. Het is verboden te roken in de kantine.
b. Geen verkoop van tabaksproducten.
Artikel 5 - Contributie
De contributie wordt op voorstel van het bestuur jaarlijks door de algemene
ledenvergadering vastgesteld. De contributie dient jaarlijks vóór 1 april van
het verenigingsjaar te worden over gemaakt naar rekeningnummer van de
penningmeester de Rhoonse Ruiters.
Indien het lidmaatschap in het tweede halfjaar aanvangt geldt een
gereduceerde contributie

Artikel 6 - Opzeggen lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap of mutaties dienen vóór 20 november
schriftelijk te worden
gemeld aan het secretariaat. Bij afmelding na deze datum zullen de kosten
van de KNHS en de
administratiekosten in rekening worden gebracht (momenteel € 60,=).
Indien in de loop van het jaar
wordt opgezegd zal er geen restitutie plaatsvinden van de reeds betaalde
contributie.

