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Artikel 1 - Algemene bepalingen 

1. De Paardensportvereniging Haarlemmermeer is op zeven november 2005 opgericht. 
Notarieel passeren van de statuten en inschrijven in het register van de Kamer van 
Koophandel hebben dat officieel bekrachtigd. 

2. De vereniging is lid van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS). De 
Statuten van de vereniging zijn een nadere invulling van de door de KNHS als richtlijn 
aangegeven statuten, en zijn na aanvraag bij de secretaris beschikbaar. 

3. Dit reglement is een nadere invulling van de Statuten van de vereniging, de statuten 
en het huishoudelijk reglement van de KNHS. 

4. Voor alle onderwerpen die niet geregeld wordt verwezen naar de genoemde KNHS- 
statuten en reglementen. 

5. De Paardensportvereniging Haarlemmermeer is gevestigd en organiseert haar 
activiteiten op het adres Haarlemmermeerse Bosmanege, IJweg 983, Hoofddorp 

 
In dit artikel kunnen algemene bepalingen worden opgenomen, zoals bijvoorbeeld de 
verenigingsaccommodatie en het adres ervan, een beschrijving van het vastgestelde 
verenigingstenue en andere algemene, voor de gehele vereniging van belang zijnde 
zaken. 
 
Artikel 2 – Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap 

1. Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een schriftelijke 
of digitale aanmelding bij de secretaris middels het inschrijfformulier. 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, indien het om 
wedstrijdrijdende leden gaat, tevens in dat de betrokkene zich aanmeldt voor het 
lidmaatschap van de vereniging KNHS, evenals voor het lidmaatschap van de 
regiovereniging en van de kringvereniging waaronder de vereniging valt. De 
aanmelding voor het lidmaatschap van genoemde verenigingen geschiedt door het 
bestuur van de vereniging.  

3. 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 besluiten. 

4. De leden ontvangen na hun toelating een exemplaar van de statuten en het 
algemeen reglement van de vereniging. De statuten en reglementen van de onder lid 
2 vermelde verenigingen kunnen op verzoek van de betrokkene tegen betaling bij de 
KNHS worden verkregen. 
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Artikel 3 – De leden en het lidmaatschap 

1. De vereniging kent: 
a. Lesrijdende leden 
b. Startkaartleden 
c. Manegeleden 
d. Verenigingsleden 
e. Ereleden 

2. Lesrijdende leden zijn leden die gebruik maken van een of meerdere lessen die door 
de Paardensportvereniging Haarlemmermeer georganiseerd worden; Startkaartleden 
zijn leden die geen gebruik maken van de verenigingslessen maar wel aan 
wedstrijden deelnemen; Manegeleden zijn leden die alleen lid zijn van de 
Paardensportvereniging Haarlemmermeer om gebruik te kunnen maken van de 
accommodatie Haarlemmermeerse Bosmanege; Verenigingsleden zijn leden die lid 
zijn van de vereniging en verder niet actief de paarden/ponysport beoefenen. Onder 
hen vallen ook de leden die voor hun juryactiviteiten lid zijn van de 
Paardensportvereniging Haarlemmermeer; Ereleden zijn leden die vanwege hun 
buitengewone diensten ten behoeve van de vereniging levenslang een gratis 
verenigingslidmaatschap en eventueel een KNHS lidmaatschap ontvangen. 

3. Alle leden hebben stemrecht. 
4. 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 
vertegenwoordiger worden uitgeoefend.  

5. Het lidmaatschap is in beginsel voor één kalenderjaar en loopt van 1 januari tot en 
met 31 december van enig jaar. Zonder tijdige afmelding wordt het lidmaatschap 
stilzwijgend met één kalenderjaar verlengd. 

6. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden en wel uiterlijk 1 
november voorafgaande aan enig nieuw kalenderjaar. 

7. Bij afmelding voor het verenigingslidmaatschap na 1 november maar voor 20 
december zal de Vereniging geen nieuwe contributie in rekening brengen; de 
contributie voor de KNHS blijft echter volledig verschuldigd voor het nieuwe jaar. 

8. Bij aanmelding later dan 1 juli is de helft van de te betalen verenigingscontributie 
verschuldigd. 

9. Bij aanmelding als lesrijdend na 1 april is ¾ van de betreffende gelden verschuldigd 
tot 1 juli, ½ van 1 juli tot 1 oktober en ¼ van 1 oktober t/m 31 december 

10. Manegeleden kunnen een passe-partout verkrijgen voor gebruik van de 
Haarlemmermeerse Bosmanege voor de winterperiode (1-10 t/m 31-3) en/of 
zomerperiode (1-4 t/m 30-9). 

11. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld, op voordracht van het 
bestuur, na goedkeuring in de Algemene Ledenvergadering. Dit na stemming en 
met een tweederde meerderheid van alle aanwezige leden. 

12. De contributie dient uiterlijk voor 1 april van het betreffende contributiejaar voldaan 
te zijn. Andere regelingen dienen besproken te worden met de penningmeester. 

13. Ereleden betalen geen contributie. 
 
Artikel 4 - Gedragsregels 
Van alle leden wordt verwacht dat zij zich volgens de algemeen geldende gedrags- en 
fatsoensregels gedragen. Tevens dienen de regels voor het welzijn van het paard als 
maatstaf gehanteerd te worden. 
 
De belangrijkste gedragsregels in het belang van onze Vereniging zijn: 
1. Het binnen de Vereniging uiten van meningen en standpunten gebeurt in openheid, 

waarbij stemmingmakerij wordt nagelaten. Het verenigingsbelang staat steeds 
voorop. 

2. Leden mogen geen (financiële) verplichtingen namens het bestuur of de vereniging 
aangaan, daartoe is alleen het bestuur bevoegd. 

3. Bestuursleden en leden is het niet toegestaan in het openbaar standpunten in te 
nemen, te handelen of zich zodanig te gedragen dat het verenigingsbelang of dat van 
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één of meer leden wordt geschaad. 
4. Leden dienen zich altijd, vooral tijdens wedstrijden, hetzij “thuis” of “uit”, naar de 

algemeen geldende normen te gedragen. Dat wil zeggen, verplicht opvolgen van 
aanwijzingen e.d. van bestuurs- en juryleden of het wedstrijdsecretariaat. 

5. Leden onthouden zich 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. 

6. Bestuursleden en leden dienen van onregelmatigheden of zaken die strijdig zijn met 
het voorgaande bij het bestuur melding te maken. Dit ter bescherming van het 
verenigingsbelang. 

7. Voor tuchtrecht en sancties wordt verwezen naar de betreffende artikelen van de 
statuten en reglementen van de KNHS. 

 
Artikel 6 – Gebruik van de Haarlemmermeerse Bosmanege  

De binnen- en buiten bak van de manege kunnen buiten de lesuren en, wanneer de 
manege niet gereserveerd is voor privé-gebruik, vrij gebruikt worden doorn leden van 
Paardensport Vereniging Haarlemmermeer. Niet-leden kunnen de bak per keer voor privé 
gebruik afhuren. Meer informatie over reserveren: Voor reserveringen en lesuren kijk op: 
www.haarlemmermeerruiters.nl (rubriek agenda bakbezetting) 
 

1. Alle gebruikers van de manege moeten zich kunnen identificeren (rijbewijs, ID kaart 
of paspoort). De leden moeten hun passe-partout voor de manege kunnen tonen. 

2. Paarden en pony's dienen gevaccineerd te zijn volgens de richtlijnen van de KNHS. 
Dit betekent een geldige basisenting en een jaarlijkse enting tegen influenza. 

3. Wie in de binnen- of buitenbak gaat rijden zonder passe-partout kaart en ID bewijs, 
kan een boete krijgen van € 30,00. Het bestuur controleert het gebruik. 

4. Maximaal aantal combinaties in de binnenbak is 6 (4 voor mennen). Per uur mogen 
maximaal twee instructeurs privéles geven. Het organiseren van groepslessen is niet 
toegestaan tenzij de bak voor privégebruik wordt afgehuurd (€30,00 per uur) en 
lesgegeven wordt door een gediplomeerde instructeur. 

5. Een passe-partout kan persoon gebonden of paard gebonden zijn. Een persoon 
gebonden passe-partout is geldig voor op de passe-partout genoemde persoon. Een 
paard gebonden passe-partout is geldig voor op de passe-partout genoemde 
personen. De op de passe-partout genoemde personen mogen er niet gelijktijdig 
gebruik van maken. 

6.  Lesrijdende leden moeten altijd een persoon gebonden passe-partout 

hebben. 

7. Bijrijders die gebruik maken van de manege zijn ook verplicht een passe-partout te 
hebben. 

8. Wanneer de paddock niet beschikbaar is, mag er in de buitenbaan gelongeerd 
worden. Er mag slechts met één pony/paard gelijktijdig gelongeerd worden en er 
mogen niet meer dan 2 ruiters in de baan zijn. 

9. Het loslaten van paarden in de binnen- en buitenbak en op het buitenterrein van de 
manege is niet toegestaan. 

10. In de binnenbak mogen alleen de buitenste twee rijen lampen gebruikt worden. 

11. Het gebruik van springmateriaal is alleen toegestaan bij aanwezigheid van 2 

personen, waaronder een gekwalificeerde instructeur. Er mogen maximaal 4 

http://www.haarlemmermeerruiters.nl/
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hindernissen neergezet worden, bestaande uit balken en gewone staanders, geen 
vleugels! De gebruiker is aansprakelijk voor schade aan het hindernismateriaal en 
dient de schade direct te melden bij het bestuur. 

12. Men- en spring combinaties dienen de tijd dat zij gaan rijden altijd minimaal een 
dag van te voren aan te geven in de agenda op de website. 

13. Springen en dressuur mogen nooit gelijktijdig plaatsvinden. 

14. De mest in de rijbanen moet weggehaald worden en er mag niet doorheen gereden 
worden. 

15. Bij het rijden in de buitenbaan dient de slagboom gesloten te worden. 

16. Iedereen laat de stallen, de manege en de parkeerplaats altijd netjes achter (mest 

opruimen) en doet de direct na het verlaten van de baan de gebruikte 

verlichting uit. 

17. Het dragen van een cap en rijlaarzen of chaps is verplicht. 

18. Wanneer men zich niet houdt aan de bovengenoemde regels kan de toegang tot de 
manege ontzegd worden. 

19. Aanwijzingen van bestuursleden van de Paardensportvereniging Haarlemmermeer of 
van de Stichting Haarlemmermeerse Bosmanege dienen te worden opgevolgd. 

 

Artikel 7 – Verenigingslessen 

De verenigingslessen zijn in beginsel toegankelijk voor alle lesrijdende leden die een of 
meerdere keren per week met hetzelfde paard of dezelfde pony (vaste combinatie) een 
bepaalde les willen bezoeken. 
Voor de lessen gelden de volgende regels: 
1. Ieder aspirant lid krijgt de mogelijkheid 5 proeflessen te volgen. Wanneer het 

aspirant lid zelf besluit geen lid te worden, worden de kosten van deze lessen bij 
hem/haar in rekening gebracht. 

2. De instructeur bepaalt in samenspraak met het bestuur en/of de lesdagcoördinator 
over de plaatsing van leden in lessen. 

3. Tijdens de verenigingslessen wordt een goedgekeurde veiligheidshelm gedragen. 
4. Het rijden in een andere combinatie is alleen mogelijk wanneer sprake is van 

langdurige vervanging van het paard of de pony. Dit gebeurt altijd in overleg met de 
instructeur 

5. Bij verhindering, om welke reden dan ook, moeten de betreffende leden zich binnen 
redelijke termijn afmelden bij de lesdagcoördinator. Liefst minimaal een dag van te 
voren. 

6. Bij te veel afmeldingen, slechte weersomstandigheden of andere dringende redenen 
beslist de lescoördinator in samenspraak met de instructeur over het samenvoegen of 
annuleren van lessen. 

7. Geannuleerde lessen kunnen niet ingehaald worden. 
8. Twee leden kunnen vragen om gezamenlijk volgens een afgesproken rooster de 

verenigingsles te delen. 
9. Leden kunnen op die avonden dat er een lege plaats is onder contante betaling een 

extra les volgen met een maximum van 15x per jaar. 
 

Lesrijdende leden verplichten zich tot: 
10. het vervullen van bardiensten tijdens de lessen (frequentie is afhankelijk van het 

aantal leden per lesdag) 
11. het minimaal eenmaal per jaar verrichten van onderhoud- en/of grote 

schoonmaakwerkzaamheden; 
12. minimaal vier maal per jaar helpen bij wedstrijden of evenementen; 
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13. wanneer aan deze verplichtingen  niet wordt voldaan wordt een kostendekkend tarief 
voor de lessen en het gebruik van de manege in rekening gebracht. 

Bij jeugdleden gelden deze verplichtingen voor de ouders/verzorgers. 
 
Artikel 8 - Wedstrijden 

1. De vereniging organiseert, onder auspiciën van de KNHS, tien tot 12 wedstrijden per 
jaar in de disciplines mennen, dressuur en springen. 

2. Alle door de Vereniging georganiseerde wedstrijden worden door de 
wedstrijdcommissie, in samenwerking met het bestuur, gecoördineerd en 
georganiseerd. 

3. Alle lesrijdende leden zijn verplicht, indien nodig en mogelijk, mee te werken aan de 
organisatie van alle door de Vereniging georganiseerde wedstrijden. Dit geldt tevens 
voor ouders/verzorgers van jeugdleden. 

 
Wedstrijdkleding 

Bij officiële landelijk georganiseerde wedstrijden zijn alle leden welke uitkomen voor de 
Vereniging verplicht zich te kleden volgens de volgende voorschriften. 
 Zwarte veiligheidshelm of indien de klasse daarom vraagt een zwarte hoed, 
 Donkerblauw rij-jas; witte plastron of bloes, witte rijbroek, witte handschoenen 
 Zwarte rijlaarzen. 
Voor kinderen die deelnemen aan de bixierubrieken gelden deze voorschriften niet. Voor 
hen wordt het volgende tenue aanbevolen: 
 een lichte rijbroek 
 een donkerblauwe sweater of bodywarmer met wit shirt 
 zwarte rijlaarzen 
 
Artikel 9 - Bestuur 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 
2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden 

dit wensen. 
3. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. De voorzitter is 

belast met de algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de door het 
bestuur aangewezen vicevoorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle rechten 
en verplichtingen van de voorzitter treedt. 

4. In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden 
genomen indien niet ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het 
bestuur aanwezig is. Het onderwerp wordt dan geagendeerd voor de volgende 
vergadering, waarin wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal 
aanwezige bestuursleden. 

5. Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen, 
tenzij een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal leden van het 
bestuur anders beslist. 

6. Ieder lid van het bestuur heeft één stem. 
7. Het bepaalde in artikel 16 van de statuten is van overeenkomstige toepassing, voor 

zover daarvan in dit artikel niet is afgeweken. 
 
Artikel 10 - Verkiezingen en benoemingen 

1. Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in de vereniging geschieden door 
kandidaatstelling en zo nodig 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 een eventuele verkiezing of benoeming zal 
aanvaarden. 

4. Indien de statuten en/of reglementen een benoeming via een voordracht 
voorschrijven wordt, nadat een kandidaat zich voor zijn benoeming heeft 
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teruggetrokken, de kandidaatsteling en benoeming aangehouden totdat 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. 

 

Artikel 11 - Informatievoorziening 

De Vereniging informeert haar leden op de volgende wijzen: 
1. Individueel schriftelijk of via email, minimaal twee keer per jaar voorafgaande aan de 

aan de Algemene Ledenvergadering, die in ieder geval in het voorjaar plaatsvindt. 
2. Door middel van mededelingen op de website www.haarlemmermeerruiters.nl  
3. Door middel van email verstuurd aan de leden 
4. Door middel van mededelingen die in de kantine worden opgehangen of op de bar 

worden gelegd. 
Het bestuur stelt zich op het standpunt dat elk lid op deze wijze voldoende geïnformeerd 
is over voor de leden belangrijke verenigingsinformatie. 
De leden van de vereniging dienen er zelf voor zorgen dat zij goed geïnformeerd zijn 
door gebruik te maken van de bovenstaande informatiebronnen. 
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