
Reglement :  De Huisregels 

Algemeen 
1. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot 31 december.  
2. Opzegging van het lidmaatschap en/of startkaart dient schriftelijk te geschieden aan het bestuur   

voor 1 november van het lopende jaar. Bij te late afmelding wordt de verschuldigde contributie 
voor het nieuwe jaar doorberekend. 

3. Het is niet toegestaan dat niet-leden gebruik maken van de accommodatie, tenzij met 
uitdrukkelijke toestemming van het bestuur. 

4. Privélessen zijn toegestaan op de volgende voorwaarden: 
      * Per rijbaan mag er slechts één privéles tegelijk worden gegeven. 
      * Reservering geschiedt door middel van het noteren van tijd en naam in de  
         agenda.  
         (N.B. Het is niet toegestaan langer dan twee weken vooruit te reserveren.) 
      * Voor privé-lessen wordt per lid € 25,-- per jaar in rekening gebracht, ongeacht het aantal 
lessen. 
         Dit is echter niet van toepassing op menleden. 
      * De overige leden mogen van deze privé-lessen geen hinder ondervinden.  

5. Veiligheid en aansprakelijkheid: 
      * Het betreden van het terrein/accommodatie gebeurt op eigen risico. 
      * Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade of letsel. 

              * Het dragen van een veiligheidscap (NEN norm CE/EN 1384) tijdens het rijden onder het        
   zadel of mennen, is voor iedereen verplicht. 

Gebruik terrein 
6. Paarden en/of pony’s mogen niet los in de binnen- of buitenrijbaan. 
7. Paarden en/of pony’s mogen niet rollen in de binnen- of buitenrijbaan. 
8. Honden mogen niet in de binnen- of buitenrijbaan, moeten op het gehele terrein aangelijnd zijn. 
9. De radio in de binnenmanege mag aan mits de andere leden (ruiters) hiervan geen last 

ondervinden. 
10. De algemene voorrangsregels dienen in acht te worden genomen, zoals  bijvoorbeeld “degene 

die op de linker hand rijdt, heeft voorrang”, “stappen  geschiedt op de binnenhoefslag”   (Zie 
KNHS Reglement op het publicatiebord). 

11. Springen is uitsluitend toegestaan onder begeleiding. Buiten de daarvoor gereserveerde tijden is 
het zelfstandig opbouwen van hindernissen verboden. 

12. Het aan de hand stappen van paard of pony in de binnen- en buitenrijbaan is verboden indien 
andere ruiters in de bak rijden. Mits met toestemming van ruiter, met slecht weer of zieke 
pony / paard. 

13. Het betreden van de binnen- en buitenrijbaan is uitsluitend toegestaan voor ruiters, instructeurs 
en helpers. 

14. Na het gebruik van de binnen- en buitenrijbaan dient een gedeelte van de hoefslag te worden 
geëgaliseerd met de daarvoor aanwezige handploeg.  De door paard of pony achtergelaten 
mestballen dienen direct te worden verwijderd. Er mag in geen geval door de mest heen 
gereden worden. 

15. Jonge en frisse paarden dienen eerst te worden gelongeerd alvorens met hen onder het zadel 
wordt gereden. 

16. Longeren in de binnen- en buitenrijbaan is niet toegestaan. De longeercirkel en de paddock 
dient hiervoor te worden aangewend. 

17. Op wedstrijddagen is het niet toegestaan pony’s en/of paarden in de paddock los te gooien. 
Longeren is dan wel toegestaan. Overigens geldt te allen tijde dat een paard en/of pony nimmer 

onbeheerd in de paddock mag worden achtergelaten. 
18. De paddock en longeercirkel zijn bestemd voor leden die met hun paard op de accommodatie 

staan (VEB-leden). Gedoogd wordt dat andere leden van deze faciliteiten gebruik maken mits ze 
de eerder genoemde leden niet in het gebruik belemmeren. 
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19. Indien een paard of pony mest op het terrein, in de paddock, in de longeercirkel, of in de 
spuitbox dient de begeleider de mest op te ruimen en in de mestput te  deponeren. Dit geldt 
voor alle leden. 

20. Weide: Training gaat voor weidegang 
21. Auto’s dienen in de hiervoor bestemde parkeervakken geparkeerd te worden.        
22. Er behoren geen auto’s tussen de rijhal en de stallen op het terrein te staan. Dit is uitsluitend 

toegestaan bij werkzaamheden. 
23. Fietsen dienen in de hiervoor bestemde rekken te worden geplaatst. 
24. Er geldt een maximumsnelheid van 15 kilometer per uur voor auto’s op het terrein (dus 

stapvoets rijden). 

Slepen en sproeien 
25. De binnen- en buitenrijbanen worden op onregelmatige tijden besproeid en gesleept. De leden 

dienen hiermee rekening te houden.  

Bos 
26. Sinds mei 2012 is het Alblasserdamse Bos verboden voor ruiters. 

Werkzaamheden 
27. Alle rijdende leden (van 18 jaar en ouder) zijn verplicht zich volgens rooster beschikbaar te 

stellen voor bar- en schoonmaakdiensten en hulp bij wedstrijden. 
28. Ouders van rijdende ponyleden zijn verplicht zich volgens rooster beschikbaar te stellen voor 

bar- en schoonmaakdiensten en hulp bij wedstrijden. 
29. Alle rijdende en menleden dienen mee te werken aan de jaarlijkse schoonmaakdagen. Deze 

zullen ruim van tevoren worden aangekondigd. 
30. In de kantine en hal hangt een bardienst- en schoonmaakrooster. 
31. Indien zonder reden een bovenvermelde huishoudelijke verplichting wordt verzuimd, wordt een 

boete van € 25,= opgelegd. 
32. De laatste die ’s avonds het terrein verlaat dient de lichten in de stallen en rijbanen, alsmede op 

het terrein uit te doen. Voorts dient hij/zij (o.a. hek) af te sluiten. 
33. De laatste bezoekers van de kantine zijn verplicht te zorgen dat degene die kantinedienst heeft 

onder begeleiding het terrein kan verlaten. 

Herhaald wangedrag kan leiden tot ontzetting uit het lidmaatschap/royement. 

Het bestuur, november 2013 
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