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01. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en geldt van 1 januari t/m 31 december. 
 
 
02. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel kalenderjaar en wordt zonder tegenbericht automatisch 
 verlengd met een kalenderjaar. 
 
 
03. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 november van het lopende jaar aan het secretariaat 

en / of de ledenadministratie van de vereniging te geschieden. Ook wijzigingen in de vorm van lidmaatschap 
(rijdend of niet-rijdend) dienen schriftelijk voor 1 november te worden gemeld.  Aan lidmaatschap 
vereniging is automatisch verbonden lidmaatschap Federatie.(artikel 5.3A)            

 
 
04. Indien op een andere datum dan 31 december het lidmaatschap wenst te worden opgezegd, dan dient dit 

minimaal 6 maand tevoren schriftelijk aan het secretariaat te worden gemeld. Een dergelijke opzegging kan 
uitsluitend gerealiseerd worden indien men op de gewenste opzegdatum minimaal 1 jaar lid is geweest.  
In overleg met het bestuur kan hier van afgeweken worden. 

 
 
05. De contributie van de vereniging kan geheel of maandelijks worden betaald Indien men de contributie in zijn 
 geheel wenst te betalen, dan dient dit binnen 1 maand na het aanbieden van de nota betaald te zijn. Dit 
 geldt eveneens voor de nota’s van Federatie kosten c.q. kosten van startkaart(en). De betaling van de 
 maandelijkse contributie dient automatisch geregeld te zijn. Bij de aanvraag van volgende startkaart(en) 
 dienen voorafgaande nota’s betaald te zijn. Bij niet tijdige betaling kan een lid worden uitgesloten van 
 deelname aan de les of het deelnemen aan wedstrijden. 
 
 
06. Indien de aanvang van het lidmaatschap niet per 1 januari maar later in het kalenderjaar plaatsvindt, is per 

deze datum contributie verschuldigd, gerekend vanaf de eerste dag  van die kalendermaand. Voor elke 
maand zal 1/12e deel van de contributie worden berekend. De mogelijkheid bestaat voor aspirant-leden om 
een proefles mee te rijden. 

 
 
07. Tijdens het deelnemen aan de lesuren rijdt een ieder voor eigen risico. Hiervoor wordt verwezen naar de 
 Statuten van de vereniging (eventueel opvraagbaar bij het bestuur). Voor alle leden geldt de verplichting 
 tijdens de lesuren een cap te dragen met veiligheidskinband. 
 
 
08. Alle leden dienen zich voor, tijdens en na de les niet-storend t.o.v. mederijders te gedragen. 
 Men dient zich hierbij aan de geldende Ruiterregels te houden. 
 
 
09. De lesuren duren 60 minuten waarvan 7,5 minuut bestemd zijn voor instappen en 7,5  minuut om uit te 
 stappen. 
 
 
10. Rijders dienen op tijd in de les te verschijnen. De instructeur dient hierop toe te zien en  rijders hierop te 
 wijzen. Bij conflicten of herhaaldelijk overtreden van deze regel dient de instructeur dit te melden bij het 
 bestuur welke dit met het betreffende lid zal bespreken. 
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10a. De instructeur heeft de bevoegdheid om een paard/pony uit de les te verwijderen  wanneer deze 
 gebreken vertoont die schadelijk zijn voor paard/pony of een gevaar opleveren voor mens en/of 
 paard/pony. 
 
 
11. De leden zijn gehouden zich aan de afgesproken indeling van lesuren te houden, gewenste wijzigingen 
 hierin dienen te worden overlegd met het bestuur. 
 
 
12. Het bestuur controleert halfjaarlijks de paardenpaspoorten. Alleen paarden waarvan het paspoort is 
 gecontroleerd kunnen meedoen met de clublessen.  
 
 
13. Periodiek kan een enquête onder de leden van de vereniging gehouden worden betreffende de mening 
 over de instructie. 
 
 
14. De jaarcontributie geldt voor de deelname met 1 paard/pony aan een lesuur.  
 Onderstaande punten kunnen geschieden tegen een gereduceerd tarief en dienen overlegd te worden met 
 het bestuur. 
 -  Het deelnemen aan een tweede lesuur met tweede paard/pony. 
 -  Een niet rijdend lid welke de les volgt op zijn eigen paard/pony, met een maximum van 15 maal per 
  kalenderjaar. 
 -  Een niet rijdend lid welke de les volgt op een paard/pony van een rijdend lid. 
 
  

De eerste twee punten kunnen echter uitsluitend geschieden indien het aantal van vijf deelnemers aan de 
les hierdoor niet wordt overschreden. In dat geval kan deelname worden geweigerd, tenzij de  
overige deelnemers geen bezwaar hebben. 

 Uitsluitend paarden/pony’s waarvoor een volledig lidmaatschap wordt betaald hebben ten alle tijden 
 recht op een plaats in een lesuur. 
 

Wanneer de clubles 24 uur vooraf afgemeld wordt is het mogelijk deze in hetzelfde kalenderjaar in te halen, 
mits de ruiter nog een rijdend lidmaatschap heeft èn het aantal van vijf deelnemers aan de les hierdoor niet 
wordt overschreden. Het inhalen van een les gaat altijd in overleg met het bestuurslid die verantwoordelijk 
is voor de lesindeling. 

 
 
15. Bij langdurige afwezigheid van een lid, waarbij een minimum van 1 maand wordt  aangehouden, kan in 
 overleg met het bestuur hetzelfde paard/pony door een andere  ruiter, welke nog niet lid van de 
 vereniging is, worden bereden. Deze “gastruiter” dient hiervoor de vergoeding voor “lidmaatschap 
 niet-rijdend lid” te voldoen voor elke gereden maand. Aan deze vervanging van een ruiter is een  maximum 

van vier maanden verbonden. Voor de “gastruiter” gelden dezelfde reglementen als voor de overige 
Boarnruters. 

 
 
16. Deelnemers welke op officiële wedstrijden voor de Boarnruters uitkomen, rijden onder de reglementen  van 
 de K.N.H.S.  
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17. De vereniging kent een aantal commissies, waarin enkele leden van de vereniging zitting hebben. 

Maatregelen en afspraken zoals door de commissies opgesteld, zijn bindend voor de leden van de 
vereniging. 

 
18. De vereniging kent een kascommissie waarin twee leden van de vereniging zitting hebben.   
 De kascommissie controleert eenmaal per jaar en brengt verslag uit op de jaarlijkse Ledenvergadering 
 welke gehouden wordt in het eerste kwartaal. 
 
 
19. De commissies dienen jaarlijks financieel verslag uit te brengen aan het bestuur van de vereniging.  
 
 
20. De vereniging kent ook een duo-lidmaatschap, hiervoor gelden de volgende regels: 

- Men dient zich tegelijk met 2 personen aan te melden voor een heel kalenderjaar. 
- Elk duo-lid heeft recht op de helft van het aantal lesuren per jaar. De verdeling hiervan dient in 

overleg met bestuur en instructie te geschieden. 
- De contributie van een duo-lidmaatschap bedraagt per persoon de helft van een rijdend 

lidmaatschap + een vast basis bedrag (zie prijslijst). 
 
 
21. Alle leden, exclusief de steunende leden, zijn verplicht mee te helpen aan door het bestuur benoemde 

activiteiten. Met name geldt dit voor de door de club georganiseerde wedstrijden. Het bestuur van de 
vereniging kan leden die niet voldoen aan deze verenigingsplicht uitsluiten van activiteiten van de club. 

 
 
Datum:     Plaats: 
 
 
Naam lid en/of ouders/verzorgers: 
 
 
Ondertekening dat U op de hoogte bent met het huishoudelijk reglement. Onder 18 jaar ondertekening 
ouders/verzorgers. 
 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


