Algemeen Reglement
Paardensportvereniging St. Hubertus - Lisse
Lisse, 15 januari 2007
______________________________________________________________________________________________
Artikel 1 – Algemene Bepalingen
1. Onder de vereniging vallen de volgende afdelingen: paarden, pony’s, mennen en voltige.
2. De vereniging is gevestigd aan de Rooversbroekdijk 127, 2161 LP Lisse (Tel. 0252-233083).
3. Het gebruik van de accommodatie is slechts toegestaan aan leden van de vereniging, en aan hen, die
daartoe uitdrukkelijk toestemming hebben verkregen van het bestuur.
4. Het verenigingsbestuur is niet aansprakelijk voor ongevallen en schaden overkomen c.q. toegebracht
aan gebruikers en bezoekers van de accommodatie tijdens lessen, demonstraties, concoursen en alle
overige activiteiten.
5. Indien er schade door een gebruiker of zijn/haar pony of paard wordt veroorzaakt aan de
accommodatie of bezittingen van de vereniging, wordt het herstel van de schade op de gebruiker
verhaald.
6. Bij het gebruik van de accommodatie waaronder kantine, keuken, opslagruimten enz. zijn de
bepalingen in de wet, de voorschriften, reglement(en) en verwante regelgeving van toepassing, zoals:
a. Drank- en Horecawet
b. Drank- en Horecavergunning
c. Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines (NOC*NSF)
d. Hygiëne codeboek NOC*NSF (Keuringsdienst voor Waren)
e. De technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de manege, voortdurend handhaven
op het niveau voor een gebruikersvergunning inzake het brandveilige gebruik. Deze vergunning
wordt verleend door de gemeente Lisse
f. Regelgeving in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
7. Minderjarige leden of ruiters mogen de rijbanen (binnenbakken & buitenbak) gebruiken.
Het gebruik van de foyer is slechts onder begeleiding van een meerderjarige toegestaan.
Artikel 2 – Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap
1. Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een schriftelijke aanmelding bij
de secretaris van de desbetreffende afdeling. Indien de KNHS een aanmeldingsformulier heeft
voorgeschreven, wordt dit aanmeldingsformulier gebruikt. 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 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 ressorteert. De aanmelding voor het lidmaatschap
van genoemde verenigingen geschiedt door het bestuur van de vereniging.
3. De betrokkene kan alleen als lid van de vereniging worden toegelaten indien en zolang de betrokkene
tevens lid van de in lid 2 genoemde verenigingen is. Als dan zijn voor de duur van het lidmaatschap
naast de statuten en reglementen van de vereniging tevens op het lid van toepassing de statuten en
reglementen van de in lid 2 genoemde verenigingen.
4. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Aspirant leden ontvangen binnen 1 maand na
aanmelding bericht m.b.t. de toelating.
5. Indien het bestuur niet tot toelating besluit, kan op verzoek van de betrokkene de algemene
ledenvergadering alsnog tot toelating tot het lidmaatschap besluiten.
6. Nieuwe leden kunnen na hun toelating een exemplaar van de statuten en reglementen van de
vereniging op de website inzien of downloaden. 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 – Categorieën van leden
1. De vereniging kent:
a. rijdende leden paarden
b. rijdende leden pony‘s
c. rijdende leden menners
d. rijdende leden voltige
e. niet-rijdende leden
f. ereleden.
2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die op voorstel van de
respectievelijke afdelingscommissies door de betreffende afdelingsvergadering wordt voorgesteld en
door het bestuur jaarlijks zal worden vastgesteld.
3. De contributie dient vóór 1 maart van het lopende boekjaar te worden voldaan. Het bestuur kan hiervan
ontheffing verlenen. De contributie bestaat uit 2 delen: basislidmaatschap en afdelingsbijdrage.
4. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.
Artikel 4 – Algemene verplichtingen van de leden
1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplicht een lid zich voorts:
a. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken en te
zenden aan de KNHS, het regiobestuur en het kringbestuur, evenals aan het tuchtcollege en de
raad van appèl van de KNHS;
b. om zich ter gelegenheid van een wedstrijd, zowel vóór, gedurende, als na de wedstrijd behoorlijk te
gedragen en zo nodig bij te dragen aan en mede te helpen bij het handhaven van de orde;
c. om slechts met voorafgaande toestemming van het bestuur uit te komen, dan wel mede te werken
aan een wedstrijd die niet door of onder auspiciën van de KNHS dan wel een door haar erkende
organisatie is georganiseerd, of waarvoor de vereiste toestemming niet is verleend;
d. zich te houden aan de Gedragscode, zoals vastgesteld door de algemene vergadering van de
KNHS.
2. Functionarissen (penningmeester, secretaris, commissieleden enz.) dienen het bestuur te allen tijde
inzage in of afschrift te geven van de boekhouding en de administratie met de daarbij behorende
bescheiden en wel op die plaats waar het bestuur zulks aangeeft.
3. Van elk lid wordt verwacht, dat hij/zij al datgene nalaat, dat de goede naam van de vereniging en de
hippische sport in diskrediet kan brengen.
4. In het algemeen is ieder lid verplicht zich binnen zijn/haar mogelijkheden daadwerkelijk voor de
vereniging in te zetten. Dit geldt in het bijzonder wanneer op hem of haar (via de vereniging of de eigen
afdeling) een beroep wordt gedaan om b.v. enkele werkzaamheden te verrichten, zoals: afdelingswerk,
commissiewerk, concoursen, wedstrijden, instandhouding, onderhoud en vernieuwing van bezittingen
van de vereniging enz.
Mocht hij of zij verhinderd zijn dan dient de betrokkene zelf voor vervanging te zorgen. Zulks op straffe
van € 25,00 per gebeurtenis.
5. Het lid van de vereniging dient zijn/haar lidmaatschap schriftelijk en vóór 1 november van het
voorafgaande jaar op te zeggen bij de desbetreffende secretaris van de afdeling.
6. 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 kan worden ervaren.
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Artikel 5 – Bestuur
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Ten einde de afdelingen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen, wordt het bestuur uitvoerend
ondersteund door de afdelingscommissies.
3. Het bestuur bestaat uit ten minste zeven personen, te weten:
a. De voorzitter
b. De secretaris
c. De penningmeester
d. De vice-voorzitter
e. 3 overige bestuursleden.
De onder b., c., d. en e. genoemde functionarissen zijn afkomstig uit de afdelingen en worden door de
afdelingscommissies uit hun midden voorgedragen.
Iedere afdeling is ten minste door één lid vertegenwoordigd in het bestuur.
Voorts kan elk lid van de vereniging door het bestuur worden benaderd om een bestuursfunctie te gaan
vervullen.
4. Het dagelijks bestuur bestaat uit: voorzitter, secretaris, penningmeester en vice-voorzitter.
5. Bestuurstaken:
a. Beleid
b. Dagelijkse leiding
c. Secretariaat
d. Financieel beheer
e. Ledenadministratie
f. Materiaalbeheer(aanschaf en onderhoud)
g. Terreinbeheer(vervanging en onderhoud)
h. Kantinebeheer
i. PR; communicatie intern en extern
j. Sponsoring (borden enz.)
k. Onvoorzien.
6. De uitvoering van taken voortvloeiende uit de bestuurstaken, kan het bestuur delegeren aan subcommissies die door het bestuur worden aangesteld en de taken schriftelijk worden vastgelegd. Deze
subcommissies kunnen o.a. zijn:
a. Gebouwen-, terrein- en materieel beheer en onderhoud
b. Kantinebeheer
c. PR en Sponsoring
d. Evenementen
e. Concourscommissie
f. Onvoorzien.
7. 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.
8. 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 alsdan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan worden genomen
ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
9. Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen, tenzij en meerderheid
van ten minste twee derden van het aantal leden van het bestuur anders beslist.
10. Ieder lid van het bestuur heeft één stem. Indien de stemmen staken, is er geen meerderheid gehaald.
Echter de stem van de voorzitter telt in een dergelijke situatie dubbel. Dit betekent dat een voorstel toch
kan worden aangenomen of verworpen.
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Artikel 6 – Afdelingscommissies
1. De afdelingscommissies zijn belast met de uitvoering van de richtlijnen van het bestuur en taken, die in
relatie met de sportbeoefening staan.
2. De afdelingscommissies bestaan uit minimaal drie personen, benoemd uit de leden die zij
vertegenwoordigen.
3. Een afdelingscommissie bestaat uit:
a. Voorzitter
b. Commissielid
c. Commissielid.
4. Taken afdelingscommissie:
a. Dagelijkse leiding
b. Secretariaat
c. Financieel beheer
d. Ledenbeheer
e. Aanstellen en begeleiding instructie.
5. Bij de afdelingscommissievergadering kan, op verzoek van een afdelingscommissie, de voorzitter van
de vereniging aanwezig zijn om coördinerend en adviserend op te treden. Bij diens verhindering wordt
hij vervangen door de vice-voorzitter.
6. De afdelingscommissies kunnen op verzoek van de desbetreffende afdelingsleden een
afdelingsledenvergadering bijeenroepen.
Artikel 7 – Financiën
1. Het bestuur draagt volledige eindverantwoordelijk voor het financieel beheer van de vereniging conform
de geldende administratieve, wettelijke bepalingen en de belastingwetgeving.
2. Het financieel beheer van de afdelingen wordt aan de desbetreffende afdelingscommissies
gedelegeerd. Zij voeren het financieel beheer zelfstandig uit en zijn hier verantwoordelijk voor, conform
de geldende administratieve, wettelijke bepalingen en de belastingwetgeving.
3. De afdelingscommissies leggen verantwoording af aan het bestuur middels een jaarlijkse opgestelde
begroting en een financieel jaarverslag.
4. De bijdrage aan de vereniging (basislidmaatschap) is in principe voor ieder lid binnen de vereniging
gelijk, met uitzondering van de niet rijdende leden. Deze bijdrage zal - evenals de afdelingsbijdrage
(kan per afdeling verschillen) - jaarlijks in de najaarsvergadering van de vereniging worden vastgesteld.
5. De geldstromen binnen een afdeling zijn:
a. contributie en bijdragen
b. honoreren van vergoeding instructie
c. afdelingskosten
6. Binnen een afdeling gegenereerde geldstromen kunnen uitsluitend ten behoeve van die afdeling
worden aangewend. De afdeling kan echter besluiten ze aan te wenden ten behoeve van de vereniging
zonder dat hieraan rechten kunnen worden ontleend of plichten ontstaan.
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Artikel 8 – 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/zij 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 teruggetrokken, de kandidaatstelling en benoeming
aangehouden totdat een nieuwe voordracht is opgesteld.
5. Bij tussentijdse verkiezingen en benoemingen stelt het bestuur of de afdelingscommissie binnen zes
weken na het ontstaan van de vacature(s) de datum voor het indienen van kandidaten vast.
6. 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.
7. De afdeling voltige kan maximaal 5 stemmen in de algemene ledenvergadering uitbrengen.
Artikel 9 – Instructrice / Instructeur
1. Bij aanstelling van de instructeur of instructrice neemt de desbetreffende afdelingscommissie, indien
gewenst op voordracht van haar leden, een meerderheidsbesluit tot aanstelling.
2. Overige instructeuraangelegenheden zijn een verantwoordelijkheid van de desbetreffende
afdelingscommissie, met uitzondering van juridische zaken, die mede tot de eindverantwoordelijkheid
van het bestuur met betrekking tot de volledige rechtsbevoegdheid behoren.
Artikel 10 - Instructie
1. Wekelijks worden er onder deskundige leiding voor pony- en paardruiters één dressuur- en één
springles gegeven.
2. Ieder lid is verplicht ingeval van verhindering z.s.m. zijn/haar afdeling te berichten.
3. Wanneer een lid niet wekelijks (zonder opgave van reden) deelneemt aan de dressuur- of springles
heeft het lid vervolgens geen recht meer op wekelijkse dressuur- of springlessen.
4. Wekelijks wordt er onder deskundige leiding voor de menners menles gegeven.
5. Wekelijks wordt er onder deskundige leiding voor de voltige voltigeles gegeven.
6. De lessen worden ingedeeld door de instructie in overleg met de desbetreffende afdelingcommissie.
7. Klachten over de instructie kunnen uitsluitend via de afdelingsvoorzitter worden ingediend.
Artikel 11 – Wedstrijden
1. In de wedstrijdreglementen van de KNHS wordt bepaald welke categorie van leden in welke discipline
aan welke wedstrijd mag deel nemen met dien verstande, dat voor deelname aan internationale
wedstrijden tevens de reglementen en besluiten van de FEI gelden.
2. Deelname aan wedstrijden is slechts mogelijk indien:
a. Alle financiële verplichtingen zijn voldaan.
b. Het lid in bezit is van een geldige startkaart.
c. De aanmelding op correcte wijze is gedaan.
d. In het voorgeschreven afdelingstenue wordt gereden. De ruiters en de amazones die
startgerechtigd zijn in de klasse Z rijden in het tenue conform de reglementen van de KNHS.
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Artikel 12 – Officiële mededelingen en Publiciteit
1. Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit door
het bestuur of door de algemene vergadering gewenst wordt geacht, evenals alle uitvoeringsbesluiten
worden opgenomen in de officiële mededelingen van de vereniging.
2. De officiële mededelingen worden op de website van de vereniging gepubliceerd en leden kunnen de
stukken downloaden.
3. Het bestuur of de afdelingscommissies informeren de leden in de meeste gevallen op de aanwezige
publicatieborden over voor hen van belang zijnde aangelegenheden. Een en ander zal tevens op de
website van de vereniging worden gepubliceerd.
4. Het streven is erop gericht zoveel mogelijk goede publiciteit over de vereniging te verstrekken.
Artikel 13 – Slotbepaling
1. In geval één of meer bepalingen van dit reglement niet duidelijk zijn, evenals gevallen waarin dit
reglement niet blijkt te voorzien, beslist het bestuur van de vereniging.
2. Ieder lid van de vereniging heeft recht op een exemplaar van dit algemeen reglement, evenals op de
aanvullingen en wijzigingen. Deze zullen te allen tijde op de website beschikbaar zijn.
Artikel 14 – Begrippenlijst
1. FEI
Fédération Equestre Internationale
2. KNHS
Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
3. NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie

______________________________________________________________________________________________

Vastgesteld in de algemene vergadering d.d.…………………………te Lisse.
De voorzitter

De secretaris
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