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Huishoudelijk Reglement van de Landelijke Rijvereniging en Pony 
Club “De Bosgouw Ruiters” 
 
 
Waar in dit huishoudelijk reglement  “hij” staat, kan natuurlijk ook “zij” gelezen 
worden. Hetzelfde geldt voor “hem” dat vervangen kan worden door “haar”. 
 
 
Naam 
Artikel 1 
De vereniging draagt de naam van: Landelijke Rijvereniging en Pony Club 
“De Bosgouw Ruiters” en is gevestigd te Boskoop. 
 
Doel 
Artikel 2 
De vereniging heeft tot doel: het beoefenen of doen beoefenen van de 
paarden- en ponysport in verenigingsverband zoals is opgenomen in artikel 3 
van de statuten van De Bosgouw Ruiters. 
 
Leden 
Artikel 3 
De vereniging kent leden, aspirant-leden, niet-lessende leden, donateurs en 
ereleden. 
 
Artikel 4 
Leden zijn natuurlijke personen van 16 jaar en ouder, die zich bij de 
vereniging hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. Leden, die de 
leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, worden vertegenwoordigd door 
een van de ouders of een wettelijke vertegenwoordiger. 
 
Artikel 5 
Aspirant-leden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet 
bereikt hebben, die zich bij de vereniging hebben aangemeld en als zodanig 
zijn toegelaten. 
 
Artikel 6 
Ereleden zijn zij, die op voorstel van het bestuur door de algemene 
ledenvergadering als zodanig worden benoemd voor buitengewone diensten 
aan de vereniging bewezen. 
Zij genieten dezelfde rechten als de leden, dus ook stemrecht, doch zijn 
vrijgesteld van het betalen van contributie. 
Ook kan de algemene ledenvergadering – op voorstel van het bestuur – een 
ere-voorzitter aanwijzen, die het recht heeft alle vergaderingen van het 
bestuur bij te wonen met een adviserende stem. 



 
Artikel 7 
Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die zich bereid verklaren, 
jaarlijks tenminste € 20,- aan de vereniging te betalen. 
Zij hebben toegang tot de ledenvergadering, doch zijn niet stemgerechtigd. 
 
Artikel 8 
De leden, aspirant-leden en niet-lessende leden van De Bosgouw Ruiters zijn 
onderverdeeld in de categorieën:  
paard- en ponyruiters tot 16 jaar (aspirant-leden), paard en ponyruiters vanaf 
16 jaar, menleden, niet-lesrijdende (aspirant-)leden inclusief gebruik van de 
bakken en niet lesrijdende (aspirant)leden zonder gebruik van de bakken.  De 
categorieën leden: paard- en ponyruiters tot 16 jaar (aspirant-leden), paard-
en ponyruiters vanaf 16 jaar en menleden hebben recht op maximaal 1 les 
per week en recht op gebruik van de manege (dit is: bakken met verlichting, 
springtuin en hindernismateriaal). De categorie niet-lesrijdende (aspirant-) 
leden met gebruik van de bakken hebben wel recht op gebruik van de 
manege maar geen recht op onderricht. 
 
Artikel 9 
De (aspirant-)leden hebben naast rechten ook verplichtingen. Deze 
verplichtingen bestaan o.a. uit het meehelpen op de door het bestuur 
uitgeroepen “werkdagen” en het helpen bij andere voorkomende 
werkzaamheden. 
De KNHS-startpashouders (KNHS = Koninklijke Nederlandse Hippische 
Sportfederatie) hebben de bijkomende verplichting om indien nodig te helpen 
bijv. bij de opbouw/het afbreken van ringen en parcoursen van KNHS-
wedstrijden die worden georganiseerd door De Bosgouw Ruiters. 
 
Lidmaatschap aanvragen 
Artikel 10 
Het lidmaatschap van de vereniging wordt schriftelijk aangevraagd bij het 
secretariaat van de vereniging. Na ontvangst van de aanvraag beslist het 
bestuur hierover binnen 60 dagen. Bij toewijzing van het verzoek en na 
betaling van het inschrijfgeld, waarvan de hoogte jaarlijks door het bestuur 
wordt vastgesteld, wordt de aanvrager ingeschreven als lid van de 
vereniging. 
Bij afwijzing van de aanvraag heeft de aanvrager het recht van beroep op de 
algemene ledenvergadering. Dit beroep wordt ingesteld d.m.v. een aan de 
secretaris van de vereniging gerichte aangetekende brief. De secretaris van 
de vereniging plaatst een dergelijk beroep op de agenda van de 
eerstvolgende algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering 
beslist, gehoord hebbende het bestuur en desgewenst de appellant, met 
gewone meerderheid van stemmen. 
 



Jaarlijkse bijdragen 
Artikel 11a 
De contributie dient jaarlijks voor 30 april op de door het bestuur bepaalde 
wijze te worden betaald. 
Indien hieraan niet is voldaan, kan het lidmaatschap van het betreffende lid 
worden beëindigd in overeenstemming met artikel 13 van de statuten van De 
Bosgouw Ruiters. 
 
Artikel 11b 
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en 
door de algemene ledenvergadering goedgekeurd. 
 
Artikel 11c 
Het bestuur kan degenen die in de loop van het verenigingsjaar lid worden 
toestaan slechts een gedeelte van de contributie te betalen. Leden die 
tussentijds hun lidmaatschap opzeggen, blijven voor het lopende 
verenigingsjaar contributie verschuldigd. 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december 
daaraanvolgend. 
 
Beëindiging van het lidmaatschap 
Artikel 12 
Het lidmaatschap eindigt: 
a. door schriftelijke opzegging door het lid met ingang van de datum van 

opzegging; 
b. door schriftelijke opzegging door het bestuur van de vereniging of van 

de KNHS met ingang van de datum waartegen wordt opgezegd, 
wanneer: 

1. een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de 
statuten aan het lidmaatschap gesteld; 

2. redelijkerwijs van de vereniging of KNHS niet kan worden 
gevergd het lidmaatschap te laten voortduren; 

c. door de dood van het lid; 
d. door ontzetting als gevolg van handelen van het lid in strijd met de 

statuten, reglementen en besluiten van de vereniging of KNHS of als 
gevolg van onredelijke wijze van benadering door het lid van de 
vereniging of KNHS. 

  
Artikel 13 
De opzegging en ontzetting geschieden op de wijze als in artikel 13 lid 2 van 
de statuten is geregeld.  
 
Artikel 14 
Opzegging van het lidmaatschap dient minstens 1 maand voor de datum van 
uittreding schriftelijk aan het secretariaat te worden aangegeven. Opzegging 



van het lidmaatschap dient vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan 
het nieuwe verenigingsjaar te geschieden. Niet op tijd schriftelijk opgezegd 
(vóór 1 december) betekent dat de volledige contributie voor het komende 
verenigingsjaar moet worden betaald. 
 
Artikel 15 
Bij beëindiging van het lidmaatschap kan de betaalde contributie niet worden 
teruggevorderd en vervallen alle aanspraken op bezittingen van de 
vereniging. 
 
Bestuur 
Artikel 16 
Het bestuur bestaat voor minstens de helft uit leden die actief paard-/pony 
rijden of mennen. De bestuursleden worden door de algemene 
ledenvergadering verkozen; zij worden benoemd voor de tijd van 3 jaar. 
Minstens de helft van de bestuursleden moet de meerderjarige leeftijd bereikt 
hebben. Indien een bestuurslid de 70-jarige leeftijd heeft bereikt, is hij 
verplicht bij de eerstvolgende ledenvergadering af te treden en kan hij niet 
meer herkozen worden. 
Jaarlijks treedt 1/3 gedeelte van de bestuursleden af volgens een door het 
bestuur op te maken rooster; de aftredende leden zijn onmiddelijk 
herkiesbaar. 
Indien het totaal aantal bestuursleden niet deelbaar is door 3, mag het rooster 
alleen de kleinst mogelijke afwijking hiervan inhouden. 
Wie ter invulling van een opengevallen plaats tussentijds wordt benoemd, 
treedt af op de tijd, waarop degene wiens plaats hij inneemt, af had moeten 
treden. 
 
Artikel 17 
Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris, een penningmeester en 
eventueel een plaatsvervangend voorzitter. De voorzitter wordt door de 
algemene ledenvergadering gekozen. 
Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur 
van de vereniging. 
 
Artikel 18 
De voorzitter heeft de leiding van de algemene ledenvergadering en van de 
bestuursvergaderingen; hij draagt de zorg voor de nakoming van de 
bepalingen van de reglementen; hij roept bestuursvergaderingen bijeen zo 
dikwijls hij zelf of twee andere bestuursleden dit gewenst achten. 
Hij tekent de notulen en andere stukken, waarop zijn handtekening wordt 
vereist. 
  



Artikel 19 
De secretaris is belast met de zorg voor de notulen, de ledenlijst, de 
uitnodigingen voor de bestuursvergaderingen op last van de voorzitter en 
voor de algemene ledenvergaderingen op last van het bestuur, het archief en 
al wat verder tot de werkzaamheden van een secretaris behoort. 
De notulen van het verhandelde in een vergadering worden in een 
eerstvolgende soortgelijke vergadering voorgelezen en na goedkeuring door 
de betrokken vergadering, door de voorzitter en de secretaris ondertekend. 
 
Artikel 20 
De penningmeester is belast met alle ontvangsten en uitgaven van alle 
gelden, door de vereniging te ontvangen en uit te geven. Hij brengt tijdig en 
voor de algemene ledenvergadering in het bestuur een ontwerp-begroting en 
legt aan de hand van een jaarrekening verantwoording af van het beheer in 
het afgelopen jaar. 
 
Artikel 21 
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter 
of bij diens afwezigheid door zijn plaatsvervanger. 
Voor het aangaan van verbintenissen waarmee een hoger bedrag dan € 500,-  
is gemoeid, is hij verplicht overleg met de overige bestuursleden te plegen, 
wat echter ook geldt voor de overige bestuursleden. 
 
Algemene ledenvergadering 
Artikel 22 
Algemene ledenvergaderingen worden belegd op verlangen van het bestuur 
of op schriftelijke aanvraag van minstens 1/3 deel van de leden van de 
vereniging, met duidelijke omschrijving van de redenen. 
 
Artikel 23 
De oproeping van een algemene ledenvergadering dient als regel 8 dagen 
van te voren plaats te hebben. 
Eventuele voorstellen en interpellaties dienen minstens 4 dagen voor de dag 
waarop de algemene ledenvergadering zal worden gehouden, bij het bestuur 
te worden ingediend. 
 
Artikel 24 
Over alle voorstellen wordt met meerderheid van de uitgebrachte stemmen 
beslist; over personen wordt schriftelijk, en over zaken mondeling gestemd, 
tenzij één van de aanwezigen tegen mondelinge stemming bezwaar maakt. 
Blanco briefjes en briefjes welke niet duidelijk personen aanwijzen, worden 
niet gerekend als uitgebrachte stemmen. 
Alleen leden bedoeld in artikel 4 van het huishoudelijk reglement hebben 
stemrecht. 
 



Artikel 25 
Wanneer bij een eerste stemming over personen niemand het vereiste aantal 
stemmen op zich heeft verenigd, dan heeft een nieuwe vrije stemming plaats. 
Heeft dan weer geen van de kandidaten de meerderheid verkregen, dan 
wordt er een herstemming gehouden tussen die twee personen, die bij de 
laatste stemming de meeste stemmen op zich verenigde. 
Indien in dit geval of bij herstemming, twee kandidaten een gelijk aantal 
stemmen hebben gekregen, beslist het lot. 
Bij staking van stemming over zaken wordt een voorstel geacht te zijn 
verworpen. 
 
Lessen 
Artikel 26 
De vereniging draagt zorg voor gediplomeerde instructie op het gebied van 
rijden, mennen en springen.  
Om de kwaliteit van de instructie te waarborgen, dient de instructie jaarlijks 
KNHS-bijscholing te volgen. 
 
Artikel 27 
De paard- en ponyruiters tot 16 jaar (aspirant-leden), paard- en ponyruiters 
vanaf 16 jaar en menleden worden geacht alle lessen bij te wonen en ook op 
tijd in de les aanwezig te zijn. Indien er niet aan de les deelgenomen wordt, 
dient men zich zo spoedig mogelijk bij de instructie af te melden. 
 
Artikel 28 
De lesindeling wordt door het bestuur in samenwerking met de instructie 
vastgesteld. Het is niet mogelijk om eenzijdig, zonder voorafgaande 
toestemming van het bestuur, van les te veranderen. 
 
Terrein 
Artikel 28 
Op het verenigingsterrein is bij het rijden onder de man en bij het mennen het 
dragen van een goedgekeurde veiligheidshelm verplicht. 
 
Artikel 29 
Het is voor de leden mogelijk om - bij voldoende plaats - in de zomer hun 
paard/pony weidegang te geven op het land van de vereniging. Dit geschiedt 
in overleg met het bestuur. 
Deze leden hebben naast het betalen van het weidegeld, de verplichting om 
daadwerkelijk mee te helpen aan het onderhoud van het land. 
Voordat de paarden/pony's in het land worden toegelaten, dienen zij aan 
enkele veterinaire eisen te voldoen (bijv. minimaal 6 weken voor het 
weideseizoen ingeënt te zijn tegen tetanus en influenza) en regelmatig 
volgens een van te voren vastgesteld schema te worden ontwormd. 
 



Gebouwen en andere accommodaties 
Artikel 30 
a. Het bestuur bepaalt de openings- en sluitingstijden; 
b. het bestuur is bevoegd 1 of meer, voor gebruik van de leden bestemde 

lokalen, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking 
van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de 
leden; 

c. de vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor de eigendommen, 
van welke aard ook, van leden en derden in het gebouw aanwezig; 

d. ieder lid is aansprakelijk voor door hem aan de eigendommen van de 
vereniging aangerichte schade en dient dergelijke schade per 
omgaande bij het bestuur te melden.  

 
Ontbinding van de vereniging 
Artikel 31 
Ontbinding van de vereniging geschiedt conform artikel 23 van de statuten 
van De Bosgouw Ruiters, met dien verstande dat leden minstens 3 jaar lid 
zijn van de vereniging. 
 
Status huishoudelijk reglement 
Artikel 32 
Ingeval mocht blijken dat 1 of meer bepalingen van dit reglement niet duidelijk 
is, evenals in gevallen waarin dit reglement niet heeft voorzien, beslist het 
bestuur, met inachtneming van het huishoudelijk reglement van de KNHS. 
 
 
Namens de Landelijke Rijvereniging en Pony Club “De Bosgouw Ruiters”, 
 
 
  M. Luijk, voorzitter 
  
 
 G. Niesing, secretaris 
 
 
 
 
  



 
 
  



  



 
 
 
 


