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Artikel 1  Algemene bepalingen 

1.1 Lidmaatschap 
• Het lidmaatschap is persoonsgebonden en betreft de persoon wiens gegevens zijn ingevuld op 

het inschrijfformulier. Het is alleen deze persoon toegestaan gebruik te maken van de faciliteiten 

die aan het lidmaatschap zijn verbonden. 

• Het is niet mogelijk een lidmaatschap te delen met of over te zetten op een ander persoon.  
• Wanneer een lid tijdens haar vakantie iemand anders haar paard laat berijden mag deze persoon 

gebruik maken van de bak. Dit dient schriftelijk of per e-mail te zijn doorgegeven aan het 

bestuur. De naam van de vervangende ruiter en data van de vakantie dienen te worden 

vermeld. De vakantieperiode mag maximaal  drie weken bedragen.  

1.2   Contributie 
• De hoogte van de contributie en het inschrijfgeld wordt jaarlijks aan de hand van de 

resultatenrekening en begroting vastgesteld. Het bestuur mag besluiten de contributie te 

verhogen met een percentage dat gelijk is aan de indexering. Contributieverhoging die hoger is 

dan dit percentage moet eerst tijdens de algemene ledenvergadering worden goedgekeurd. 

• Betaling dient te geschieden voor 1 januari van het betreffende kalenderjaar. Indien hieraan 
niet voldaan wordt volgt een betalingsherinnering. Indien de verschuldigde contributie voor 31 

januari niet wordt voldaan, behoudt het bestuur zich het recht voor vanaf deze datum het 

lidmaatschap op te schorten zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Extra 

administratiekosten zullen in rekening worden gebracht. 
• Nieuwe leden betalen het eerste jaar de contributie vanaf de maand van aanmelding. 

• Derde en vierde gezinsleden betalen een gereduceerd tarief. 

• In geval van ziekte van mens of paard, zwangerschap of langdurige afwezigheid in het 

buitenland is het mogelijk het lidmaatschap minimaal drie en maximaal negen maanden te 
‘bevriezen’. Over de betreffende periode is geen contributie verschuldigd. Het lid dat gebruik wil 

maken van deze regeling dient dit vooraf schriftelijk aan het bestuur door te geven. Het lid is in 

deze periode niet toegestaan om gebruik te maken van bak of longeerbak. Voor het bevriezen 

van het lidmaatschap wordt administratiekosten in rekening gebracht. 

1.3 Inschrijfgeld en aanpassen lidmaatschap 
• Inschrijfgeld wordt uitsluitend gerekend in het jaar dat een lid zich aanmeldt.Reeds betaalde 

contributie wordt niet gerestitueerd.  

• Het toevoegen van een component aan het lidmaatschap kan altijd.  

1.4 Verzekering en aansprakelijkheid 
• Bestuursleden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen, materialen 

of paarden. Ondanks dat de vereniging over een WA-verzekering voor verenigingen beschikt, 
dienen leden zelf een WA-verzekering te hebben afgesloten. 

1.5 Toegang tot de accommodatie 
• Het gebruik maken van de rijbak en longeerbak is alleen toegestaan voor leden die in hun 

lidmaatschapsvorm component 3 hebben opgenomen.  

1.6  Clubtenue 
• Tijdens wedstrijden en officiële evenementen is het rijden in het clubtenue of officieel 

wedstrijdtenue zoals deze is voorgeschreven door de KNHS verplicht. 
• De haren van de deelneemsters moeten netjes en veilig vast/opgestoken zitten. 
• Tijdens springwedstrijden en/of springevenementen is het in verband met de veiligheid 

verplicht om minimaal een driekwart mouw te dragen. 

1.7 Clubblad 
• Twee maal per jaar verschijnt het clubblad digitaal 
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• Alle leden die een geldig e-mailadres hebben opgegeven ontvangen het clubblad via de e-mail. 

Eenmaal per jaar wordt een informatieboekje uitgegeven. Deze ontvangen alle leden thuis of 
wordt in de les uitgedeeld. 

 

Artikel 2  Aanmelding en toelating tot lidmaatschap 

2.1 Aanmelding 
• Leden melden zich schriftelijk of per e-mail voor het lidmaatschap aan bij de ledenadministratie.  

• Wanneer de betrokkene jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding van de betrokkene tevens te 

zijn ondertekend door een ouder of voogd.  

• Het lidmaatschap gaat in op de datum van inschrijving en loopt tot 31 december van het 

betreffende kalenderjaar.  
• Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd. 

2.2 Aanmelding met Hengst 
• Voor aanmelding met een hengst dient de ruiter in het kalenderjaar waarin men lid wordt de 

leeftijd van 12 jaar (pony’s) of 14 jaar (paarden) te bereiken én het aspirant lid dient is 

geklasseerd te zijn of te zijn geweest in de discipline Dressuur klasse L2 en/of in de discipline 
Springen klasse L.  

2.3 Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) 
• Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat de betrokkene zich 

aanmeldt voor het lidmaatschap van de vereniging KNHS, alsmede 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, tenzij een lid hier niet voor kiest. 

• Een startpas wordt door het lid zelf rechtstreeks aangevraagd bij de KNHS. Betaling geschiedt 

eveneens rechtstreeks door het lid aan de KNHS zonder tussenkomst van de vereniging. 

2.4 Toelating  
• Voor de duur van het lidmaatschap zijn naast de statuten en reglementen van de vereniging 

tevens de statuten en reglementen van de in lid 2 genoemde verenigingen op het lid van 

toepassing. 

• Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur niet tot toelating besluit kan 

op verzoek van de betrokkene de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating van het 

lidmaatschap besluiten. 

2.5 Statuten en reglementen 
• De leden kunnen na hun toelating een exemplaar van de statuten en reglementen van de 

vereniging inzien in de kantine, op de website van de vereniging of desgewenst een kopie 

opvragen bij het secretariaat.  

• De statuten en reglementen van de onder 2.2 vermelde verenigingen kunnen op verzoek van de 
betrokkene tegen betaling bij het federatiebureau van de KNHS worden aangevraagd.  

2.6 Opzegging 
• Opzegging kan jaarlijks tegen 1 januari van het volgende kalenderjaar. De opzegging dient 

schriftelijk of per e-mail te geschieden aan de ledenadministratie uiterlijk op 31 oktober van het 

jaar voorafgaand aan het jaar waartegen wordt opgezegd.  

• Er wordt geen contributie gerestitueerd wanneer een lidmaatschap eerder in het jaar wordt 
opgezegd.  
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Artikel 3  Leden 

3.1 Categorieën 
Er zijn diverse lidmaatschapsvormen mogelijk waarbij het lid kan  kiezen uit een aantal componenten 

die gezamenlijk de contributie vormen. Hierdoor is voor iedereen een lidmaatschap op maat mogelijk. 

 

Er zijn 5 componenten: 
1. Basis: elk lid betaalt het basisbedrag. Dit is een verplicht component bij elk lidmaatschap. Wanneer 

het lid Basis lid is kan het lid deelnemen aan activiteiten en wedstrijden bij Jeanne d’Arc. 

2. KNHS: hiermee wordt het lid ook lid van de KNHS (zodat het lid deel kan nemen aan KNHS 

wedstrijden). Dit bedrag is voor het KNHS lidmaatschap bij Jeanne d’Arc. De startpas dient het lid zelf 
aan te vragen bij de KNHS. Het lid betaalt ook direct aan de KNHS. Het lid heeft hiervoor het nummer 

nodig van Jeanne d’Arc. KNHS leden ontvangen 4x per jaar een Paard en Sport magazine van de 

KNHS.  

Kijk voor startpasvormen en actuele prijzen op op www.KNHS.nl 
3. Accommodatie: hiermee kan een lid gebruik maken van de rijbak. Dit component is ook nodig als 

het lid alleen lessen neemt (het lid gebruikt dan immers de bak). 

4. 1 les: als het lid één keer per week mee wil rijden in een groepsles. 

5. 2 lessen: als het lid twee keer per week mee wil rijden in een groepsles.  

 

Component Omschrijving Kosten per jaar (prijspeil 202119) 

1 Basis (verplicht) € 40,00 

2 KNHS € 26,00 

3 Accommodatie € 10090,00 

4 Les per week € 1230,00 

5 Extra les per week  € 1230,00 

 

Er zijn 8 verschillende lidmaatschappen mogelijk: 

 Omschrijving Componenten 
Contributie per jaar (prijspeil 

202119) 

1 Vrienden 1 €  40,00 

2 Accommodatie 1+3 € 1420,00 

3 Accommodatie & KNHS 1+2+3 € 1646,00 

4 1x per week les 1+3+4 € 2750,00  

5 2x per week les 1+3+4+5 € 400370,00 

6 Alleen KNHS 1+2 €  66,00 

7 1x per week les & KNHS 1+2+3+4 € 2976,00 

8 2x per week les & KNHS 1+2+3+4+5 € 426396,00 

 

 Extra kosten Kosten per jaar (prijspeil 20210) 

Inschrijfgeld (éénmalig bij aanmelding) € 20,00 

 

Het is ook mogelijk om donateur te worden. Donateurs betalen € 25,- per jaar. 

 

 Kortingen Prijspeil 20201 

3de gezinsleden krijgen 50% korting op de componenten 1 + 3 - € 8465,00 

  

  

 

Betalingsvormen 

about:blank
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Leden kunnen uit twee betalingsvormen kiezen: per jaar of per kwartaal. Deze laatste optie geldt 

alleen voor lidmaatschapsvormen 4,5, 7 en 8. Per kwartaal betalen is alleen mogelijk per automatische 
incasso. Reeds betaalde contributie wordt achteraf niet gerestitueerd. 

3.2 Wedstrijden 
In de wedstrijdreglementen wordt bepaald in welke discipline leden kunnen deelnemen. Het 

wedstrijdreglement voor de onderlinge wedstrijden is gebaseerd op de reglementen van de KNHS. 

3.3 Stemrecht 
Alleen leden van 16 jaar en ouder kunnen in de algemene ledenvergadering stemrecht uitoefenen. Het 

stemrecht van leden tot 16 jaar kan door een ouder of voogd worden uitgeoefend. 

3.4 Ereleden 
• Na vier termijnen zitting in het bestuur en/of zich gedurende twaalf jaar of meer structureel te 

hebben ingezet als vrijwilliger wordt een lid benoemd tot erelid. 

• Het bestuur kan tevens een persoon die zich bijzonder voor de vereniging heeft ingezet tot 

erelid benoemen.  

• Ereleden ontvangen het clubblad en hebben ook stemrecht op de algemene ledenvergadering. 
Zij betalen geen contributie, tenzij het erelid nog actief is binnen de vereniging. Dan betaalt het 

lid de gebruikelijke contributie. 

Artikel 4  Algemene verplichtingen van de leden 

4.1 Onderhoud 
Met uitzondering van lidmaatschapsvorm 1 en 6 wordt van ieder lid verwacht dat zij twee keer per jaar 

een bijdrage levert aan het onderhouden van de accommodatie/een bardienst te draaien.   

Voor leden die lessen volgen geldt dat de onderhoudsdienst tijdens de lessen zal worden uitgevoerd. 

Leden die geen lessen volgen moeten zich aansluiten bij een dienst. Ieder lid dat zich niet aan deze 
verplichting houdt is een boete verschuldigd van 20,00 per gemiste onderhoudsdienst.  

 

4.2 Verplichtingen betreffende het gebruik van de accommodatie 
Als het bestuur verneemt dat een lid de hierna genoemde regels overtreedt dan behoudt het bestuur 

zich het recht voor om, na een eenmalige waarschuwing, bij herhaling het lidmaatschap van het 
betreffende lid voor tenminste een half jaar te schorsen. In geval van schorsing wordt contributie niet 

gerestitueerd. 

• Bij het rijden op het terrein van de vereniging is het verplicht een goed passende 

veiligheidshelm (voorzien van CE-markering en EN-teken) met gesloten kinband te dragen. 
Tevens dienen ruiters te rijden met rijlaarzen of stevige schoenen met een gladde doorlopende 

zool, hak en gladde bovenkant in combinatie met chaps, welke ruim in de stijgbeugels zitten. 

Ook mogen zij geen grote, uitstekende sieraden en te losse kleding dragen. Wanneer de ruiter 

gaat springen is ook het dragen van een bodyprotector verplicht. 

• Iedere ruiter is verantwoordelijk voor het harnachement van haar paard en dient alert te zijn op 
gebreken en slijtage. Zij dient te zorgen dat het zadel is uitgerust met goed functionerende 

ophanghaken voor de stijgbeugels. 

• Het is verplicht de mest van het paard uit de rij- en longeerbak en van het overige 

verenigingsterrein te scheppen en deze te deponeren in de daarvoor bestemde bakken.  
• In de rijbak mogen paarden niet losgelaten worden en is longeren niet toegestaan. Grondwerk 

met een paard is toegestaan onder de voorwaarde dat de bodem hierdoor niet bovenmatig 

wordt belast.  

• Tijdens de door de vereniging georganiseerde lessen is het toegestaan, mits zonder overlast, 
een paard in de longeerbak te longeren. 

• Het los laten lopen van een paard in het weiland is toegestaan, mits zonder overlast en te allen 

tijde onder toezicht van de eigenaar. 

• Het springmateriaal moet na gebruik opgeruimd worden.  
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• Bij het benaderen en verlaten van het verenigingsterrein dient altijd rekening gehouden te 

worden met de mogelijke reactie van andere paarden, daarom moet het terrein altijd in stap 
benaderd of verlaten te worden. 

• Leden mogen geen niet-leden gebruik laten maken van de accommodatie.  

4.3 Rijbaanregels 
• Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan moet worden aangekondigd. 

• Op- en afstijgen gebeurt op de AC lijn zodat andere ruiters hier geen last van ondervinden. 

• De combinatie die op de linkerhand rijdt heeft voorrang bij het elkaar passeren op de hoefslag 
(dus rechts houden). 

• De combinatie die draaft, galoppeert en/of zijgangen rijdt, heeft voorrang. De combinatie die 

stapt dient voorrang te geven door op de binnenhoefslag te gaan rijden. 

• Geef elkaar de ruimte bij het passeren. 
• Bij wisseling van de les dient bij voorkeur eerst de nieuwe groep de bak te laten betreden 

voordat de oude groep de bak verlaat. 

4.4 Gezondheid paard 
• De leden dienen zorg te dragen voor een goede gezondheid en welzijn van het paard waarmee 

hij of zij op de vereniging komt.  

• Tevens dient het paard naast de basisenting minimaal eenmaal per jaar geënt te worden tegen 
paardeninfluenza. 

• Indien een paard niet volgens deze regels is ingeënt wordt het paard niet toegelaten op het 

terrein. 

4.5 Verenigingslessen 
• Op verzoek of zoals aangegeven op het inschrijfformulier worden leden ingedeeld in een les.  

• Het aantal deelnemers van een les bestaat uit minimaal vier en maximaal zes personen. 
• Indien een lid gedurende een half jaar niet meer dan vijf lessen heeft gevolgd, behoudt het 

bestuur zich het recht voor, na overleg met de betrokkene, hem/haar van de les uit te sluiten. 

Dit is alleen mogelijk indien er leden op de wachtlijst staan voor de betreffende les. 

• Van de leden wordt verwacht dat indien zij niet aan een les kunnen deelnemen, zij de 
betreffende instructeur minimaal 24 uur van te voren op de hoogte stellen. 

• De lessen gaan in principe altijd door, tenzij de bak door weersomstandigheden in te slechte 

conditie verkeert of het bestuur besluit een les af te zeggen. Leden worden hiervan op de 

hoogte gebracht.  
• Het bestuur of de instructeur heeft de mogelijkheid om bij weinig opkomst twee lessen bij 

elkaar te voegen. 

• Toeschouwers dienen zich niet met de gang van zaken in een les te bemoeien. 

• Het dragen van een bodyprotector tijdens de springlessen is verplicht. 
• Het volgen van een extra les is is mogelijk onder de voorwaarde dat:  

a. er in de les drie of minder ruiters meerijden die oorspronkelijk in de les horen.  

c. de ruiter normaal gesproken ook op dit paard rijdt en het niveau van de ruiter redelijk 

overeenkomt met het niveau in de les.  

d.  de extra les wordt betaald aan de instructrice.   
• De kosten van een extra les bedraagt € 6,=, € 8,= respectievelijk € 10,= indien het iemand is 

die lessend lid is (lidmaatschap met component 1, 3, 4 of 5 zoals bedoeld in artikel 3.1) 

respectievelijk  accommodatie lid is (lidmaatschap met component 1, 3 zoals bedoeld in artikel 

3.1) respectievelijk KNHS lid (lidmaatschap met component 1 en 2 zoals bedoeld in artikel 3.1) 
of geen lid is.      

• Het inhalen van een gemiste les is mogelijk in dezelfde week als de gemiste les en in overleg 

met de instructrice  

• In de lessen zijn hengsten niet toegestaan, tenzij de ruiter minimaal 12 jaar (pony’s) of 14 jaar 
(paarden) is en geklasseerd is of is geweest in de discipline Dressuur klasse L2 en/of in de 

discipline Springen klasse L. Daarnaast moet de instructrice van de betreffende les uitdrukkelijk 

toestemming geven waarbij zij rekening houdt met het aantal en het niveau van de overige 

paarden en ruiters in de desbetreffende les. Een genomen beslissing kan altijd worden herzien. 
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4.6 Privé-lessen 
• Het organiseren van eigen privé-les door leden is toegestaan mits andere leden hiervan geen 

hinder ondervinden.  

• Het is altijd mogelijk om in de bak vrij te rijden indien er privé-les gegeven wordt. 

4.7 Roken 
• Roken in het clubgebouw is verboden.  

Als er buiten wordt gerookt, dienen de peuken en as in de daarvoor bestemde emmer 

gedeponeerd te worden. 
 

4.8 Gedragscode 
• Leden dienen zich te houden aan de gedragscode, zoals die is vastgesteld door de algemene 

vergadering van de KNHS. 

• 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. 

4.9 Incidenteel gebruik rijbak 
• Het is leden die geen accommodatie lidmaatschap hebben en niet-leden toegestaan op 

incidentele basis gebruik te maken van de rijbak. Hierover dient op voorhand schriftelijke 

toestemming te worden gevraagd aan het bestuur. De kosten voor het gebruik van de bak 

bedragen per keer 5 euro.   
 

Artikel 5      Wedstrijden 

5.1  Algemene bepalingen met betrekking tot wedstrijden 
• Het dragen van een goed passende veiligheidshelm (voorzien van CE-markering en EN-teken) 

met gesloten kinband is verplicht tijdens alle wedstrijden. 
• Bij dressuurwedstrijden moeten deelnemers zelf voor een voorlezer zorgen. 
• Het dragen van een bodyprotector is tijdens springwedstrijden verplicht. Zonder bodyprotector 

mag er niet worden gestart. 
• Starttijden en startlijsten worden tenminste één week voor de wedstrijd bekend gemaakt. 
• Deelname aan de KNHS dressuurwedstrijden met een hengst kan alleen indien de deelnemer in 

het kalenderjaar waarin wordt gestart de leeftijd van 12 jaar (pony’s) of 14 jaar (paarden) 

bereikt én de deelnemer geklasseerd is of is geweest in de discipline Dressuur klasse L2. Aan 
onderlinge wedstrijden kan vanwege het familiaire karakter van de wedstrijden niet worden 

deelgenomen met een hengst. 

• de wedstrijden en het clubkampioenschap worden gereden volgens de regels die zijn vermeld in 

het wedstrijdreglement. Dit document wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast. 
  

Artikel 6 Bestuur 

6.1 Bestuursleden 
• De bestuursleden zijn belast met het besturen van de vereniging. 

• Tot bestuurslid kunnen niet worden benoemd leden met wie de vereniging een overeenkomst 

heeft gesloten die tot een belangenverstrengeling zou kunnen leiden. 

 

6.2 Vergaderingen 
• Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen.  
• De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden 

bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.  
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6.4 Voorzitter 
• 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. 

6.5 Besluiten 
• In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen 

indien niet tenminste 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.  

6.6 Stemming 
• Ieder lid van het bestuur heeft één stem. 

6.7 Commissies en projectgroepen 
• De algemene ledenvergadering en/of het bestuur kan commissies en projectgroepen benoemen 

die belast zijn met algemene of bijzondere opdrachten die zich niet mogen uitstrekken buiten de 

grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie of projectgroep.  

• De betreffende commissie of projectgroep wordt door het bestuur ingesteld en benoemd. Bij of 
na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie of 

projectgroep worden geregeld of gewijzigd.  

• Benoemde commissies of projectgroepen kunnen altijd door het bestuur worden ontbonden.  

 

Artikel 7  Verkiezingen en benoemingen 

7.1 Kandidaatsstelling 
• Alle verkiezingen en benoemingen voor functies binnen in de vereniging geschieden door 

kandidaatstelling en zo nodig middels een stemming en herstemming in de algemene 
ledenvergadering.  

• Alle kandidaten voor deze functies dienen lid van de vereniging te zijn.  

 

Artikel 8  Officiële mededelingen 

8.1 Publicatie en bekendmaking 
• Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit 

door het bestuur of door de algemene ledenvergadering gewenst wordt geacht, evenals alle 

uitvoeringsbesluiten, worden opgenomen in de officiële mededelingen van de vereniging. 
• Het bestuur bericht haar leden middels de mededelingen rubriek in het clubblad, per e-mail, 

sociale media, via de website of tijdens de algemene ledenvergadering. 
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__________________________   ___________________________ 

De voorzitter,      De secretaris, 

Mw. M. Verhaar     Mw. N. Don 


