
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
van de Lunterse RV & PC DE NIEUWE HEUVEL 

 
Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van 17 november 2009 
 
 
Artikel 1 - Algemene bepalingen 
 
1. Ruitervereniging & Ponyclub De Nieuwe Heuvel bestaat uit drie onderdelen: 
 
- de Ruitervereniging; 
- de Ponyclub; 
- de Voltigegroep. 
 
Het bestuur kan, na goedkeuring door de algemene ledenvergadering,  besluiten dit 
aantal uit te breiden. 
 
2. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn voor de leden van de vereniging te 
raadplegen op de website van de vereniging. 
 
Artikel 2 - Leden 
 
De vereniging kent: 
 
- bij de RV & PC lessende leden; zij hebben recht op deelname aan de door de vereniging 
georganiseerde lessen (één dressuurles en één springles per week) en hebben het als lid 
van de vereniging recht bij de KNHS een startkaart aan te vragen en aan wedstrijden 
deel te nemen.  
 
- bij de RV & PC niet-lessende leden; zij hebben het als lid van de vereniging recht bij de 
KNHS een startkaart aan te vragen en aan wedstrijden deel te nemen.  
 
- bij de Voltigegroep lessende leden; zij hebben recht op deelname aan de door de 
vereniging georganiseerde lessen (één per week; voor de wedstrijdgroep kan hiervan 
worden afgeweken); 
 
- ereleden, benoemd door de algemene ledenvergadering. 
 
Alleen leden van 18 jaar en ouder zijn in de algemene ledenvergadering vergadering 
stemgerechtigd. Het stemrecht van leden tot 18 jaar kan ter vergadering door een ouder 
of wettelijk vertegenwoordiger worden uitgeoefend.   
 
Artikel 3 - Donateurs 
 
Donateurs mogen de algemene ledenvergadering bijwonen; zij hebben daar geen 
stemrecht. 
 
Het bestuur kan voor donateurs een minimum-bijdrage vaststellen. 
 
Artikel 4 - Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap 
 
1. Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging schriftelijk aan bij de 
secretaris. 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 betrokkene 



zich aanmeldt voor het lidmaatschap van de KNHS. Aanmelding bij de KNHS geschiedt 
door het bestuur van de vereniging.  
 
3.  Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur toelating weigert, 
kan op verzoek van de betrokkene de algemene vergadering alsnog over toelating tot het 
lidmaatschap besluiten. 
 
Artikel 5 - Algemene verplichtingen van de leden 
 
1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplicht een lid zich 
voorts: 
- desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te 
verstrekken en te zenden aan de KNHS, het regiobestuur en het kringbestuur, alsmede 
aan het tuchtcollege en de raad van appèl van de KNHS; 
- 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; 
- 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; 
- zich te houden aan de Gedragscode, zoals vastgesteld door de algemene vergadering 
van de KNHS. 
 
2. 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.  
 
Artikel 6 - Contributie 
 
1. De contributie, te betalen door de diverse categorieën leden, wordt op voorstel van 
het bestuur in de algemene najaarsledenvergadering vastgesteld. Tevens bepaalt de ALV 
de hoogte van een eventueel entreegeld. 
 
2. Het bestuur kan een nadere financiële regeling treffen, indie een lessend lid met meer 
dan één paard aan de lessen wil deelnemen. 
 
3. Het bestuur kan een korting op de contributie verlenen, wanneer meer leden uit één 
gezin lid van de vereniging zijn. 
 
4. De contributie wordt door de penningmeester geïnd via automatische incasso. De 
leden dienen hiertoe een machtiging af te geven. 
 
5. Bij niet-betaling wordt het in gebreke gebleven lid aangemaand zo snel mogelijk te 
betalen. Volgt hierop geen reactie, dan wordt het bterokken lid geroyeerd als lid van de 
vereniging en wordt ook het lidmaatschap van de KNHS beëindigd. 
 
Artikel 7 - Opzegging van het lidmaatschap 
 
1. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. 
 
2. Bij opzegging vóór 1 juli wordt voor het lopende jaar betaalde contributie, verminderd 
met het bedrag van de KNHS-afdracht, voor de helft gerestitueerd. 
 
3. Bij opzeggingen per 31 december van het lopende jaar die bij het secretariaat 
binnenkomen na 15 november, wordt de afdracht aan de KNHS voor het komende jaar 



nog in rekening gebracht. 
 
Artikel 8 - Bestuur 
 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 
2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit 
wensen. 
 
3. 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 vice-voorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en 
verplichtingen van de voorzitter treedt. 
 
4. 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. 
 
5. Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen, tenzij 
een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal leden van het bestuur 
anders beslist. 
 
6. Ieder lid van het bestuur heeft één stem. 
 
7. Het bepaalde in artikel 16 van de statuten is van overeenkomstige toepassing, voor 
zover daarvan in dit artikel niet is afgeweken. 
 
Artikel 9 - 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. 
Alle kandidaten dienen lid van de vereniging te zijn. 
 
2. Het bestuur kan voor de vervulling van vacatures in het bestuur de algemene 
ledenvergadering een voordracht voorleggen. Tegenkandidaten kunnen zich tot één dag 
vóór de algemene ledenvergadering schriftelijk opgeven bij de secretaris. 
 
3. Indien de statuten en/of reglementen een benoeming via een voordracht voorschrijven 
wordt, nadat een kandidaat zich voor zijn benoeming heeft teruggetrokken, de 
kandidaatsteling en benoeming aangehouden totdat een nieuwe voordracht is opgesteld. 
 
4. Bij tussentijdse verkiezingen en benoemingen stelt het bestuur binnen zes weken na 
het ontstaan van de vacature(s) de datum voor het indienen van kandidaten vast. 
 
Artikel 10 - Officiële mededelingen 
 
Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of 
waarvan dit door het bestuur of door de algemene vergadering gewenst wordt geacht, 
alsmede alle uitvoeringsbesluiten, worden op de website van de vereniging van de 
vereniging geplaats. 
 
Artikel 11 - Wijzigingen 
 
Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement kunnen uitsluitend door de algemene 
ledenvergadering tot stand worden gebracht. 


