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Huishoudelijk Reglement 
 

  
1. De leden 

• De vereniging bestaat uit effectieve leden en toetredende leden. 
Effectieve leden zijn personen die meerderjarig zijn en gedurende 5 opeenvolgende 
jaren toegetreden lid zijn. Zij vormen de Algemene Vergadering (AV) 
Toegetreden leden zijn personen die aansluiten bij de vereniging om de 
paardensport te beoefenen. Zij maken geen deel uit van de AV.  
De toegetreden leden die minderjarig zijn worden vertegenwoordigd door één van 
de ouders of de voogd. 

• De leden en de toetredende leden zijn verplicht de statuten en het huishoudelijk 
reglement van de vereniging alsook de besluiten van de Raad van Bestuur (RvB) en 
van de Algemene Vergadering (AV) na te leven. 

• Het lidmaatschap begint steeds op 01 Jan of op de datum van betaling van het lidgeld 
en eindigt op 31 Dec van hetzelfde jaar, ongeacht wanneer het lid toetreedt. 
Met het woord” Schelderuiter” of “SR” worden zowel de “effectieve leden” als de 
“toegetreden leden” bedoeld.  

 
2. Het lidgeld 

• Het jaarlijks lidgeld staat vermeld op de website. Het lidgeld omvat lidmaatschap en 
verzekering. Iedere SR krijgt een VLP lidkaart na betaling van het lidgeld en de 
verzekering. 

• Nieuwe leden die toetreden na 31 augustus dienen slechts de helft van het normale 
tarief te betalen. 

• Het lidmaatschap wordt elk jaar hernieuwd. De RvB kan, zonder dit te moeten 
motiveren, toegetreden leden weigeren het lidmaatschap te vernieuwen. Met de 
betaling van het lidgeld en minimum de I-licentie VLP wordt het lidmaatschap 
bevestigd. Bij niet betaling van de VLP licentie valt alle verantwoordelijkheid van de 
club weg. 

• De niet-betaling van het lidgeld wordt aanzien als ontslagneming uit de vereniging. 

• Het lidgeld dient vóór 31 december  gestort te worden op de  bankrekening van de 
respectievelijke afdeling van de Schelderuiters 

 
3. De statuten 

De statuten van de vereniging zijn neergelegd op de rechtbank van koophandel te Mechelen 
en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 
 

4. De Algemene Vergadering 
De jaarlijkse AV  vindt plaats de laatste vrijdag van januari van ieder jaar. Een Bijzondere AV 
worden bijeengeroepen door de voorzitter volgens de noodzaak. 
 

5. De Raad van Bestuur 
De leden van de RvB worden verkozen voor een termijn van 4 jaar en zijn herverkiesbaar. 
Om de 2 jaar wordt de helft van de RvB verkozen. Daarbij de ene maal de voorzitter en de 
penningmeester, de andere maal de ondervoorzitter en de secretaris verkozen. 
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6. Doel van de vereniging 

Het doel van de vereniging is de paardensport in al zijn vormen te beoefenen, de leden 
hippische kennis bij te brengen en hen te  helpen hun hippische problemen op te lossen. 
 

7. Toetreding 

• Personen die wensen toe te treden tot SR mogen bij wijze van kennismaking 2X 
deelnemen aan de activiteiten. Daarna dient het lidgeld te worden betaald. 

• Elke persoon die wil toetreden tot SR moet een “Aanvraag tot toetreding” invullen. 
Ze kunnen ook de aanvraag indienen via de website. Bij aanvaarding dient het 
formulier te worden afgedrukt en ondertekend door de meerderjarige leden of door 
ouders of voogd.  

• De aanvraag wordt voorgelegd aan de RvB die beslist over de al dan niet 
aanvaarding, uiterlijk 3 maand nadat het verzoek hem heeft bereikt en geeft hiervan 
schriftelijk bericht aan de verzoeker indien het lid geweigerd is.  

• Ponyruiters en voltigeruiters kunnen tot de vereniging toetreden vanaf 1 januari van 
het jaar waarin ze 6 jaar worden. 
 

8. Ontslag 
Redenen tot ontslag zijn: 

• De niet-betaling van het lidgeld voor de vervaldagen 

• Zich niet aan de regels houden zoals vermeld in het huishoudelijk reglement 

• De RvB die weigert het lidmaatschap te vernieuwen 

• De RvB kan te allen tijde een toegetreden lid ontslaan zonder dit te moeten 
motiveren, met unanimiteit van stemmen van de RvB.  
 

9. De lessen 

• De teamleader bepaalt datum, uur en plaats van de lessen. Hij verwittigt de leden via 
mail of stelt de informatie beschikbaar via de website. 

• De lesgever mag niet gestoord worden tijdens het lesgeven. Hij is de baas in de piste 
tijdens de les. 

• Opmerkingen in verband met de lessen moeten discreet gemeld worden aan de 
teamleader. 

• De lesgever heeft het recht iedere lesnemer te weigeren wiens paard of kledij of 
gedrag niet voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 

10. Verzekering 
De vzw is als competitieve club aangesloten bij de VLP, Vlaamse Liga voor de Paardensport. 
Alle SR zijn verzekerd door de I-verzekering van VLP, indien het lidgeld en de verzekering 
volledig en tijdig werd betaald.  
 

11. Paard en pony 

• Ieder paard of pony van een SR die de terreinen betreedt dient verzekerd te zijn 
tegen derden (voor burgerlijke aansprakelijkheid)  

• Ieder paard of pony moet gevaccineerd tegen griep (influenza), tegen de klem 
(tetanus). Het inentingsboekje dient voorgelegd te worden door SR op eenvoudige 
vraag van de RvB. 
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• Alle paarden en pony’s moeten netjes verzorgd zijn en in goede conditie verkeren. 

• Een paard dat zich slecht gedraagt tegenover andere paarden of ruiters kan 
geweigerd worden door de RvB. 

 
 

12. Terreinen 

• Elke SR mag te allen tijde gebruik maken van de terreinen en de pisten. 

• Iedere SR moet rijden of mennen in de daartoe aangeduide en aangepaste piste voor 
z/h trainingen. 

• De lesuren en gezamenlijke trainingen of clubactiviteiten hebben de voorrang op 
iedere individuele SR die de pisten wenst te gebruiken. 

• Bij individueel gebruik mag een SR de toegang aan een ander individuele SR NIET 
weigeren. 

• In de voorbehouden dressuurpisten voor zowel ruiters als voor menners, mogen 
geen hindernissen gebouwd worden. 

• De ruiters die de springhindernissen gebruiken moeten op het einde van hun training 
de springbalken terug op staanders leggen zodat er geen springbalken meer op de 
grond blijven liggen. 

• Niet-SR  mogen de pisten niet betreden te paard of met gespan om er te oefenen of 
te trainen, ook al zijn ze vergezeld van SR, behoudens toestemming van het bestuur. 

• Iedere SR moet niet-aangesloten ruiters of menners die de terreinen betreden 
melden aan het bestuur. 
 

13. Kledij 

• Iedere SR dient aan de lessen deel te nemen in een aangepaste en daartoe bestemde 
kledij. 

• Alle ruiters MOETEN een goedgekeurde rijhelm dragen.  
 

14. Kantine 

• De kantine mag enkel betreden worden onder toezicht van de kantine-
verantwoordelijke. 

• De SR en de andere bezoekers mogen zich NIET achter de toog begeven tenzij hun 
dat uitdrukkelijk wordt verzocht of toegelaten. 

• Het verbruik van dranken en snacks gebeurt uitsluitend tegen contante betaling. 
 

15. Taken en verplichtingen 

• Ter bevordering van de clubgeest en om de kosten van lessen, aankoop en 
onderhoud van materialen en terreinen aan te kunnen en het lidgeld binnen de 
perken te houden, aanvaarden de SR door hun toetreding bepaalde taken uit te 
voeren die binnen hun mogelijkheden liggen en te helpen bij het organiseren van 
ruitermanifestaties, feesten of activiteiten in, door of ten voordele van de club. 

• De Team Leaders (TL) maken een planning op bij activiteiten of manifestaties op of 
buiten de terreinen.  

• De taken zullen evenredig verdeeld worden over alle SR, volgens hun mogelijkheden. 
Dit gebeurt door de TL of coördinator. 
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• De taken worden tijdig kenbaar gemaakt zodat iedereen zijn bezigheden daarnaar 
kan schikken. 

• Een lid dat in de onmogelijkheid verkeert een opgegeven taak uit te voeren dient dit 
minstens één week vooraf mede te delen aan de TL, behalve bij overmacht. 

• Een herhaalde weigering of verzuim een taak uit te voeren, zonder geldige reden, kan 
leiden tot verhoogd lidgeld, tijdelijke schorsing of ontslag. 

• Ieder lid blijft verantwoordelijk voor zijn eigen materiaal dat hij gebruikt bij de 
uitvoering van z/h taak. 
 

16. Gedrag 

• Ieder SR dient zich respectvol te gedragen. 

• Ieder SR dient de materialen en goederen van de club te behandelen “als een goede 
huisvader”. 

• Iedere klacht die ingediend wordt tegen een SR zal onderzocht worden door de RvB. 
De betrokken SR zal ingelicht worden en recht op antwoord krijgen. 

• Een individuele klacht van openbare orde die de paardensport en/of de club kan 
schaden, en die gegrond blijkt, geeft het bestuur recht tot hogervermelde sancties. 

• De sanctie “uitsluiting” geeft géén recht op terugbetaling van het lidgeld. 

• De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele misdrijven en 
inbreuken tegen de openbare orde door een SR op de weg naar en van de club-
terreinen, noch tijdens lessen of manifestaties of in functie van de opgelegde taak. 

 
 
Het huishoudelijk reglement kan geraadpleegd worden door de SR op de website van de club 
en in de kantine. 
 
Elk lid en elk toegetreden lid aanvaardt de artikelen van dit huishoudelijk reglement na te 
leven door de eenvoudige kwijting van het jaarlijks lidgeld, zonder uitdrukkelijk akkoord of 
handtekening. 
 
 
Voor echt verklaard,  
De Raad van Bestuur van de vzw “De Schelderuiters”  
 
 


