ALGEMENE BEPALINGEN RIJVERENIGING EN PONYCLUB DE NIJGRAAF
Artikel 1 – Lestijden
De leden, die aangeven gebruik te willen maken van de verenigingslessen, worden in
overleg met bestuur/instructie ingedeeld in lesgroepen.
Het lid heeft het recht de lessen te volgen van die groep, waarbij hij/zij is ingedeeld.
Regelmatig wordt de groepsindeling besproken en zonodig herzien. Verzoeken van
leden en/of instructie om mutaties worden tijdens dit overleg behandeld. Wijzigingen
in de groepen worden in overleg met betrokkenen doorgevoerd.
Artikel 2 – Veiligheid
Ter bevordering van de veiligheid zijn veiligheidsregels opgesteld omschreven in het
handboek conform Richtlijnen SVP.
Artikel 3 – Het tenue
Op wedstrijden dient men zich te houden aan de reglementen zoals vermeld in het
wedstrijdreglement van de KNHS.
Voor ponycombinaties geldt, dat zij zich dienen te houden aan het verenigingstenue
bestaande uit een donkerblauwe sweater met het Nijgraaf logo met witte rijbroek en
witte blouse of polo. Tevens behoort hierbij het verenigingschabrak. Ponyleden
kunnen ervoor kiezen op wedstrijden te starten in een tenue met rijjas conform
richtlijnen KNHS.
Wanneer wordt deelgenomen aan afdelingsdressuur geldt voor
rijverenigingcombinaties verenigingstenue bestaande uit een donkerblauwe sweater
met het Nijgraaf logo met witte rijbroek en witte blouse of polo. Tevens behoort hierbij
het verenigingschabrak.
Bij deelname aan parade en-of rijden in meertallen, geldt dat alleen deelgenomen
kan worden wanneer gereden wordt in het officiële verenigingstenue. Voor (alle)
ponycombinaties het tenue met de donkerblauwe sweater en voor
paardencombinaties het tenue met zwarte rijjas.
Tijdens de lessen is aan de sport gelieerde (schone) kleding en rijlaarzen/chaps
vereist.
Artikel 4 – Soorten rijdende leden
De vereniging kent de volgende soorten rijdende leden:
a. Rijdende leden (lessende leden): recht op 2 lessen per week, vrij-rijden in de hal
en deelname aan activiteiten.
b. Vrij-rijdende leden, recht op vrij-rijden en deelname aan activiteiten.
c. Startkaartleden, recht op deelname aan activiteiten, geen recht op les en
vrijrijden.
d. Activiteitenlid, recht op deelname aan activiteiten, geen recht op les, vrijrijden en
startkaart
Dit geldt zowel voor de paardrijdende als de ponyrijdende leden.
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Artikel 5 – Contributie
Door de rijdende leden (lessende leden) dient de contributie per maand bij
vooruitbetaling, d.w.z. voor de 5e van elke maand te worden voldaan en zal dmv
incasso worden bijgeschreven op het betreffende banknummer.
De vrij-rijdende, startkaart, activiteiten en niet-rijdende leden dienen de contributie
jaarlijks te voldoen of te kiezen voor incassomachtiging waarna de contributie
maandelijks verrekend wordt.
Voor de rijdende leden (alle soorten) is het lidmaatschap van de KNHS en de Kring
opgenomen in de contributie.
Het abonnement voor PaardenSport wordt afzonderlijk in rekening gebracht.
Van leden van 16 jaar en ouder wordt verwacht dat zij zich gedurende het jaar
tenminste 12 uur als vrijwilliger voor de vereniging inzetten. Indien in het jaar
geen of onvoldoende vrijwilligerstaken worden opgepakt wordt achteraf een
bedrag van € 75,00 in rekening gebracht. Voor leden in de leeftijd tot 16 jaar
geldt dat ouders verzorgers geacht worden dit aantal uren als vrijwilliger
binnen de vereniging actief zijn.
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Artikel 6 – Vrij rijden
Op door het bestuur vastgestelde tijden, die vermeld zijn op het publicatiebord, kan
van de binnenbak gebruik worden gemaakt voor vrije oefeningen door: Bij de
vereniging geregistreerde rijdende en vrij-rijdende combinaties. Gebruikmaking van
de rijhal zal altijd plaatsvinden conform geldende rijbaanregels.
a. Een rijdend en vrij-rijdend lid met een niet bij de vereniging geregistreerde
paard/pony waarmee geen handelsdoeleinden worden nagestreefd. Zulks te
beoordelen door het bestuur.
Voor het vrij-rijden gelden de navolgende regels:
1. Van het betreffende paard/pony moet een paardenpaspoort, met daarin de juiste
entingen vermeld, kunnen worden getoond.
2. Het loslaten van paarden/pony’s in de binnenbak is nimmer toegestaan.
3. Springen is slechts toegestaan als medegebruikers daar geen bezwaar tegen
hebben en op verantwoorde wijze geschiedt. Ponycombinaties alleen onder
begeleiding van een volwassenen
4. Het bestuur kan (met voorkennis op het publicatiebord) over de vrije uren
beschikken als naar haar mening het verenigingsbelang zulks eist.
Artikel 7 – Verhuur bak
Het afhuren van de halve rijhal kan gedurende de hele week onder de voorwaarde
dat vrij rijdende leden niet geweerd kunnen worden uit de hal.
Tarieven individueel afhuren van de rijhal per uur voor ruiters (let op: voor
eigen gebruik):



Leden kunnen de ½ hal huren voor € 5,00 per persoon
Niet-leden kunnen de ½ hal huren voor € 15,00 per persoon

De ½ of hele hal kan door maximaal 2 personen tegelijk worden afgehuurd.
U dient minimaal 3 dagen van te voren via info@nijgraaf.nl de rijhal te reserveren.
Gereserveerde uren worden altijd in rekening gebracht tenzij minimaal 24 uur van te
voren via info@nijgraaf.nl is afgezegd. De vereniging is hierbij niet verantwoordelijk
voor het niet tijdig ontvangen van berichten. De betaling geschiedt per kwartaal
achteraf door middel van een nota. Op onze site en op het bord in de
opstellingsruimte kun u de beschikbaarheid van de rijhal terugvinden.
Artikel 8 – Deelname aan wedstrijden
Leden vragen zelf via de KNHS startkaarten met de benodigde startcoupons aan en
dienen startkaarten ook zelf op te zeggen.
De kosten voor deze startkaarten en –coupons worden direct in rekening gebracht bij
het betreffende lid.
De verschuldigde inschrijfgelden dienen door de leden op de wedstrijd ter plaatse
contant te worden voldaan.
Afmeldingen dienen tijdig aan het wedstrijdsecretariaat van de organiserende
vereniging te worden medegedeeld. Eventuele rekeningen voor het niet starten op
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wedstrijden die door de vereniging worden ontvangen worden aan individuele leden
doorgezonden.
Leden van de Nijgraaf die willen starten op ons eigen outdoorconcours zorgen
er zelf voor dat ze vooraf als vrijwilliger inzetbaar zijn geweest op enig ander
Nijgraafconcours Leden die tijdens enig eigen concours geen
vrijwilligerstaken hebben opgepakt zijn tijdens het Nijgraaf outdoorconcours
niet startgerechtigd en zullen van de starlijsten worden verwijderd.
Artikel 9 – Instructie
Rijvereniging- en ponyleden zijn tijdens de verenigingsactiviteiten gehouden de
aanwijzingen van de instructeurs op te volgen.
Meningsverschillen tussen leden en instructeurs dienen aan het bestuur te worden
voorgelegd. Na het horen van beide partijen is een genomen bestuursbesluit
bindend.
De instructie is bevoegd de toegang tot de rijbaan te ontzeggen als leden:
a. Te laat aanwezig zijn.
b. Geen deugdelijke helm dragen.
c. De gegeven aanwijzingen niet opvolgen.
d. Naar de mening van de instructie een gevaar opleveren voor overige combinaties
of de goede gang van zaken ernstig verstoren of aanwijzingen niet willen
opvolgen.
e. Niet correct gekleed zijn.
Artikel 10 – Gedragscode Rijvereniging de Nijgraaf
1. Inleiding
Het bestuur van Rijvereniging de Nijgraaf wil er aan bijdragen dat onze leden met
plezier paardensport kunnen beleven en zich verder kunnen ontwikkelen.
Normen en waarden bij de beoefening van de paardensport vinden we belangrijk.
Rijvereniging de Nijgraaf wil actief werken aan de bewustwording bij ruiters,
begeleiders, instructeurs, en ouders/verzorgers op dit vlak.
Rijvereniging de Nijgraaf moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters
gezamenlijk met plezier en voldoening paardensport kunnen beoefenen. Dit vraagt
om duidelijke gedragsregels.
Het bestuur heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.
Zij en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Vooral de
instructeurs, vrijwilligers en ouders/verzorgers hebben een belangrijke
verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken
van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.
2. Algemeen
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De gedragscode geldt voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene
gedragsregels opgesteld (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd) en
per doelgroep zijn specifieke gedragsregels opgesteld.
Doelstelling
Het bestuur van Rijvereniging de Nijgraaf wil alle leden binnen hun persoonlijke
mogelijkheden zo goed mogelijk paardensport laten beoefenen. Enthousiasme,
ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om op
een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging
biedt om beter te worden in de paardensport.
Door ontwikkeling van zowel het paardensport vermogen als het verenigingsgevoel
willen we bewerkstelligen dat Rijvereniging de Nijgraaf een vereniging is om trots op
te zijn.
Over wie gaat het?
Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als instructeur / vrijwilliger bij Rijvereniging
de Nijgraaf wil werken, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden
geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de
gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij Rijvereniging de Nijgraaf
worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven
aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.
De gedragscode is van toepassing in alle gebouwen en terrein van de Rijvereniging
de Nijgraaf, en daar waar onder de naam van de Rijvereniging gereden wordt of
onder de naam van de Rijvereniging deelgenomen wordt.
Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat
we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden.
Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met
iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat
gebeurt er als mensen (ruiters, instructeurs, leiders, ouders) zich niet aan de regels
van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de
sancties.
3. Algemene gedragsregels
Het bestuur van Rijvereniging de Nijgraaf vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen
en Waarden voor, tijdens en na de beoefening van de paardensport.
Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het paardensport als op het
gebruik en het betreden van het complex van toepassing zijn.
Wat zijn onze uitgangspunten?
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Paardensport is een individuele sport en een teamsport, die je alleen en eventueel
met elkaar beoefent. We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.









We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
We hebben altijd respect voor de jury.
De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers
Ik ben zuinig op jouw spullen, ben je dat ook op die van mij / ons?
Afspraak is afspraak!
Geef altijd het goede voorbeeld
Spreek elkaar aan op het gedrag

Op en rond het sportcomplex
Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft.
Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:








Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op
Mest opruimen
Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen, anders dan naar
het terras
Blijf achter de omheining / hoefslag / reclameborden tijdens een wedstrijd
Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de
fietsenstalling geplaatst
Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein
De toegangen naar de rijbak / parcours in het belang van de veiligheid
vrijhouden

Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.

4. Gedragsregels voor de ruiters
De ruiters zijn als de leden van Rijvereniging de Nijgraaf de kern van de vereniging.











Is sportief, vertoont teamgeest en helpt en steunt zijn mederuiters in het rijbak
/ parcours
Meldt zich tijdig af bij instructeur / lescoördinatie als niet aan de training
deelgenomen wordt
Is bij de training op tijd aanwezig
Is voor een concours op het aangegeven tijdstip aanwezig
Heeft respect voor de tegenstander, de jury en het publiek
Accepteert de beslissingen van de jury ook al is de ruiter het daar niet mee
eens
Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de rijbak
Krabt de hoeven van het paard uit bij betreden en na ververlaten van de rijbak
Helpt ongevraagd mee met schoonmaken van de rijbak
Meldt bij een vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
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Laat geen waardevolle spullen ergens liggen, maar geeft deze in bewaring bij
de instructeur .
Levert gevonden voorwerpen in bij een vertegenwoordiger van de vereniging
Kan bij veelvuldig verzuim van de les / instructie of in het belang van de rest
van de groep ingedeeld worden in een andere les
Heeft respect voor het paard / pony en gebruikt geen geweld of overmatige
dwang ten opzichte van het paard / pony
Mest opruimen ook buiten op het terrein

5. Gedragsregels voor de Instructeur
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de instructeur van toepassing







Heeft respect voor ruiters, ouders/verzorgers, begeleiders, paarden en pony’s.
Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met materialen
Brengt ruiters passie bij voor het paardrijden
Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen
zorgt dat het rijbak / parcours na de training (op tijd) leeg is van gebruikte
materialen
Is verantwoordelijk voor goed verloop van de lessen en kan daar waar hij/zij
dat nodig acht combinaties weren uit de les verwijderen (bijvoorbeeld
combinaties met een kreupel of onzuiver bewegend paard; ruiters die
aanwijzingen niet opvolgen; herhaaldelijk niet ingereden combinaties of
combinaties die te laat in de les verschijnen)

Van een instructeur wordt verder ook verwacht dat deze:







Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het geven van instructie
de gebruikte materialen opruimt / laat opruimen
Zorgt voor het schoon laten maken van de rijbak
Deel neemt aan de instructie en eventuele andere overlegvormen die binnen
de vereniging worden georganiseerd
Bij afgelasting of wijziging van de instructie zorgt voor tijdige kennisgeving aan
de les indelers
Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende
coördinator of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de
jeugdruiters worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht

6. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdruiters
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van
toepassing.






Heeft een voorbeeldfunctie corrigeert kinderen op ongepast gedrag
Heeft respect voor ruiters, instructie, ouders/verzorgers, jury en andere
Verzorgt in overleg met de instructeur de rijbak ( poepscheppen )
Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de
lijnen van het rijbak / parcours, m.u.v poepscheppen
Houd zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding door instructeurs
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Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:


Ruiters positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische
aanwijzingen geven tijdens de les.

Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, instructie of organisatie kan worden
gemeld bij de desbetreffende coördinator of vertegenwoordiger van de vereniging!
7. Gedragsregels voor de vrijwilliger
Voor elke vrijwilliger, wel of niet bij paardensport betrokken, geldt dat zij een
belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld
natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemt, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de
club.
Een vrijwilliger :
 Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de
activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten
 Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode
e.d. contact op met een vertegenwoordiger van de vereniging
 Fungeert als voorbeeld
 Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen,
kwetst niemand opzettelijk
 Heeft respect voor anderen en is zuinig op materialen
8. Alcohol, tabak en drugs
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat
het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge
kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:





Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met
mate en zeker niet op het rijbak / parcours of in de stallen. Wees er van
bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht
voorbeeld is voor de kinderen.
Het is ten strengste verboden te roken in de stallen, opstelruimtes, binnenbak,
uitgezonderd eventuele speciaal daarvoor aangewezen ruimtes
Drugsbezit en drugsgebruik in en om het complex van rijvereniging de Nijgraaf
is ten strengste verboden

9. Diefstal / geweld / vernieling
Diefstal / geweld / vernielingen worden niet getolereerd. Constateringen hiervan
worden gemeld aan een vertegenwoordiger van het bestuur, waarna de betreffende
casus besproken zal worden in een bestuursvergadering, met als doel een passende
sanctie voor het vergrijp eventueel op te leggen.
10. Overige gedragingen
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Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren, roddelen of
kwetsen zijn gedragingen die niet geaccepteerd worden.
Constateringen hiervan worden gemeld aan een vertegenwoordiger van het bestuur,
waarna de betreffende casus besproken zal worden in een bestuursvergadering.
11. Sancties
Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de vereniging.
Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen
genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd eventueel aangepast.

Wijzigingen in deze algemene bepalingen zullen terstond worden gepubliceerd in de
officiële mededelingen van de vereniging en indien gewenst op het publicatiebord.
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. 3 november 2011.
De voorzitter,

De secretaris,

H. Heerink
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