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Artikel 1 – Doel van dit reglement
Dit reglement is opgesteld om een goed beheer en gebruik van het terrein te
bevorderen, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de belangen van alle leden
van de Pensionklanten, Rijvereniging Bernisse en overige bezoekers. c.q ruiters.
Artikel 2 – Terrein reglement
Het betreden van het terrein geschiedt geheel op eigen risico.
Aanvullend op dit reglement gelden ook de Stal Reglementen van Stal Albers.

1. Algemeen
1.1
Elk lid dient mede toezicht te houden op het terrein en het bestuur in te
schakelen in geval van misbruik of schade (beschadiging).
1.2
Diegene, die schade veroorzaakt aan het terrein en/of de zich daar
bevindende verenigingseigendommen is ten alle tijden aansprakelijk voor
het bedrag van de veroorzaakte schade.
1.3
Het gebruik van het terrein is alleen toegestaan aan de klanten van Stal
Albers, tenzij anders er overleg is geweest tussen de rijvereniging Bernisse
en/of lid van de rijvereniging Bernisse en de directie van Stal Albers
1.4
Verder is het niet toegestaan om van de andere faciliteiten (weidgang,
stapmolen, poetsplaatsen enz.) gebruik te maken, deze staan alleen ter
beschikking voor de klanten van Stal Albers.
1.5
Als uw paard mest op het terrein, gaarne dit direct op te ruimen, in de
daarvoor bestemde kruiwagens.
1.6
Geen afval op de mesthoop, maar alleen mest, afval kunt u deponeren in de
daarvoor bestemde bakken. Kortom houd het netjes en schoon.
1.7
Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang
van zaken in een les/wedstrijd bemoeien.
1.8
Niet rennen en schreeuwen op en om de rijbanen c.q. stallen.
1.9
Aanwijzingen van het bestuur/ directie van Stal Albers dienen door iedereen
opgevolgd te worden.
1.10 Op het terrein geldt een maximum snelheid van 5 km/uur.
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2. Rijbanen
2.1
De rijbanen zijn buiten de lesuren niet vrij beschikbaar voor de leden van de
rijvereniging Bernisse.
2.2
Het is wel mogelijk de rijbaan te reserveren voor gebruik van leden van de
rijvereniging Bernisse, dit geschiet overigens in overleg te gaan met de directie
van Stal Albers, uiteraard geschiet dit tegen betaling.
2.3
Verder geleden de regels zoals deze in het Algemene Bepalingen voor de Rijbaan
staan omschreven.
2.4
Het gebruik van de hindernissen geschiet in overleg met de directie van Stal
Albers.

3. Dressuur/Spring en groepslessen
3.1
Bij het deelnemen van lessen gegeven door de vaste instructrices van de
vereniging, is iedere deelnemer te paard/pony verplicht de veiligheids
maatregelen in acht te nemen, zoals b.v. een veiligheidshelm te dragen.
De instructrices is gemachtigd leden die niet aan deze maatregelen voldoen, de
toegang tot de les te ontzeggen.
3.2
Indien het rijden met een hengst voor de overige deelgenoten een problemen
geeft, is het niet langer toegestaan met de hengst op het terrein te komen. Indien
hier over problemen ontstaan, dient contact met het bestuur te worden
opgenomen.
4. Vastzetten van paard/pony
4.1
Het is niet toegestaan om uw paard c.q. pony vast te zetten aan de omheiningen
van de rijbaan en of het terrein.
5. Honden
5.1
Het is niet toegestaan honden op het terrein los te laten lopen. Aangelijnd
mogen honden wel op het terrein.
5.2
Honden zijn niet toegestaan in de kantine.
5.3
Ruim de uitwerpselen van uw hond direct op, u kunt gebruikmaken van de
zelfde faciliteiten als voor uw paard.

6. Schoonhouden van het terrein.
6.1
Houdt het terreinschoon, gooi geen afval weg op het terrein of de
mesthoop.
6.2
Ruim mest en stro direct op in de daarvoor bestemde kruiwagens.
6.3
Vergeet niet dat wij te gast zijn op dit terrein.
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7. Aanwijzingen
7.1
Op het terrein dienen aanwijzingen van bestuursleden/direct Stal Albers en
aangewezen personeel te worden opgevolgd.
7.2
Bij overtredingen van de regels zoals in dit reglement en overige reglementen
die van toepassing zijn, is de vereniging gerechtigd straf maatregelen op te
leggen aan de overtreder(s).
8. Wijzigingen
8.1
Het bestuur is gemachtigd de reglementen te wijzigen wanneer zij daartoe
aanleiding ziet.
9. Ontheffing
9.1
Het bestuur mag, indien zij dit nodig acht, voor individuele gevallen
ontheffing verlenen van een of meer regels van dit reglement.
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Artikel 3 – Veiligheid
Ten behoeven van de veiligheid van ruiter en paard kent onze vereniging een
aantal huisregels waaraan een ieder zich dient te houden.
Aanvullend op onze huisregels geldt natuurlijk ook het Stal Reglementen van Stal
Albers.

1. Voor iedereen geldt
1.1
Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang
van zaken in de lessen/wedstrijden te bemoeien.
1.2
Niet rennen of schreeuwen rond de rijbanen en de stallen.
1.3
Aanwijzingen van de instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te
worden.

2. Voor iedere ruiter geldt
2.1
Tijdens het rijden worden de rijbaanregels zoals omschreven staan in het
Algemene Reglement Rijbaan Rijvereniging Bernisse in acht genomen.
2.2
Alcohol/Drugs gebruik voor of tijdens het paardrijden is ten strengste
verboden.
2.3
Het dragen van een veiligheidshoofddeksel geld als één van de meest
preventieve veiligheidsmaatregelen. Daarom is het dragen van een goed
veiligheidshoofddeksel met de CE-markering en het EN 1384-teken verplicht.
Dit geld voor alle verenigingsactiviteiten te paard.
2.5
Het is niet toegestaan om te bellen c.q. te roken op het paard.
2.6
Bij het rijden dienen grote, uitstekende sieraden en te losse kleding te zijn afc.q. uitgedaan.

3. Rijkleding
3.1
Draag rijlaarzen die een goede beenligging bevorderen en de nodige
bescherming bieden. (of jodhpurplaarsjes met chaps) en let op de juiste
pasvorm.
3.2
Draag rijaarzen met gladde, doorlopende zolen en een hak.
3.3
Draag rijkleding die de armen en benen zo goed mogelijk beschermen. De
kleding moet voldoende bewegingsvrijheid bieden maar mag niet ook
natuurlijk niet te ruim zitten. Vooral de rijbroek moet glad aansluiten, kies
daarom voor een echte rijbroek.

4. Harnachement

4.1 Bij het rijden dient het paard opgetuigd te zijn met deugdelijk harnachement.
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Artikel 4 – Alcohol en Drugs
Het alcohol en drugs beleid van de vereniging is vastgesteld in een apart
Algemeen Alcohol en Drugs Reglement.
Artikel 5 – Rookbeleid
Er geldt een algemeen rookverbod zoals deze in de wet is opgenomen. Dit houdt
in dat er niet gerookt mag worden in de Stallen, Rijbanen, te Paard, Kantine en
overige ruimtes van de accommodatie. Kortom er kan allen buiten worden
gerookt op de daarvoor aangegeven plaats.
Artikel 6 – Contributie
De contributie wordt op voorstel van het bestuur jaarlijks door de algemene
ledenvergadering vast gesteld. De contributie dient jaarlijks voor 1 december van
het voorafgaande verenigingsjaar over te worden gemaakt
naar het rekeningnummer 3516.53.910 van de Rabobank te Oudenhoorn. Indien
het lidmaatschap in het tweede halfjaar aanvangt, geldt een gereduceerd
contributie tarief.
De kosten voor een startkaart wordt apart berekend en dienen eveneens te
worden overgemaakt rekeningnummer 3516.53.910 ondervermelding van uw
naam en combinatienummer.
Indien het lidmaatschap in het tweede halfjaar aanvangt geldt een gereduceerd
contributie tarief.

Artikel 7 – Opzegging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap of mutaties dienen vóór 20 November
schriftelijk te worden gemeld aan het secretariaat. Bij afmelding na deze datum
zullen de kosten van de KNHS en de administratiekosten in rekening worden
gebracht. Indien in de loop van het jaar wordt opgezegd zal er geen restitutie
plaatsvinden van de reeds betaalde contributie c.q. startkaarten.
Vastgesteld in de bestuursvergadering op 14 September 2009 te Oudenhoorn.
De voorzitter,

De secretaris,

___________________________________

___________________________________
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