
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
Artikel 1 
Rijvereniging de Klaverkampruiters te Oudega Smallingerland. 
Opgericht 15 december 1975 te Oudega Smallingerland.  

DOEL:  

Artikel 2 
De vereniging heeft ten doel het beoefenen en het doen beoefenen, alsmede het bevorderen van de 
hippische sport in verenigingsverband.  

Artikel 3 
a. De vereniging verplicht zich lid te zijn en te blijven van de K.N.H.S. Het bestuur is verplicht elk lid 
aan te melden bij de K.N.H.S. 
b. Alle officiële formulieren (o.a. startkaarten, startcoupons) dienen via het wedstrijdsecretariaat te 
worden aangevraagd.  

Artikel 4 
De vereniging bestaat uit leden en begunstigers. 
a. Leden zijn natuurlijke personen die zich verbinden tot het betalen van contributie aan de vereniging.  
b. Om lid te worden of het lidmaatschap op te zeggen (opzeggingen voor 1 november) dient men een 
formulier in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij het secretariaat. 
c. De door leden verschuldigde bedragen dienen binnen 30 dagen na notadatum betaald te zijn. Na 
de eerste herinnering worden administratiekosten in rekening gebracht. 
d. Begunstigers zijn verenigingen of personen die zich bereid verklaren jaarlijks minstens € 3,-- aan de 
vereniging te betalen. 
e. Alle leden mogen, met uitzondering van zon- en feestdagen, gebruik maken van de buitenmanege.  

Artikel 5 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De lesperiodes bestaan uit: 
a. 1 maart tot en met 30 juni; 
b. 1 juli t.m. 31 oktober; 
c. 1 november t.m. 28 februari. 
Wanneer er een opzegging plaats vindt, blijft men betaling verplicht tot het einde van de 
desbetreffende periode, tenzij het bestuur anders beslist.  

Artikel 6 
Het bestuur bestaat uit 7 leden die gekozen worden door de leden en benoemd worden voor de tijd 
van 4 jaar. Bij aftreding zijn zij herkiesbaar. Het bestuur stelt een voorstel van aftreden op.  

Artikel 7 
De penningmeester is verplicht jaarlijks financieel verslag uit te brengen op de jaarvergadering.  

Artikel 8 
De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt gehouden op een door het bestuur te bepalen tijd en 
plaats. Andere algemene ledenvergaderingen worden belegd op verlangen van bestuur of op 
schriftelijke aanvrage van minstens 1/3 der leden van de vereniging, met duidelijke omschrijving van 
redenen. De oproeping van een algemene ledenvergadering moet minimaal 8 dagen te voren plaats 
hebben.  

  



Artikel 9 
Over alle voorstellen wordt met meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist; over personen 
wordt schriftelijk en over zaken mondeling gestemd. Wordt geen meerderheid behaald dan vindt 
herstemming plaats. Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. 
Stemrecht hebben uitsluitend leden. Blanco briefjes worden gerekend als niet uitgebrachte stemmen. 
Herstemming wordt gehouden tussen twee personen die bij de stemming de meeste stemmen op zich 
verenigden. Indien bij herstemming twee kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben bekomen, 
beslist het lot.  

Artikel 10 
a. Alle leden hebben de plicht om aan activiteiten (o.a. koekactie, helpen bij Indoor Friesland, 
maaien/sproeien/onderhoud manege), waarmee men in groepsverband naar buiten treedt, deel te 
nemen. Ze hebben eveneens de plicht om voorbereidingen daartoe te volgen. Leden die hun 
verplichtingen (activiteiten) jegens de vereniging niet nakomen, kunnen door het bestuur als lid 
geschrapt worden.  
b. Alle leden moeten, althans bij wedstrijden en demonstraties, gekleed zijn in een eenvoudig, 
gelijkvormig tenue, vast te stellen door het bestuur.  
c. Het paard en haar harnachement moeten eveneens goed verzorgd zijn. Tenzij het bestuur anders 
beslist is het Klaverkampdekje tijdens bovengenoemde gelegenheden verplicht.  

Artikel 11 
Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts genomen worden op een algemene leden 
vergadering met 2/3 meerderheid der uitgebrachte stemmen. Na ontbinding van de vereniging worden 
de aanwezige baten en bezittingen verdeeld onder de leden welke minstens één jaar, gerekend vanaf 
de datum van ontbinding, lid zijn van de vereniging, tenzij de algemene ledenvergadering alles of een 
gedeelte van de baten wenst te bestemmen voor en af te dragen aan een bepaald hippisch- of 
liefdadig doel.  

Artikel 12 
Mocht bij ontbinding een nadelig saldo aanwezig zijn, dan is ieder lid verplicht zijn aandeel van de 
schuld te voldoen. Dit op eerste aanmaning van het bestuur. Hiertoe zijn eveneens verplicht die leden 
welke korter dan een jaar geleden als lid zijn uitgetreden, gerekend vanaf de datum van ontbinding.  

Artikel 13 
Leden die tijdens het rijden in verenigingsverband schade ondervinden kunnen nimmer de vereniging, 
bestuur of instructeur/instructrice hiervoor aansprakelijk stellen.  

Artikel 14 
Dragen van de cap. 
Alle leden zijn verplicht tijdens het rijden in verenigingsverband en het volgen van de lessen een cap 
te dragen.  

Artikel 15 
Ingeval één of meer bepalingen van dit reglement blijken niet duidelijk te zijn, alsmede in gevallen 
waarin dit reglement niet heeft voorzien, beslist het bestuur.  

 


