Huishoudelijk reglement

1. Doel van de vereniging
Het doel van de vereniging “Riding Club Green Corner vzw”, zoals geformuleerd in de
statuten, is de ruitersport in al haar vormen, vooral dressuurrijden, onder haar leden te
bevorderen.
De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door
a. activiteiten, die verband houden met de ruitersport te organiseren
b. ruitertornooien te organiseren
c. deel te nemen of zich te interesseren aan gelijkaardige inrichtingen.
d. deel te nemen aan activiteiten die door de manege BVBA Green Corner worden
georganiseerd, of deze mede te organiseren.

2. Leden en bijdragen.
a) Iedere ruiter, die in de manege Green Corner komt rijden, zonder beperking van
geslacht, ouderdom, woonplaats, ideologische of politieke overtuiging, kan lid worden
van de Riding Club Green Corner vzw. Hun familieleden, die niet rijden, kunnen
eveneens lid worden als zij geregeld naar de manege komen.
b) De vereniging bestaat (volgens de statuten) uit gewone leden en toetredende leden. De
volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene
vergadering, komt uitsluitend toe aan de werkelijke leden.
c) Om als gewoon lid te worden toegelaten moet men
- ouder dan 18 jaar zijn
- zijn bijdrage betalen
- de statuten en het huishoudelijk reglement na te leven en
- bereid zijn een positieve bijdrage te leveren aan de vzw
d) Om als toetredend lid te worden toegelaten moet men
- rijden in clubverband in de bvba Green Corner
- zijn bijdrage betalen
- de statuten en het huishoudelijk reglement na te leven
e) Om als toetredend niet rijdend lid te worden toegelaten moet men
- een band hebben met een of meerdere toegetreden rijdende leden
- de statuten en het huishoudelijk reglement na te leven
f) De aanvaarding van het lidmaatschap houdt het stilzwijgende akkoord in met de
statuten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en het Huishoudelijk
Reglement. Elk lid kan het laatst uitgekomen huishoudelijk reglement raadplegen op
de website van de manege en kan als hij dit wil hiervan een copie verkrijgen evenals
op eenvoudige aanvraag, inzage krijgen in de statuten.
g) In het lidgeld is enkel het lidmaatschap begrepen, geen verzekering. Het lidmaatschap
geeft toegang en/of korting tot alle activiteiten die door de club worden georganiseerd
en geeft recht op het kopen van abonnementen voor de lessen in de manege. Ook
toegang tot de cafetaria van de club is inbegrepen.
h) De leden die in de manege willen rijden, of er hun paard willen stallen zijn verplicht
een ongevallenverzekering af te sluiten, inclusief een verzekering voor schade tegen
derden. Voor beginners wordt deze verzekering verplicht vanaf de derde longeles.
i) Deze verzekering kan in de manege afgesloten worden via Bomari ofwel privé worden
afgesloten. In dit laatste geval worden de leden gevraagd hiervan het bewijs te leveren
bij het aangaan van hun lidmaatschap.
a) Het staat ieder lid vrij zijn ontslag in te dienen bij de raad van beheer. Zij kunnen hun
al gestorte lidgeld niet terugeisen. Ook de eventueel om een of andere reden uitgesloten
leden en erfgenamen van overleden leden kunnen het lidgeld niet terugvorderen.

3. Bestuur en algemene vergadering
a) De Riding Club Green Corner vzw wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een
Raad van Bestuur, van min 3 leden, die onderling een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aanduiden.
b) De leden van de raad van bestuur worden verkozen door de algemene vergadering.
Hun mandaat is geldig voor 3 jaar en vernieuwbaar.
c) De raad van bestuur vergadert eenmaal per maand, doorgaans op de tweede dinsdag
van de maand. Indien nodig kan een vergadering verplaatst worden, afgelast of kan
een extra vergadering worden georganiseerd.

d) De raad van bestuur kan indien nodig extra worden samengeroepen op vraag van de
voorzitter of van twee van de bestuursleden.
e) Alle leden kunnen zich vóór de algemene vergadering kandidaat stellen voor de raad
van bestuur, liefst schriftelijk, bij de voorzitter of een ander lid van de huidige raad
van bestuur. Zij dienen dan wel gewoon lid te worden. Alle gewone leden – niet de
toetredende leden - hebben het recht de jaarlijkse Algemene Vergadering bij te wonen
die statutair plaats vindt in het lokaal dat door de oproepingsbrieven wordt
aangegeven, in de loop van de maand maart van ieder jaar
f) Op deze algemene vergadering wordt een overzicht gegeven van de activiteiten in het
voorbije werkjaar, een planning voorgesteld voor het nieuwe werkjaar en de financiële
situatie kenbaar gemaakt. Alle leden mogen voorstellen formuleren voor een betere
werking van de vereniging (niet van de manege zelf, dit ligt buiten de bevoegdheid
van de club) of voor te organiseren activiteiten.
g) De algemene vergadering is bevoegd voor
- de statuten te wijzigen
- de bestuurders te benoemen en af te zetten
- over de uitsluiting van leden te beslissen
- de begroting en jaarrekening goed te keuren
- de vereniging vrijwillig te ontbinden
- e.a. wettelijk voorziene taken(zie statuten)
h) De Riding Club Green Corner vzw is aangesloten bij VLP. Dit is de officieel erkende
en gesubsidieerde Vlaamse federatie voor de ruitersport.

4. Paarden en ruiters.
a) Alle paarden die aan de lessen/activiteiten deelnemen, moeten gezond zijn. Een ziek,
mank of gewond paard kan door de verantwoordelijke verplicht worden de
les/activiteit stop te zetten. Bovendien zal bij ziekte/kwetsuur onmiddellijk een
dierenarts en de eigenaar gewaarschuwd worden. Ook hoeven/beslag moeten in goede
staat zijn.
In geval van betwisting in verband met bovenvermelde zal er op kosten van de
eigenaar van het paard een onherroepelijk oordeel van een dierenarts gevraagd
worden.
b) Alle paarden van om het even welk ras mogen aan de activiteiten van de club deel
nemen. Zo mogen ook alle rijstijlen gebruikt worden binnen de activiteiten, voor
zoverre dat deze geen hinder of gevaar opleveren voor paarden en ruiters.
c) Om deel te nemen aan de lessen wordt de ruiter door de instructeur beoordeeld op de
nodige basisrijvaardigheid. Indien de instructeur het nodig acht wordt de ruiter
verwezen naar de longelessen voor het bijschaven van zijn/haar vaardigheden. De
beginnende ruiter, die wenst te leren rijden, wordt in ieder geval altijd eerst verwezen
naar deze longelessen.
d) De eerste les van zowel een beginnend als gevorderd ruiter is steeds een longeles,
zodanig dat er voldoende tijd beschikbaar is om de ruiter te beoordelen en hem de
gebruiken van de manege te kunnen uitleggen.

5. Kledij
a) De ruiter zal steeds verzorgd gekleed gaan, weliswaar in zijn eigen stijl en voorkomen.
Loshangende kledingstukken zijn niet alleen onverzorgd maar bovendien ook
gevaarlijk. Een paard kan er van schrikken en de ruiter kan ergens aan blijven hangen
en ongelukken veroorzaken.
b) Bij officiële manifestaties en activiteiten van de club dient een representatieve (Bij
voorkeur T-shirts, sweaters en/of fleecen van de club) en nette ruiterkledij gedragen te
worden.
c) Het dragen van een EN 1384 gekeurde ruiterpet met driepuntsluiting of een
veiligheidshelm is verplicht tijdens de lessen en bij alle activiteiten van de club. Dit
om te vermijden dat verzekeringsmaatschappij een verhaal zou kunnen hebben. Doet
men dit niet, dan zijn de eventuele gevolgen steeds ten laste van de ruiter en kan de
club, de groepsverantwoordelijke, de lesgever, noch de organisator van de activiteit
aansprakelijk gesteld worden bij ongeval of kwetsuur. Het zal in dit geval aan het
oordeel van de verzekering overgelaten worden of de verzekerbaarheid in het gedrang
komt.
d) Elke ruiter rijdt voor eigen rekening.

6. Regels en wellevendheid in pistes en stallen
a) Tijdens de lessen worden de paarden (ook eigenaarspaarden) opgezadeld in de stal,
niet in de gang, behalve deze die achteraan gestald zijn. Eventueel kan men buiten
aanbinden. Een stalkoord wordt ter beschikking gesteld tegen een waarborg van 5 ε.
b) Tijdens de stalwerkzaamheden (voederen, uitmesten, vegen), worden de paarden
aangebonden in de stal of op een plaats waar zij de werkzaamheden niet storen.
c) Paarden enkel vastbinden aan de hiervoor voorziene ringen, door middel van een
stalkoord vastgemaakt aan de stalband. Nooit een stalkoord vastmaken aan het bit.
d) De paarden moeten grondig gepoetst worden voor de les.
Elk manegepaard heeft zijn eigen, met naam gemerkte, poetsspullen. Nooit ander
poetsgerei gebruiken, dit om verspreiding van eventuele infecties tegen te gaan. De
poetspullen zitten in een plastic bakje, gerangschikt aan de ingang van de binnenpiste.
Na gebruik de poetspullen terug op hun plaats brengen. Vindt U iets niet, gelieve dit te
melden aan de instructeur.
Voor de eigenaarspaarden worden enkel de spullen van de eigenaar zelf gebruikt. Dit
is ondergebracht in de kasten voorzien van een sleutel. Reservesleutels zijn te
verkrijgen tegen een borg van 5 ε.
Voor én na elke les moeten de hoeven van het paard uitgekrabd worden!
e) Elk manegepaard heeft zijn eigen hoofdstel, zadel en zadelkleed met naam erop,
ondergebracht in de zadelkamer. Nooit ander tuig gebruiken, dit om te huidziekten of
slecht passen te voorkomen.
Elk eigenaarspaard heeft zijn eigen tuig, eveneens te vinden in de kasten.
f) Laat uw paard iets achter in de gang, veeg de rommel dan weg (tenminste tegen de
muur of nog beter naar de mesthoop). Borstels hangen op elk eind van de gang.
g) Respecteer voldoende afstand tussen de paarden.
h) Zorg ervoor dat indien nodig anderen je paard veilig kunnen passeren.
i) Laat een opgezadeld paard nooit alleen achter zonder toezicht: een paard kan zich
verstrikken in de optuiging.
j) Tijdens het rijden in de lessen en de clubactiviteiten is het verboden te kauwen. Dit
omdat tijdens een val de kauwgum in de luchtpijp terechtkomt.
k) Verlaat de rijbaan niet voordat alle ruiters van de volgende les in de piste zijn.
l) Verzorg uw paard na de les: voldoende uitstappen (cooling down), natte paarden
droogwrijven (met proper stro) en eventueel afdekken met een fleece deken.
m) Verwijder eventuele bandages of getten.
n) Breng uw paard terug naar de juiste stal. Zet nooit een paard op stal zonder stalband.
Elk manegepaard heeft zijn eigen stalband met naam erop.
o) Tijdens winterperiode leg je de winterdekens op. Elk paard heeft zijn eigen deken met
naam erop. Geen dekens van andere paarden gebruiken (gevaar voor huidziektes).
p) Berg zadels en hoofdstellen op de juiste plaats weg in de zadelkamer. Leg het
zadeldekje omgekeerd op het zadel zodat het kan drogen.
q) Voor uw eigen veiligheid en deze van de paarden:
 Passeer een paard steeds langs voor. Als u een paard langs achter benadert,
spreek het aan, alvorens het voorbij te gaan.
 Maak geen lawaai, roep niet en loop niet door de stalgang, om de paarden niet
te laten schrikken.
 Roken in en om de stallen en in de buurt van de stroschuur is verboden. Roken
is enkel toegelaten in het clublokaal. Het is verboden te rijden onder invloed
van alcohol of drugs. Het gebruik van drugs wordt algemeen niet getolereerd.
 Blijf niet aan de geopende poort staan tijdens de lessen

7. Cafetaria en parking
a) Het clublokaal of cafetaria is enkel toegankelijk voor (toetredende) leden. Het betreft
hier een privé-club, wat betekent dat bezoekers (niet leden) de cafetaria tot 3 x per jaar
mogen betreden mits zich in te schrijven in het gastenboek. Bij eventuele controle
moet U kunnen bewijzen dat u lid bent van de club of indien niet, dat u bent
ingeschreven in dit gastenboek. Daarom worden gemakkelijkheidhalve de lidkaarten
van de leden in het clublokaal bewaard, zodat U steeds kunt bewijzen lid te zijn.
b) De bar zelf is enkel toegankelijk voor bestuursleden en de door hen aangestelde
personen. Het is ten strengste verboden zich achter de bar te begeven en zichzelf te
bedienen zonder toestemming van één van de bestuursleden. U kunt steeds iets te
drinken halen aan de automaat.
c) Wat betreft het parkeren van de wagen/moto, wordt gevraagd zoveel mogelijk gebruik
te maken van de parking voor- en achteraan en bij voorkeur niet te parkeren langs de
weg. (Dit in verband met de voorschriften betreffende de brandweer, dit kan
gecontroleerd worden door de politie) Let er wel op de doorgang naar de parking
achteraan niet te blokkeren, respecteer de aangegeven signalisatie. Wees voorzichtig
bij het voorbijrijden van de piste, onnodig motorgeronk kan de paarden doen
schrikken.
d) Gelieve ‘s avonds na 22u de nachtrust van onze buren te respecteren. Wees niet al te
luidruchtig rond de buiten piste, in de stallen en op de parking

8. Regels en wellevendheid tijdens het vrij rijden in de piste
a) Bij het betreden van de rijbaan zal men steeds de andere ruiters verwittigen. Zo
kunnen zij de ingang vrij laten of indien nodig hun paarden in bedwang houden.
b) Ook tijdens longelessen of privé-lessen kunnen andere ruiters de piste gebruiken, doch
dit wordt vooraf gevraagd aan de lesgever. Het staat de lesgever(s) vrij andere ruiters
de toegang te verbieden, indien zij dit niet veilig achten voor hun leerlingen, of als de
piste al te druk bezet is. Wanneer men tijdens deze longelessen of privé-lessen wil
galopperen, zal men eerst de lesgever verwittigen. Deze kan dan vragen indien nodig
hiermee even te wachten, tot het veilig wordt geacht.
c) Men zal nooit hindernissen bouwen in de rijbaan, zonder het vooraf te hebben
gevraagd aan de andere ruiters in de baan.
d) Wil men opstijgen, zijn stijgbeugels bijregelen, zijn kledij in orde brengen of iets
wijzigen aan het tuig, dan doet men dit in het midden van de rijbaan, zonder de andere
ruiters te hinderen.
e) Tijdens het rijden gelden de algemene voorrangsregels, men zal elkaar dus links
kruisen bij het rijden op verschillende hand. De ruiters op de hoefslag hebben
voorrang op degene die van de cirkel komen. Galop heeft voorrang op draf en draf
voorrang op stap. Bij het inhalen zal diegene die inhaalt uitwijken naar binnen om
voorbij te gaan.

9. Regels en wellevendheid op buitenritten en trektochten
a) De af te leggen afstanden bij buitenritten moeten in verhouding staan tot de graad van
training en de leeftijd van het paard.
b) De snelheden op buitenritten zullen steeds getemporiseerd worden ttz. een regelmatige
afwisseling inhouden van stap/draf/galop. Zo krijgt het paard de gelegenheid om op
adem te komen en blijft zowel voor paard als ruiter de activiteit aangenaam.
c) Het wederzijdse respect van eenieders overtuiging in functie van
rijvaardigheidstechnieken en rijstijlen wordt als basisregel vooropgesteld
d) Bij georganiseerde buitenritten moeten de deelnemers zich houden aan de bevelen van
de begeleider.
e) Wanneer in groepsverband een ruiter is afgestegen, wachten de andere op hem. Veel
ongelukken gebeuren wanneer een paard de groep wil vervoegen vooraleer de ruiter
terug behoorlijk in het zadel zit.
f) Moet men om een of andere reden halt houden (gebroken teugel of beugelriem,
verloren hoofddeksel enz.), dan waarschuwt men de begeleiderm12 aot dzen dehgeln

s)
t)
u)
v)

automobilisten kan ertoe bijdragen dat zij op hun beurt begrip opbrengen voor de
ruiters.
Om een andere groep voorbij te steken, moet toestemming worden gevraagd.
Vertragen langs weilanden teneinde grazende dieren, vooral paarden en runderen niet
op te schrikken of zenuwachtig te maken.
Ga op stap bij het zien van een ruiter die moeilijkheden heeft met zijn rijdier. Vermijd
raadgevingen te geven of te lachen.
Beleefdheid is ook een vriendelijk gebaar naar de bestuurders die vertragen wanneer
zij een groep ruiters naderen of voorbijrijden.

Bij de halte
a) Bij haltes en overnachtingen zullen eerst de paarden verzorgd worden voordat de
ruiters aan zichzelf denken. Elke ruiter of menner – die naam waardig – zal het
comfort en welzijn van zijn paard(en) laten voorgaan op zijn persoonlijke organisatie.
b) Bij haltes kunnen de manegepaarden worden losgelaten in een daartoe bestemde en
afgesloten weide. Eigenaarspaarden, die de manegepaarden niet kennen, kunnen niet
samen met hen gelost worden. Hun eigenaars, berijders of begeleiders moeten deze
paarden bewaken en/of vasthouden.
c) U bent niet in veroverd gebied, wees een “gast” en geen “klant die betaalt”.
d) Alvorens de pleisterplaats te verlaten, zorgt men ervoor geen afval, vuil of wanorde
achter te laten. Paardenmest wordt opgekuist vooraleer weg te rijden. Laat alleen
goede herinneringen na, zodat je nog kunt terugkomen en dat ook andere ruiters nog
dezelfde ontvangst mogen genieten.

Bescherming van de paarden en de natuur bij buitenritten
a) Is men roker, dan tracht men van de vrije lucht te genieten door het roken te
vermijden. Roken is trouwens gevaarlijk te paard (brandende as kan tussen zadel en
paardenrug terecht komen…) en in elke geval is het verboden te roken in de bossen.
b) Men mag nooit door velden of weiden gaan, tenzij men zeker is dat deze braak liggen.
Galopperen op stoppelvelden heeft al veel paardenleed gekost. Stoppels kunnen
verwondingen veroorzaken aan de voet en vaak is de ondergrond vrij hard en glad
door de achtergebleven zaden.
c) In modderige grond zal men niet galopperen, paarden kunnen blijven steken en zo hun
pezen beschadigen of met de achterbenen de voorste benen raken en kwetsen.
d) Wanneer men een omheining opent, vergeet men nooit ze te sluiten op dezelfde wijze
als voorheen
e) Werp geen afval op de openbare weg
f) Vermijd plaatsen met een recreatieve bestemming zoals stranden, speelvijvers,
visputten, wandelbossen en fietspaden tenzij dit expliciet is toegelaten.
g) Ontzie kwetsbare natuurgebieden zoals jonge aanplantingen, tenzij een ruiterpad
erdoor loopt. De natuurlijke stilte zal geëerbiedigd worden, bosaanplantingen en
bomen zullen niet beschadigd worden. Schade – zelfs onvrijwillig – door toedoen van
de ruiter moet vergoed worden en is ten laste van de ruiter.
h) Verstoor het wild niet en houdt in het jachtseizoen rekening met de jagers.
i) Wettelijk aangegeven private wegen moeten gerespecteerd worden.
j) Honden die de tocht begeleiden moeten steeds – in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen – aan de leiband worden gehouden. Eventuele ongevallen of
problemen als gevolg van het niet naleven van deze regel, zijn steeds ten laste van de
eigenaar van het dier. De club, noch de manege kan hiervoor aansprakelijk worden
gesteld.

10. Verantwoordelijkheden en sancties
a) Voor alle verantwoordelijkheden welke niet statutair werden bepaald is onderhavig
huishoudelijk reglement van toepassing.
b) Doping en verdoving allerhande is nooit toegelaten en is wettelijk vastgelegd. Een lid
dat betrapt wordt op doping of verdoving van paard of ruiter/menner kan – na verhoor
door de Raad van Bestuur - door de vereniging gesanctioneerd of uitgesloten worden.
c) Wreedheden en mishandelingen tegenover de paarden, baldadigheden, dronkenschap
en alle andere handelingen welke de goede faam, naam en reputatie van de club
zouden kunnen schaden kunnen eveneens – na verhoor door de Raad van Bestuur –
een uitsluiting als lid tot gevolg hebben.
d) De lesgever, de begeleider of de bestuursleden van de club hebben het recht om elke
overtreder aan bijgaand reglement van de les of wandeling uit te sluiten. Zij zullen
hierover rapport uitbrengen aan de Raad van Bestuur die het geval zal bespreken en
een eventuele sanctie zal treffen welke kan gaan tot de uitsluiting van de vereniging.
e) Bij alle tochten, manifestaties en activiteiten zijn de Belgische resp. Federale
wetgevingen en decreten van toepassing en iedereen wordt geacht deze te kennen, te
respecteren en toe te passen. Bij wetsovertredingen rijdt elke ruiter en menner voor
eigen rekening.
f) Bij mishandelingen of grove nalatigheden of fouten ten overstaan van het paard, de
mederuiter of -menner, beledigingen ten overstaan van mederuiters en -menners,
organisatie, gastheren of bestuursleden kan klacht neergelegd worden bij het
clubbestuur. Desgevallend mag de verantwoordelijke de desbetreffende persoon
verbieden om nog verder deel te nemen aan activiteiten in afwachting van het
onderzoek en de eventuele sanctie door het clubbestuur.
g) Sancties kunnen bestaan uit een officiële waarschuwing, resp. berisping, het verbod
om gedurende een bepaalde tijd aan één of meerdere manifestaties en activiteiten of
lessen deel te nemen tot de uitsluiting uit de vereniging.

