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Huisregels Odradaruiters    Versie 7 dd 01-04-2017 
 

1. Lidmaatschappen 

 

De Odradaruiters kent de volgende lidmaatschappen 

 

Vrienden  Inclusief lidmaatschap KNHS en deelname aan alle ODRADARUITERS 
activiteiten. 

Paardenleden Inclusief deelname dressuur- en springlessen, gebruik van 
accommodatie, lidmaatschap KNHS en deelname aan alle 
ODRADARUITERS activiteiten. 

 Ponyleden 
 

Inclusief deelname dressuur- en springlessen, gebruik van 
accommodatie, lidmaatschap KNHS en deelname aan alle 
ODRADARUITERS activiteiten. 

Men lid Inclusief menwedstrijden, -evenementen en -ritten, gebruik van 
accommodatie, lidmaatschap KNHS en deelname aan alle 
ODRADARUITERS activiteiten. 

Ere lid Zie statuten. 

 
 
 

2.   Lidmaatschap regels 

 

•  De Odradaruiters kent een jaarlidmaatschap van 1 januari tot 31 december. Het lidmaatschap  
     van de KNHS loopt via de KNHS en daarvoor gelden de regels van de KNHS.  

 

•  Lidmaatschap wordt zonder opzegging jaarlijks automatisch verlengd. 

 

•  Opzeggen van lidmaatschap dient schriftelijk of per email tot uiterlijk 6 weken voor 
31 december te gebeuren. Opzeggen van het lidmaatschap bij de KNHS dient te 
gebeuren via de dan geldende regels van de KNHS.  

 

•  Opzeggen van wedstrijdrijdende leden dient schriftelijk te geschieden uiterlijk voor 15 
november van het lopende kalenderjaar, zodat indien gewenst het verenigingssecretariaat 
de opzegging vóór 30 november kan doorgeven aan de KNHS.Startkaarten en 
lidmaatschappen bij KNHS dienen des gewenst voor 1 december op gezegd te worden 
door het betreffende lid bij de KNHS.  

 

•  Zie tevens de statuten. 
 

 
3.   Terrein regels 

 

Natuurlijk gelden er ook op ons terrein een aantal regels. Hieronder het reglement van het terrein. 

 

•  Buitenbak en menterrein zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de Odradaruiters. 

 

•  Het is niet toegestaan om als ‘niet-lid’ op een paard/pony van iemand dat ‘wel lid’ is, 
gebruik te maken van ons terrein. 

 

•  Gebruikers van de buitenbak en grasterrein dienen er voor te zorgen dat hun pony’s 
of paarden zijn ingeënt volgens de in Nederland geldende voorschriften en 
richtlijnen. 

 

•  Het is niet toegestaan om paarden in de bak of op het grasterrein los te laten. 

 

•  Longeren mag alléén als de buitenbak leeg is, of als er uitdrukkelijk toestemming wordt 
gegeven door degene die op dat moment in de buitenbak rijdt of in de buitenbak komt 
rijden. 

 

•  Indien je buiten de lessen om wilt springen, vaardigheid of dressuur wilt oefenen dienen 
alle gebruikte materialen na afloop te worden opgeruimd. 
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•  Training op het grasterrein is niet toegestaan wanneer het terrein in slechte staat verkeert 
door of vanwege de weersomstandigheden. Het bestuur beslist of het terrein geschikt is of 
niet. 

 

•  Indien u gebruik maakt van het grasterrein dient u het gehele terrein te gebruiken om 
spoorvorming te voorkomen. Indien er een dressuur ring is uitgezet, gebruikt u deze alleen 
om uw proef te oefenen en daarna gebruikt u weer het gehele grasterrein.  

  

•  Onze leden zijn, bij gebruik van onze buitenbak maar ook tijdens door de club 
georganiseerde buitenritten etc., verplicht om een goed passende en een juist bevestigde 
cap (EN1384:2012 / VG1 01.040 2014-12) en rijlaarzen of chaps te dragen.  

 

•  Een ieder die zich niet aan de regels houdt zal van het terrein worden verwijderd. 

 

•  Het bestuur is te allen tijde bevoegd om de regels aan te passen, toe te voegen, te verwijderen 
of uitzonderingen te maken op de regels. 

 
•  Niet club activiteiten door (niet) leden mogen uitsluitend plaats vinden na toestemming van het 

bestuur.  

 

 

4.   Contributie regels 

 

Facturen van de Odradaruiters dienen twee weken na factuurdatum betaald te zijn. 

 

Wanneer niet tijdig is betaald, kan men voor lessen en onderlinge wedstrijden worden geweigerd 
tot het moment waarop de betaling is ontvangen. 
 
 

 

5.   Nieuwe leden 

 

Een nieuw lid mag binnen 1 maand 2 gratis lessen volgen; hiervoor moet hij/zij vooraf even 
contact opnemen met de secretaris van het bestuur. 

 

De secretaris  bepaald in overleg met de instructeurs in welke lessen een nieuw lid kan 
deelnemen. Bij nieuwe leden wordt de contributie van de resterende maanden van het eerste jaar 
naar rato berekend. 
 
Voor nieuwe leden geld dat als deze aan KNHS of internationale wedstrijden deelnemen dat de 
startpas moet zijn geregistreerd onder de Odradaruiters. Van alle leden wordt verwacht dat deze 
aan wedstrijden deelnemen onder het “vaandel” van de Odradaruiters.  
 
De Huisregels zijn tijdens de ledenvergadering in te zien en te downloaden via de website 
www.odradaruiters.nl  

 

 
 

6.   Lessen en deelnemen aan lessen 

 

Er is een zomer- en winterseizoen met zowel dressuur- als (bij de pony's) springlessen. 
Lesrijdende leden mogen beide lessen volgen. 

 

Lessen en lesindeling worden via  email kenbaar gemaakt. Bij verhindering van de instructie word 
er altijd naar gestreefd een vervangende instructie te zoeken. Wanneer lessen vervallen door 
weersomstandigheden of in het uiterste geval als er geen vervanging is wordt dit 
gecommuniceerd. 

 
 
 

7.   Afmelden voor lessen 

 

Indien een ruiter niet kan deelnemen aan een les is hij/zij VERPLICHT de instructeur hierover van 
te voren te informeren. Bij meermaals verzuim kan de toegang tot de les worden ontzegd! 

 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.odradaruiters.nl/
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8.   Onderlinge wedstrijden en overige evenementen 

 

De vereniging organiseert onderlinge dressuur-, spring,- en men wedstrijden, menritten, 

bosrittent. Hierdoor is ongeveer 1 keer per kwartaal een evenement of activiteit. Verder 

is er jaarlijks het clubkampioenschap voor jong en oud. Via de website en per e-mail 

wordt je geïnformeerd over komende evenementen. Deelname aan de activiteiten en 

wedstrijden is voor eigen rekening en risico. De Odradaruiters stellen : bij hert 

organiseren van eigen wedstrijden dat de eigen leden mee helpen in de gehele 

organisatie, ook als dit betekent dat jezelf niet kunt starten. Uitzonderingen( bv 

deelnamen aan en kampioenschap of selectie wedstijd) bespreken met het bestuur. 

 
 

 
 

9.   Afzeggen onderlinge wedstrijden 

 

Het intrekken van een inschrijving is mogelijk tot de sluitingsdatum (1 week voor de wedstrijd). 
Daarna kan je alleen nog af melden door persoonlijk contact op te nemen met de 
ODRADARUITERS en met een geldige reden (bv. ziekte paard of ruiter). In alle andere gevallen 
blijft startgeld verschuldigd indien van toepassing. 

 
 
 

10. KNHS 

 

Wedstrijdrijdende leden zijn ook automatisch lid van de overkoepelende organisatie KNHS. 
Door je KNHS lidmaatschap kan je op officiële wedstrijden uitkomen. De KNHS brengt 
maandelijks het ledenblad Paard & Sport uit. Zie ook www.knhs.nl 
Als je dit blad wilt ontvangen, kan je dit aan te kruisen op het inschrijfformulier (voor 
startkaarthouders verplicht). 

 

11. Starten officiële wedstrijden 

 

Voor het starten op officiële wedstrijden kan er contact opgenomen worden met het 
desbetreffende wedstrijdsecretariaat. De wedstrijdsecretaris zal de ruiter informeren over de 
officiële wedstrijdreglementen, de startvoorschriften en zorgt voor aanmelding bij KNHS. Hierna 
kan het lid zelf een startkaart aanvragen bij KNHS. Verder zal de wedstrijdsecretaris ruiters die 
voor het eerst starten proberen te steunen en te begeleiden. Voor het inschrijven van wedstrijden 
kan je contact opnemen met de wedstrijdsecretaris of zelf contact opnemen met de wedstrijd 
organisatie.  

 
 

12. Kantine/clubgebouw 

 

De kantine/clubgebouw is alleen geopend tijdens door de vereniging georganiseerde lessen en 
evenementen, dit conform de horeca vergunning. De kantinemedewerker is verplicht te handelen 
naar het horeca reglement. Deze zal zichtbaar in de kantine/clubgebouw beschikbaar zijn.  
Er wordt geen alcohol geschonken aan personen jonger dan 18 jaar. 

 

13. Vrijwilligerswerk 

 

Bij verenigingsleven hoort ook vrijwilligerswerk. Met veel gezelligheid worden hier met elkaar veel 
klussen geklaard. Je bent hierbij van harte welkom. 

 
 

14. Communicatie 

 

Leden worden geïnformeerd via e-mail, facebook en via de website  www.odradaruiters.nl 
 
 

15. Verenigingstenue en verzorging 

 

Het verenigingstenue bestaat uit een zwart jasje, witte rijbroek, witte plastron overhemd, witte 
handschoenen en zwarte cap. Pony’s dragen een witte sjabrak met het logo van de 
Odradaruiters. Verder dienen paarden/pony’s getoiletteerd te worden volgens geldende 
normen zoals o.a. beschreven in het dressuurproevenboekje (zie ook wedstrijdreglement 
KNHS). Verder dient het harnachement op uitstekende wijze te zijn verzorgd. Het verenigings-
tenue geldt voor alle onderlinge wedstrijden maar in principe ook voor demonstraties, 
evenementen en andere publiekelijke optredens. 

 

http://www.knhs.nl/
http://www.odradaruiters.nl/
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Ruiters mogen het verenigingstenue vervangen door kleding zoals in het wedstrijdreglement van 
het KNHS omschreven. Op officiële wedstrijden is het voor ponyruiters mogelijk in het 
verenigingstenue te starten. 

 
 

16. Veiligheid en aansprakelijkheid 

 

Het betreden van het terrein gebeurd op eigen risico.  
Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade of letsel. 
Het dragen van een goedgekeurde cap en passende rijlaarzen of 
chaps tijdens de lessen is voor iedereen verplicht.  

 
 

 
 
17. Paardenpoep 

 

Het is VERPLICHT mest op voetpaden aan de kant te schuiven (in de goot). Als bestuur kunnen 
wij je alleen verplichten mest op de weg van- en naar- de vereniging op te ruimen. Het bestuur 
vindt het echter vanzelfsprekend dat je altijd zorgt dat mest van jouw pony of paard geen overlast 
bezorgd voor anderen. 

 
18. Vaccinaties 

 

Ieder paard of pony dient voordat hij het terrein van de Odradaruiters betreedt gevaccineerd te 
zijn tegen influenza. De paarden of pony’s moeten zijn ingeënt volgens de in Nederland 
geldende voorschriften en richtlijnen. 

 

Als een paard of pony niet (voldoende) is ingeënt of een zeer besmettelijke ziekte heeft (vraag je 
veearts), is het verboden het terrein van de Odradaruiters te betreden. 

 

19. Normen van algemeen fatsoen 

 

Het bestuur streeft naar een gezellig verenigingsleven voor iedereen! Leden die zich misdragen 
zullen ter verantwoording worden roepen. Verder wordt van leden verwacht dat hij/zij zich op 
andermans terrein als gast gedraagt en aanwijzingen van b.v. instructeur, ringmeester, 
parkeerwachter, bestuur of en andere vrijwilligers opvolgt. 

 


