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1 Algemene bepalingen 

De vereniging “Rooise ruiters en ponyruiters” (ook wel R.R.P.R.) is gevestigd in Sint Oedenrode. Het is 

een rijvereniging en ponyclub voor mensen met een eigen paard of pony. De vereniging is ontstaan in 

1999 na een fusie van de Rooise Ruiters en de Rooise Ponyruiters. De vereniging beschikt over een 

eigen accommodatie, deze accommodatie bestaat uit een buitenterrein en een rijhal met daarin 3 

rijbakken en een foyer.  De verenigingsaccommodatie heet “Manege de Pijnhorst” en is gevestigd 

aan de Bremhorst 6 te Sint Oedenrode. De accommodatie is in beheer van de stichting en de 

rijvereniging huurt deze van de stichting.  

 
2. Soorten lidmaatschap 
De vereniging kent verschillende soorten lidmaatschap bestaande uit: 

1. Jeugdlid 
2. Ouderlid 
3. Seniorenlid 

- Rijdend lid (neemt deel aan lessen en/of wedstrijden van de vereniging) 
- Niet rijdend lid (neemt NIET deel aan lessen en/of wedstrijden en maakt geen gebruik van 
de accommodatie maar heeft dezelfde rechten/plichten als een rijdend lid) 

4. Erelid 
5. Donateur 
6. Seizoenslid 

 
Ad.1)  Jeugdlid kan men worden wanneer men ouder is dan 6 jaar en jonger is dan 18 jaar. 
Ad.2)  Ouderlid kan men alleen worden als ouder van een jeugdlid. Dit lidmaatschap geeft u  
            Stemrecht. 
Ad. 3) Senioren lid kan men worden wanneer men ouder is dan 18 jaar. Als senioren lid wordt u  
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            Automatisch lid van de KNHS en  het geeft u stemrecht.  
Ad. 4) Een erelid wordt benoemd door het bestuur, dit zijn leden die veel voor de vereniging  
            Betekend hebben.  
Ad.5) Als donateur wordt men geen lid van de KNHS en men heeft geen stemrecht, daarbij mag als 
           Donateur geen gebruik gemaakt worden van de accommodatie. 
Ad. 6) Seizoensleden kunnen gebruik maken van de rijhal, mits deze vrij is, vanaf 1 oktober t/m  
            1 april. Seizoensleden kunnen zich aanmelden via info.rooiseruiters@gmail.com. 
 
 3 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap 
Leden melden zich aan voor de vereniging door een e-mail te sturen naar 
info.rooiseruiters@gmail.com. Hierna zal een bestuurslid contact opnemen en wordt er een 
kennismakingsgesprek ingepland. Na een positief kennismakingsgesprek zal er een inschrijfformulier 
toegestuurd worden. Wanneer deze is ingevuld zal het lid aangemeld worden.  
Aanmelding voor het lidmaatschap voor jeugdlid of senioren lid van de vereniging houdt tevens in 
dat de betrokkene zich aanmeldt voor het lidmaatschap van de vereniging KNHS, alsmede voor het 
lidmaatschap van de regiovereniging en van de kringvereniging waaronder de vereniging ressorteert. 
De aanmelding voor het lidmaatschap van genoemde verenigingen geschiedt door het bestuur van 
de vereniging.  
Om deel te nemen aan wedstrijden dient u een startpas aan te vragen, dit kan via de website van de 
KNHS.  Daarna kunt u zichzelf inschrijven voor KNHS wedstrijden. 
 
4 Wat wordt er geboden? 
De vereniging biedt aan de leden de mogelijkheid om maximaal tweemaal per week deel te nemen 
aan de verenigingslessen. Deze lessen worden vanaf half april t/m half september gegeven op onze 
buitenaccommodatie. In het winterseizoen worden de lessen gegeven in onze rijhal waar we de 
beschikking hebben over drie rijbakken. De leden van de vereniging kunnen buiten de lessen vanaf 1 
oktober t/m 1 april gratis gebruik maken van onze accommodatie. Tijdens de lessen dienen de leden 
die niet deelnemen aan deze lessen zich aan te passen en kunnen zij alleen gebruikmaken van de niet 
gebruikte ruimte. Dat is tijdens het winterseizoen de derde bak. Het opgeven voor de lessen gebeurt 
voor aanvang van het winter- of zomerseizoen. Opgeven kan voor dressuurlessen en/of springlessen.  
 
Nieuwe leden die nog geen wedstrijdervaring hebben en willen deelnemen aan een springles, 
worden eerst ingedeeld in een dressuurles. De instructeur/instructrice kan hierna het niveau 
inschatten en beoordelen of deelname aan een springles kan. De rijvereniging vindt de veiligheid van 
ruiters en paarden erg belangrijk. 
 
5 Algemene verplichtingen van leden 
Leden dienen zich te houden aan de Gedragscode, zoals vastgesteld door de algemene vergadering 
van de KNHS. Leden dienen zich 2x per seizoen in te schrijven voor bardienst tijdens evenementen 
die georganiseerd worden bij Manege de Pijnhorst  en 1x per seizoen te helpen bij nevenactiviteiten 
zoals parcoursbouwen, schrijven etc.  Dit wil zeggen 3x tussen 1 oktober en 30 maart en 3x tussen 1 
april en 30 september.  
 

6 Contributie en overige kosten 

De contributie wordt ieder jaar in de algemene leden vergadering vastgesteld. De hoogte is 

afhankelijk van de financiële situatie van de vereniging.  In de contributie zit het lidmaatschap van de 

KNHS verwerkt. Startkaarten en inschrijfgelden voor wedstrijden is voor eigen rekening. Voor 

ponyruiters wordt er €3,- in rekening gebracht voor verenigingslessen, voor seniorleden die deel 

willen nemen aan verenigingslessen wordt €5,- in rekening gebracht. Een groot deel van het bedrag 

voor de lessen wordt door de vereniging bekostigt.  
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7 Organisatie en takenverdeling vereniging 
Het bestuur vertegenwoordigd de vereniging. Naast het algemeen bestuur bestaan er in de 
vereniging verschillende commissies: 

- Sponsorcommissie → contactpersoon: Judith Martens 
- Accommodatiecommissie → contactpersoon: Ward van den Berk 
- Dressuurcommissie → Contactpersoon: Chantal Raaijmakers 
- Springcommissie → Contactpersoon: Majelle Donkers 
- Activiteitencommissie → Contactpersoon: Dianne Merks 
- Barcommissie → Contactpersoon:  
- PR-commissie → Contactpersoon: Isabel Geers 
- Stichting → Contactpersoon: Harry van den Berk 

Deelnemen aan een commissie is mogelijk, neem dan contact op met de contactpersoon van de 
betreffende commissie.  
 
8 Wijzigingen en afmeldingen 

1. Adreswijzigingen dient men schriftelijk bekend te maken bij de secretaris(esse) en zelf aan te 
passen bij mijnKNHS.  

2. Wanneer een lid van de vereniging het lidmaatschap van de vereniging wil opzeggen dient 
men dit schriftelijk te melden bij de secretaris(esse) nadat alle financiële verplichtingen zijn 
voldaan.  Afmelden dient te gebeuren vóór 1 november van het jaar. De afmelding gaat pas 
aan het einde van het jaar waarin men zich schriftelijk heeft afgemeld. Meldt men zich pas ná 
1 november af, dient men contributie te betalen voor het volgende jaar. Dit alles heeft te 
maken met de afdracht die we al vereniging moeten doen aan de KNHS. De vereniging is niet 
verantwoordelijk voor het afmelden van startpassen, dit moeten leden zelf doen. Dit geldt 
ook bij het overstappen naar een andere vereniging.  

 
9 Huis- en rijbaanregels 
Ten behoeve van veiligheid en paardrij –plezier voor ons allen ken De Pijnhorst een aantal huis- en 
rijbaanregels. 
 
Voor iedere ruiter geldt: 

● Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen. 
● Alcoholgebruik/roken voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan 
● Bak 1 en bak 2 kunnen door de Stichting worden verhuurd. 
● Bak 3 blijf, behoudens op wedstrijddagen, altijd beschikbaar voor leden. Met uitzondering 

van maandagavond t/m 21.00 uur.  
 
Voor iedereen geldt: 

● Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in 
een les bemoeien. 

● Niet rennen en schreeuwen, rond de rijbaan dient rust te zijn. 
● Aanwijzingen van de instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worden. 
● Honden moeten aangelijnd zijn. 

Rijbaanregels 
● Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met CE-markering, 

EN-1384 of VG1 teken te dragen 
● Bij het rijden dienen de schoenen ruim in de stijgbeugel te zitten. 
● Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde 

doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps. 
● Bij het rijden dienen grote, uitstekende sieraden en te losse kleding te zijn af- of uitgedaan. 
● Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden aangekondigd. 
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● De combinatie welke op de linkerhand rijdt, heeft bij het elkaar passeren voorrang op de 
hoefslag (dus rechts houden). 

● Elkaar niet afsnijden en ruimte geven bij het passeren. 
● Hindernismateriaal mag door de leden worden gebruikt, maar dient ook weer op de goede 

plaats teruggelegd te worden. 
● Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er andere ruiters in de bak 

aanwezig zijn. 
● De ingang van de paarden/pony’s is uitsluitend via de zijdeur. 
● Wanneer uw paard in de rijhal of op de parkeerplaats gemest heeft, dient u dit zelf op te 

ruimen. 
● Bij het verlaten van de Pijnhorst dient u de lampen uit te doen en de deur te sluiten. 
● Longeren en/of springen mag uitsluitend in bak 3 wanneer u alleen bent. Zijn er andere 

ruiters aanwezig is longeren en/of springen niet toegestaan. 
● Instructie in bak 3 is tijdens lesavonden (dinsdagavond en donderdagavond) niet toegestaan. 

Op andere dagen is instructie in bak 3, mits andere aanwezige ruiters hier geen bezwaar 
tegen hebben, toegestaan. 

● Ruiters/amazones die gebruik maken van de rijbakken in de Pijnhorst dienen: 
- Lid te zijn van de rijvereniging of 
- De eigenaar van het paard is lid van de Rooise Ruiters en ponyruiters maar géén rijdend lid 
(identieel ivm langdurige blessure oid in overleg met bestuur en per eigenaar niet meer dan 3 
paarden) of  
- is seizoenslid van de Pijnhorst 

 
Bij vragen of onduidelijkheden hierover kunt u contact opnemen met Dianne Merks (06-53239074). 
 
10 Tarieven Manege de Pijnhorst 
De actuele tarieven zijn te vinden via de website van Manege de Pijhorst www.depijnhorst.nl 
Overige huurmogelijkheden zijn op aanvraag. De accommodatie is compleet te huren, zowel binnen 
als buiten.  Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Ward van den Berk via 
info@depijnhorst.nl 
 
 
11 Slotbepalingen 

Wijzigingen in het reglement kunnen alleen plaatsvinden door een besluit van de  Algemene 

Vergadering. In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Elk 

lid van de vereniging wordt geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen opgenomen in het 

reglement. 
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