Algemeen reglement LR en PC Leeuwarden
(versie maart 2015)
Inhoudsopgave
Artikel 1 – Algemene bepalingen
Artikel 2 – Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap
Artikel 3 – Categorieën van leden
Artikel 4 – Contributie
Artikel 5 – Einde lidmaatschap
Artikel 6 – Algemene verplichtingen van de leden
Artikel 7 – Bestuur
Artikel 8 – Verkiezingen en benoemingen
Artikel 9 – Officiële mededelingen

1
1
2
2
2
3
3
3
4

Artikel 1 – Algemene bepalingen
1.1 Definities:
a. De vereniging: LR en PC Leeuwarden;
b. KNHS: Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie.
1.2 De vereniging maakt voor lessen en wedstrijden gebruik van de accommodatie van WB
Stables aan de Wergeasterdijk 4 te Warga.
1.3 De vereniging is aangesloten bij de KNHS.
1.4 Het verenigingsjaar loopt van januari tot en met december.
1.5 Per verenigingsjaar worden twee algemene ledenvergaderingen gehouden; de
voorjaarsvergadering in april en de najaarsvergadering in oktober. Het bestuur is belast
met de taak deze in te plannen en te verzorgen.
Artikel 2 – Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap
2.1 Nieuwe leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een
schriftelijke aanmelding bij de secretaris. Aanmelding kan ook geschieden via een emailbericht (lrpcleeuwarden@gmail.com). Wanneer het nieuwe lid jonger is dan 18 jaar
dient de aanmelding behalve door het nieuwe lid ook te worden ondertekend door een
ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
2.2 Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat de betrokkene
zich aanmeldt voor het lidmaatschap van de volgende verenigingen:
a. De landelijke vereniging KNHS;
b. De regiovereniging KNHS Regio Friesland
c. De kringvereniging Kring NOF.
De aanmelding voor het lidmaatschap van de onder dit lid genoemde verenigingen
geschiedt door het bestuur van de vereniging.
2.3 Voor de duur van het lidmaatschap zijn naast de statuten en reglementen van de
vereniging tevens op het lid van toepassing de statuten en reglementen van de in het
vorige lid genoemde verenigingen.
2.4 Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur niet tot toelating
besluit kan op verzoek van het nieuwe lid de algemene vergadering alsnog tot toelating
tot het lidmaatschap besluiten.
2.5 De leden ontvangen na hun toelating een exemplaar van de reglementen van de
vereniging. Op verzoek kunnen de statuten worden ontvangen. De statuten en
reglementen van de onder artikel 2.2 vermelde verenigingen kunnen op verzoek van het
lid tegen betaling bij de KNHS worden verkregen.
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Artikel 3 – Categorieën van leden
3.1 De vereniging kent:
a. Ponyclubleden (tot en met het jaar waarin het lid 18 jaar is geworden);
b. Rijverenigingsleden.
De rechten en plichten zijn voor alle leden binnen de vereniging hetzelfde.
3.2 In de wedstrijdreglementen van de KNHS wordt bepaald welke categorie van leden in
welke discipline aan welke wedstrijd mag deelnemen met dien verstande, dat voor
deelname aan internationale wedstrijden tevens de reglementen en besluiten van de FEI
gelden.
3.3 Alleen leden van 16 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht uitoefenen. Het
stemrecht van leden tot 16 jaar kan ter vergadering door een ouder of wettelijk
vertegenwoordiger worden uitgeoefend.
3.4 Leden die zich beschikbaar stellen als bestuurslid, worden als blijk van waardering vrij
gesteld van de basiscontributie en de KNHS afdracht. Dit geldt echter alleen voor de
basiscontributie en de kosten voor het volgend gezinslid.
3.5 Een lid gaat een verbintenis aan met de vereniging voor minimaal het lopende
verenigingsjaar, hetgeen telkens stilzwijgend verlengd wordt, mits er sprake is van
beëindiging van het lidmaatschap op grond van artikel5.6 van het Algemeen Reglement.
Artikel 4 – Contributie
4.1 Het bestuur bepaalt voorafgaande aan de najaarsvergadering de hoogte van de
contributie voor het komende verenigingsjaar. Deze wordt de leden medegedeeld tijdens
de najaarsvergadering. Tijdens de najaarsvergadering wordt de hoogte van de contributie
vervolgens vastgesteld.
4.2 Na de najaarsvergadering wordt de hoogte van de contributie voor het komende
verenigingsjaar vermeldt op de website en opgenomen in de notulen.
4.3 Ieder lid ontvangt jaarlijks in januari een factuur met de kosten voor het lidmaatschap van
de vereniging, de kosten voor het lidmaatschap van de KNHS en eventueel de kosten
voor de verenigingslessen. Deze factuur dient binnen 21 dagen na factuurdatum voldaan
te worden.
4.4 Uiterlijk één maand na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde betalingstermijn
ontvangen leden die in gebreke zijn gebleven een betalingsherinnering. De termijn voor
het betalen van deze factuur bedraagt 14 dagen.
4.5 Een officiële aanmaning volgt als laatste, waarin een betalingstermijn is opgenomen van
14 dagen. Is na deze termijn de achterstand niet voldaan, dan wordt de vordering uit
handen gegeven aan de KNHS. Ook kan schorsing dan wel royement volgen op grond
van artikel 5.6 van het Algemeen Reglement. De in dat geval verschuldigde incasso
kosten komen voor rekening van het betreffende lid.
4.6 Bij het verzenden van de aanmaning wordt € 5,00 aan administratiekosten in rekening
gebracht.
Artikel 5 – Beëindiging lidmaatschap
5.1 Afmelding van het lidmaatschap dient schriftelijk of via e-mail
(lrpcleeuwarden@gmail.com) te gebeuren voor 30 november van het lopende
verenigingsjaar. Met het opzeggen van het lidmaatschap wordt door de vereniging ook
het lidmaatschap van de in artikel 2.2 bedoelde verenigingen opgezegd. Wordt na 30
november afgemeld, dan is men over het gehele komende verenigingsjaar contributie
voor alle verenigingen verschuldigd.
5.2 Startpassen dient men zelf via www.mijnknhs.nl af te melden. De termijn voor deze
afmelding is uiterlijk voor 1 december van het lopende verenigingsjaar.
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5.3 Informatie over het afmelden van het lidmaatschap en startpassen staat op de website
van de vereniging en wordt in een aparte herinnering aan alle leden toegezonden, begin
november.
5.4 Afmelding voor de eventuele verenigingslessen kan voor 1 juni en 1 december van het
lopende jaar gebeuren. Indien men later afzegt, is het volledige lesgeld voor het
daaropvolgende halfjaar verschuldigd.
5.5 Door tussentijds beëindigen van het lidmaatschap, is restitutie van het contributiegeld
niet mogelijk.
5.6 Het lidmaatschap kan tevens eindigen door een beslissing van het bestuur of de KNHS,
bijvoorbeeld bij het ingebreke blijven van betaling van het lidmaatschap.
Artikel 6 – Algemene verplichtingen van de leden
6.1 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplicht een lid zich
voorts:
a. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te
verstrekken en te zenden aan de KNHS, het regiobestuur en het kringbestuur,
alsmede aan het tuchtcollege en de raad van appèl van de KNHS;
b. het bestuur te allen tijde inzage te geven in of afschrift te geven van de
boekhouding en de administratie met de daarbij behorende bescheiden en wel op
die plaats waar het bestuur zulks aangeeft;
c. om zich ter gelegenheid van een wedstrijd, zowel vóór, gedurende, als na de
wedstrijd behoorlijk te gedragen en zo nodig bij te dragen aan en mede te helpen
bij het handhaven van de orde;
d. om slechts met voorafgaande toestemming van het bestuur uit te komen, dan wel
mede te werken aan een wedstrijd die niet door of onder auspiciën van de KNHS
dan wel een door haar erkende organisatie is georganiseerd, of waarvoor de
vereiste toestemming niet is verleend;
e. zich te houden aan de Gedragscode, zoals vastgesteld door de algemene
vergadering van de KNHS.
6.2 Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of
seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of in indirecte zin,
die door het andere verenigingslid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen
wordt ervaren.
6.3 Overtreding van één van de genoemde verplichtingen uit dit artikel kan leiden tot
beëindiging van het lidmaatschap.
Artikel 7 – Bestuur
7.1 Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
7.2 Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit
wensen.
7.3 De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. De voorzitter is belast
met de algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de door het bestuur
aangewezen vervanger, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en verplichtingen
van de voorzitter treedt.
7.4 In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden
genomen indien niet ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het
bestuur aanwezig is. Het onderwerp wordt alsdan geagendeerd voor de volgende
vergadering, waarin wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal
aanwezige bestuursleden.
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7.5 Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen, tenzij
een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal leden van het bestuur
anders beslist.
7.6 Ieder lid van het bestuur heeft één stem.
7.7 Het bepaalde in artikel 16 van de Statuten is van overeenkomstige toepassing, voor
zover daarvan in dit artikel niet is afgeweken.
Artikel 8 – Verkiezingen en benoemingen
8.1 Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in de vereniging geschieden door
kandidaatstelling en zo nodig stemming en herstemming. Indien meer dan één vacature
dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling voor iedere vacature afzonderlijk.
8.2 Alle kandidaten voor de in artikel 8.1 bedoelde functies dienen lid van de vereniging te
zijn.
8.3 Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van een
verklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele verkiezing of benoeming zal
aanvaarden.
8.4 Indien de statuten en/of reglementen een benoeming via een voordracht voorschrijven
wordt, nadat een kandidaat zich voor zijn benoeming heeft teruggetrokken, de
kandidaatsteling en benoeming aangehouden totdat een nieuwe voordracht is opgesteld.
8.5 Bij tussentijdse verkiezingen en benoemingen stelt het bestuur binnen zes weken na het
ontstaan van de vacature(s) de datum voor het indienen van kandidaten vast.
Artikel 9 – Officiële mededelingen
9.1 Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of
waarvan dit door het bestuur of door de algemene vergadering gewenst wordt geacht,
alsmede alle uitvoeringsbesluiten, worden opgenomen in de officiële mededelingen van
de vereniging.
9.2 De leden ontvangen de officiële mededelingen tevens via e-mail.

Vastgesteld in de bestuursvergadering op 25 maart 2015 te Leeuwarden,

De voorzitter,
De heer H. van Andel

De secretaris,
Mevrouw L. Kijlstra-Zaal

______________________

______________________
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