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Huishoudelijk reglement 

Geldend voor instructie, leden, stalzaken en verzorg(st)ers 

1. Inleiding 

Dit huishoudelijk reglement is genoemd in de statuten in artikel 24: 
De statuten worden begeleid door een algemeen huishoudelijk reglement, waarin onder anderen 
diverse subreglementen zijn opgenomen ter dienste van stalbeheer, instructie, enz. Het huishoudelijk 
reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de statuten en de wet. 
 
Wijzigingen worden ter goedkeuring aangeboden op de algemene ledenvergadering. 
Het huishoudelijk reglement verwijst naar een aantal andere documenten die hierbij horen: 

 Het handboek verzorging voor de verzorg(st)ers. 

 De lidmaatschapsvoorwaarden en het formulier ter inschrijving voor losse lessen en leden; 

 Het formulier voor de ‘Vrienden van de ruiterclub’ (donateurs); 

2. Wat voor vereniging is de Ruiterclub? 

Als Ruiterclub bestaan we uit een groep mensen die op één of andere manier iets hebben met 
paarden. Vaak via de kinderen of omdat je zelf rijdt. Wij zijn een vereniging voor en door de leden.  
 
Daarbij hebben verschillende leden bijzondere taken, bijvoorbeeld als bestuurslid, instructie of als 
verzorg(st)er. In de algemene ledenvergadering kiezen we een bestuur dat alle lopende zaken regelt. 
Grote beslissingen worden vooraf aan de ledenvergadering voorgelegd. In de ledenvergadering legt 
het bestuur ook (financiële) verantwoording af over het afgelopen jaar. 
 
Het plezier in het paardrijden voor iedereen staat in onze vereniging voorop. Een plek waar je kunt 
leren met dieren om te gaan en waar je ook in een groep leert samen te werken om onze club 
draaiende te houden. Het gaat dus niet om de beste prestatie maar om samen te kunnen genieten 
van onze hobby. We willen een laagdrempelige vereniging zijn. Dit blijkt onder andere uit de vele 
kinderen die lid zijn.  
 
Wat voor soorten lidmaatschap zijn er? 
Er zijn drie soorten lidmaatschap mogelijk.  
Je bent rijdend lid (je hebt dus elke week les), niet rijdend lid (Vrienden van de Ruiterclub) of losse les 
lid. We kennen de mogelijkheid van een losse les, Niet leden maken hier gebruik van.   
Mocht je niet met regelmaat een les kunnen volgen, dan kan je losse les lid worden. We zijn een 
vereniging en om te rijden is een lidmaatschap nodig. Iemand kan wel, in de aanloop naar een 
lidmaatschap (maximaal) 2 losse lessen nemen om te kijken of het bevalt.  
Verder hebben we nog de mogelijkheid niet rijdend lid, in deze variant is iemand Vriend van de 
Ruiterclub  en ondersteunt jaarlijks de vereniging met een vastgesteld geldbedrag. 

 
Wat voor soorten paarden/pony's zijn er? 
We kennen vier soorten paarden/pony's op onze club.  
1. de dieren waarvan de manege eigenaar is.  
2. de dieren die ten behoeve van de manege zijn. Deze dieren zijn van een privé-eigenaar, maar 
worden door de manege in de lessen ingezet. De manege draagt in dit geval alle lopende kosten 
(stalling, voer, dierenarts en hoefsmid) en mag in ruil daarvoor het dier in de les gebruiken. Indien een 
dierenarts of hoefsmid nodig is door toedoen van de eigenaar, zal de eigenaar deze kosten zelf 
moeten betalen. 
3. de dieren die half ten behoeve van de manege zijn. De manege en de eigenaar van het paard delen 
de lopende kosten (stalling, voer, dierenarts en hoefsmid) en mag de manege in ruil hiervoor het dier 3 
dagen in de lessen gebruiken. De zondag is een gedeelde dag en met evenementen zal het dier ook 
ingezet worden. Is een dierenarts of hoefsmid nodig door toedoen van de eigenaar zal de eigenaar 
deze kosten zelf moeten betalen. 
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4. de pensionner. Dat is een dier dat van een privé-eigenaar is en waar de manege alleen een soort 
"hotel" voor is. Daarvoor moet de eigenaar iedere maand een vast bedrag betalen en mag hij op de 
tijden dat er geen les is, de bak gebruiken. 
 
Is er een maximum aantal pensionners? 
Om tot een gezonde bedrijfsvoering te komen kunnen we zo’n 10 pensionners plaatsen. Als er meer 
mensen hun dier bij ons willen stallen komen ze op een wachtlijst. Een eigenaar kan hier een 
paard/pony stallen waarbij hij zich wel moet realiseren dat het geen normale pensionstalling is. 
Wij verwachten dan ook van onze pensionners dat zij in de zomervakantie, wanneer de manege 
gesloten is, of bij ziekte van onze werknemer(s) meehelpen om de manege draaiende te houden. Ook 
verwachten wij dat pensionners hun steentje bijdragen tijdens de klusdagen. 
 
Voor de stalling wordt tussen eigenaar en vereniging een contract afgesloten. 
 
Bij plaatsing spelen onder andere de volgende zaken mee: 

 het bestuur kan in het belang van de vereniging besluiten mensen hoger op de lijst zetten; 

 een pensionpaard of pony moet passen bij de groep en zadelmak zijn. Dit omdat faciliteiten 
(bak en wei) gezamenlijk gebruikt worden, een pensionner geen faciliteiten voor zichzelf kan 
claimen; 

 een pensionner kan instructie van buitenaf hebben, maar pas na toestemming van het bestuur 
(de instructie moet passen bij de vereniging); 

 bij het beschikbaar komen van een stal zal de wachtlijst worden afgebeld. De eerste die wil 
komen kan de stal krijgen; 

 bij het nog niet gaan gebruiken van de stal is er een mogelijkheid om tegen reserveringsgeld 
(70% normale stallingsbedrag) al wel een stal te krijgen. 

 
Hoe werkt dat met verzorg(st)ers, voerdiensten en bardiensten? 
Voor de manegepaarden en pony's en de ten behoeve van dieren zijn er per paard drie verzorg(st)ers. 
De derde verzorg(st)er mag één keer per week poetsen en één keer per kwartaal op zondag vrij 
rijden.  
De eerste verzorg(st)er mag drie dagen per week poetsen en de tweede mag twee dagen per week 
poetsen. Daarnaast mogen ze om de week op zondag vrij rijden.  
Als tegenprestatie hebben de verzorg(st)ers voerdiensten. Overigens kunnen verzorgsters onderling 
natuurlijk andere afspraken maken over de verdeling van poetsdagen en vrij rijden op zondag. 
Ook moeten (veelal een ouder van) de tweede en eerste verzorg(st)er bardiensten draaien. Deze 
bardiensten zijn maandelijks op een vaste dag.  
 
Wie mag de dierenarts bellen? 
In principe mag alleen het bestuurslid stalzaken de dierenarts bellen. Dat geldt zowel voor 
manegepaarden als voor ten behoeve van paarden. Als een eigenaar zelf belt is dat prima, maar dan 
betaalt hij zelf de rekening. Natuurlijk kan stalzaken aan anderen vragen om namens stalzaken te 
bellen, maar dat is altijd in specifieke situaties. 
 
Hoe gaat het met nieuwe leden? 
Kinderen die lid willen worden en geen rijervaring hebben, kunnen eerst enkele longeer- en 
opzadellessen krijgen. In die lessen wordt gekeken hoe het gaat en op welk niveau het kind het beste 
kan beginnen. Als kinderen al wel rijervaring hebben worden ze afhankelijk daarvan ingedeeld in een 
les. 
 
Kledingvoorschriften en veiligheidscap 
Ja, een veiligheidscap en goede rijlaarzen (of joppers met chaps) zijn verplicht. In het begin kan een 
cap of paard rijlaarzen van de manege geleend worden, maar dat is tijdelijk! Een rijbroek is niet 
verplicht (maar rijdt wel een stuk lekkerder!), er mag niet in korte broek gereden worden, ook niet in de 
zomerperiode. 
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Wat voor soorten lesgroepen zijn er? 
We kennen groeigroepen en vaste groepen. In een groeigroep zal door de jaren heen de ervaring 
toenemen en zullen we alleen anderen plaatsen die bij dit niveau passen. In de vaste groepen (zoals 
een beginnersgroep) kunnen we steeds opnieuw nieuwe leden plaatsen van dat niveau. Als je het 
idee hebt dat je beter bent dan het gemiddelde van zo'n groep, kun je vragen of je naar een andere 
groep (met een hoger niveau) kan. 
 
Wie geven er instructie? 
We hebben meerdere mensen in dienst die de instructie-uren verzorgen. Ook hebben we een aantal 
mensen, die invallen als dat nodig is. Daarmee hebben we als vereniging een stukje flexibiliteit en heb 
je als lid toch vaak dezelfde persoon die lesgeeft. Mocht je het niet zo goed kunnen vinden met 
degene die lesgeeft, dan heb je de mogelijkheid naar een andere les te gaan. Iedereen die les geeft 
heeft daarvoor minimaal een ruiterbewijs of ORUN diploma en is, naar oordeel van het bestuur, in 
staat les te geven.  
 
Wie doet het onderhoud? 
Het grote onderhoud van de vereniging is voor de gemeente Gouda. Alle lopende zaken doen we zelf. 
Daartoe hebben we een groep vrijwilligers die samen de noodzakelijke klussen doen. Aanpassingen 
aan bijvoorbeeld een stal mogen niet zelf worden uitgevoerd. Dit blijft altijd onder regie van hoofd 
onderhoud. Wil je je aanmelden als vrijwilliger binnen het onderhoudsteam, neem dan contact op met 
het bestuur.  
 
Hoe ziet het bestuur eruit? 
Momenteel heeft ons bestuur de volgende taken verdeeld: 

 Voorzitter; leiden van de vergaderingen, externe contacten (gemeente) en onderhoud. 

 Penningmeester; alle financiële zaken van budget tot dagelijkse uitgaven en verantwoording. 

 Secretaris; uitschrijven en agenderen vergadering, notuleren, brieven en contracten. 

 Hoofd instructie; organiseren lessen en regelen van de instructeurs. 

 Hoofd stalzaken; stallen, wei en gezondheid van de paarden/pony's; contacten dierenarts. 

 Hoofd barzaken; alle baraangelegenheden t/m kinderfeestjes. 

 Ledenadministratie; bijhouden van de leden en de betaling van het lidmaatschap. 

 Hoofd onderhoud: regelt het klein onderhoud op het terrein, communicatie met het klusteam.  

 Verzorging; voerdiensten, indelen verzorg(st)ers en communicatie met verzorg(st)ers namens 
het bestuur. 

Naast de bestuursfuncties en -taken hebben we ook een sponsorcommissie en een evenementen 
commissie. Heeft u interesse om in een van beide commissies zitting te nemen, neem dan contact op 
met het bestuur. 

 
Gedrag op het erf 
Op het erf van de Ruiterclub moeten we er allemaal op letten dat ons gedrag niet schadelijk is voor de 
paarden. Wanneer wij rommel zoals plastic of papier niet opruimen, kunnen de paarden dit binnen 
krijgen met alle schadelijke gevolgen hiervan. Het spreekt voor zich dat glas, vuur en sigaretten op 
een manege gevaarlijk zijn. 
Het is niet toegestaan om op de foerage (stro-, hooi- en kuilbalen) en machines te spelen. 
Na het gebruik de caps, laarzen, hoofdstel en zadel opruimen op de hiervoor bestemde plek. 
Als paarden gemest hebben op het erf, in de binnenstal of spuitplaats moet dit direct worden 
opgeruimd. 
Het is niet toegestaan om voor of tijdens het rijden alcohol te nuttigen. 
Aanwezigen op het terrein dienen zich rustig te gedragen en dienen op veilige afstand van de rijbaan 
te blijven. 
Aanwezigen mogen zich niet ongevraagd met de gang van zaken tijdens het rijden/instructie 
bemoeien. 
Ouders/verzorgers van kinderen dienen hun kinderen zoveel mogelijk in de gaten te houden en te 
attenderen op de gevaren en risico’s van het spelen op een hippische accommodatie. 
Aanwijzingen van het stalpersoneel, instructeurs en bestuursleden dienen altijd opgevolgd te worden. 
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Leden en/of vrijwilligers mogen lespaarden en pony’s zonder toezicht verzorgen wanneer zij hiervoor 
voldoende kennis en ervaring hebben en het bestuur hiermee heeft ingestemd. 

 
Ruiterbewijs en buiten rijden? 
Wij stimuleren dat leden een ruiterbewijs halen. Niet alleen vanwege de theoretische kennis die leden 
dan opdoen, maar ook omdat dan extern wordt aangetoond dat iemand voldoende rijvaardigheden 
heeft om buiten te rijden. Buiten rijden op een manegepaard mag alleen als je een ruiterbewijs hebt 
(uitzonderingen kunnen alleen door het bestuur gemaakt worden) en er iemand van het bestuur bij 
aanwezig is. 

 
3. Huisregels 

Openingstijden 
De manege is open van 8.00 uur tot 21.30 uur. Voor eigenaren van paarden en pony’s gelden geen 
openingstijden, echter dien je wel rekening te houden met de nachtrust van alle paarden. Indien een 
eigenaar de rusttijden niet respecteert zal het bestuur besluiten voor deze eigenaar de toegang tot de 
manege te beperken tot de openingstijden die gesteld zijn voor leden en verzorgers. 
Tevens geldt ook dat je moet zorgen dat het personeel of de voerdienst gewoon z’n werk kan doen. 
Als je in de weg loopt kan het zijn dat je tijdelijk even weg moet gaan zodat zij hun werk kunnen doen. 
Dus personeel en werk hebben voorrang! 
Voor leden en verzorgsters gelden ongeveer de lestijden. Zie voor exacte tijden de poetstijden. 
 
Gesloten 
De manage is gesloten van 21.30 uur tot 8.00 uur (nachtrust). Op Eerste Kerstdag is de manege 
gesloten, op andere zon- en feestdagen is de manege geopend tenzij het bestuur anders beslist. 

 
Rust tijden 
Paarden en pony’s moeten de kans krijgen om rustig te eten. Daarom moeten ze op zaterdag van 
12.00 uur tot 14.00 uur én van 17.45 uur tot 18.30 uur op hun plek staan en alle rust krijgen, tenzij er 
op dit tijdstip een kabouterles wordt gereden. 
 
Poets tijden 
Je mag een verzorg paard/pony poetsen wanneer deze niet in de les hoeft mee te lopen. De 
poetstijden zijn: 

 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.00 uur tot 17.45 uur en van 18.30 uur tot 
21.30 uur; 

 op woensdag van 13.00 uur tot 17.45 uur; 

 op zaterdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur; 

 op zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur. 

 
Let op!   
Hou goed in de gaten wanneer je paard/pony moet lopen in de les en zorg dat hij 10 minuten voor de 
les begint weer op z’n plaats staat, zodat degene die gaat rijden ‘m gewoon opzadelen. 
Na het poetsen altijd direct je spullen opruimen in het kastje dat hiervoor bedoeld is of in je fietsmand 
of fietstas. De poetsspullen niet voor de stallen laten liggen!! 
 
Paarden/pony’s die Ten Behoeve van de Manege staan 
Paarden en pony’s die ten behoeve van de manage staan (TBV) mogen tijdens de lesuren niet van 
het terrein af. Het kan nodig zijn dat ze alsnog voor een les worden ingezet. En daartoe moeten ze 
beschikbaar blijven. 
 
Feestdagen 
Op feestdagen is de manage open (feestdagen gelden als zondag) behalve Eerste Kerstdag. Tenzij 
het bestuur anders beslist. 
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Vrij rijden op zondag 
Bij het vrij rijden op zondag gelden de volgende regels: 

 van 13.30 uur tot 14.15 uur mogen de kleine pony’s in de bak rijden (groep 1). Deze pony’s 
staan voornamelijk op de berg; 

 van 14.15 uur tot 15.00 uur mogen de grote pony’s in de bak rijden (groep 2). Deze pony’s 
staan in de ponystallen; 

 en van 15.00 uur tot 15.45 uur mogen de paarden in de bak rijden (groep 3). 

 
De drie kwartier vrij rijden moet lijken op een les. Dus netjes opbouwen in stap en draf, een paar 
rondjes galop en daarna weer netjes afbouwen. Je mag dus niet drie kwartier galopperen!!! Als dit niet 
duidelijk is vraag dan iemand om uitleg. Tijdens het vrij rijden van groep 1 is er in principe toezicht 
door iemand die daartoe door het bestuur is aangewezen of 1 van de bestuursleden zelf. Mocht je te 
lang galopperen dan kan je van je pony worden gehaald! 
 
Tijdens het vrij rijden mogen de verzorgsters één bak gebruiken om te rijden. De andere bak is op dat 
moment beschikbaar voor de pensionners. 
 
Speciaal voor TBV 
Als je paard/pony ten behoeve van de manege staat kun je er (als er geen les is) natuurlijk zelf mee 
aan de gang. Maar als hierdoor het dier minder inzetbaar is of zelfs niet inzetbaar dan moet je voor die 
dag (of zolang het duurt) pensiongeld betalen. Mocht het dier door onverantwoord gedrag van de 
eigenaar medische hulp nodig hebben, wordt dit door de eigenaar zelf betaald. 

 
Kasten 
Basisregel: iedere pony/paard geeft recht op (mede)gebruik van een kast.  
Een verzorgpony geeft recht op het gebruik van een kleine kast samen met andere verzorgsters; 
daarmee kunnen de poetsspullen worden bewaard. Een volpensionner krijgt een hele kast. Dat kan 
een kast zijn in de jail, maar ook één deel van de nieuwe kast in de binnenstal; daarmee kan zowel 
het zadel als de poetsspullen worden bewaard. Een shetpony op pension geeft recht op een kleine 
kast(vanwege het beperkte bedrag voor de stalling is het niet in verhouding om daar een grote kast 
voor beschikbaar te stellen). Een eventueel zadel mag in de zadelkamer hangen.  
 
Rijbaan gebruik 
Tijdens het rijden dienen de rijbaanregels in acht genomen te worden. 
Mest moet worden opgeruimd in de daarvoor bestemde mestbakken. 
Tijdens het rijden mag er geen gebruik gemaakt worden van een mobiele telefoon, het is wel verplicht 
een mobiele telefoon op zak te hebben wanneer een ruiter alleen in de rijbaan rijdt. 
 
Rookverbod: 
Met uitzondering van de aangewezen locaties, terras en bankje voor de boerderij, geldt er voor het 
gehele terrein een rookverbod. Het rookverbod geldt ook op het paard of menwagen. 
 
Pensionnersreglement: 
De pensionner zal zich, net zoals iedereen aan de huisregels moeten houden, evenals aan de 
rijbaanregels. Er is voor de pensionners apart nog een pensionnersreglement gemaakt waar de 
pensionners zich aan dienen te houden. 
Bij vragen en/of aanmerkingen kan eerst contact opgenomen worden met het contactpersoon 
pensionners. Komt men er samen niet uit zal hoofd stalzaken of de voorzitter de volgende stap zijn. 
Het gebruikte harnachement van iedere pensionklant dient goed onderhouden te zijn en minimaal 1 
keer per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage. Als het bestuur vindt dat er niet 
goed voor het paard wordt gezorgd is het bestuur gerechtigd de eigenaar hierop aan te spreken of het 
contract op te zeggen. 
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Uitzonderingen 
Alleen door of namens het bestuur kunnen op deze regels uitzonderingen worden gemaakt! 

4. Stalzaken 

Het hoofd stalzaken, bestuurslid, heeft de volledige verantwoordelijkheid over de gezondheid en 
verzorging van de paarden en pony’s. Stalzaken stelt, eventueel na overleg met de dierenarts, het 
voer per paard en pony vast. Stalzaken is de enige die tijdens ziekte van paard/pony de dierenarts 
benadert. Bij niet bereikbaar zijn, na overleg, een ander bestuurslid. In spoedgevallen een van de 
vaste medewerkers.  
Stalzaken is verantwoordelijk voor de vaste medewerkers/sters stalzaken. In overleg met de 
penningmeester schaft stalzaken alle benodigdheden aan. 
Het hoofd stalzaken zal samen met een lid van het dagelijkse bestuur: 
a. vaste medewerker/ster stalzaken aannemen, middels voorgeschreven arbeidscontract; 
b. personeelsgesprekken voeren; 
c. het werkrooster bespreken. 

 
Dagelijks moeten de paarden /pony’s op de aangegeven voertijden op stal staan. Paarden en pony’s 
mogen niet zonder opgave van reden op het terrein of bak worden losgelaten. Niet leden mogen de 
paarden / pony’s niet bereiden. Het hoofd stalzaken kan de verzorgster opdracht geven de stal uit te 
mesten. Met pensionners zijn over het gebruik van bakken, wei en werf eigen afspraken gemaakt. 
Springen is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van stalzaken. Buiten ritten mogen 
alleen worden gemaakt, nadat de ruiter van het bestuur toestemming heeft verkregen om buiten te 
rijden. Ruiterbewijs is daarbij verplicht. Bij buiten rijden is voorgeschreven kleding en veiligheidscap 
verplicht. 
 
Een verzorgster mag pas aan de verzorging van paard /pony beginnen, als de degene die het paard 
het laatst heeft bereden in de gelegenheid is om het dier zelf naar de stal te brengen en om zelf de 
afzadelwerkzaamheden te verrichten. Paard/pony mogen kort voor en tijdens het voeren niet uit de 
stal gehaald worden, poetsen dus voor of na het eten. 
 
Ga met een bezweet paard niet stilstaan zorg dat ze voldoende droog zijn voordat ze in de stal staan. 
Om koliek te voorkomen mag extra voer alleen in overleg met stalzaken worden gegeven. 
 
Zie voor verdere punten voor verzorgers het Handboek Verzorging. 

5. Instructie: het lesgeven 

Degene die les geeft (instructie), is van te voren aanwezig om de les voor te bereiden. Zoals het 
indelen en het helpen bij met het opzadelen. De lessen moeten volgens rooster op tijd beginnen en 
eindigen. Het is daarom belangrijk dat de lesklant ruim van te voren, echter minimaal 15 minuten, voor 
aanvang van de les aanwezig is. 
 
Het hoofd stalzaken bepaalt welke paarden en pony’s worden ingezet voor de lessen. Controleer voor 
het indelen van de les in de lesmap, welke paarden / pony’s ziek zijn, en hoeveel lessen ze nog 
mogen lopen. Zorg daarbij voor een evenwichtige indeling van de paarden c.q. pony’s. 
 
Instructie bepaalt wie op welk paard rijdt, verzorgsters en eigenaren hebben hier geen invloed op. 
Verzorgsters hebben het recht om iedere 14 dagen op hun verzorgpaard te rijden en eigenaren van 
TBV-paarden / pony’s mogen iedere keer op hun eigen dier maar hier kan van afgeweken worden 
zodat andere lesklanten uit dezelfde les ook op het TBV paard/pony mogen rijden 
Springen in de les mag als er toestemming is van het hoofd stalzaken. 
Meerijden als rijdend lid op een eigen paard in zijn/haar vaste manege les kan alleen als alle manege 
paarden en pony’s hebben gelopen, tenzij met stalzaken anders besproken is. 
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Uit oogpunt van veiligheid is het niet de bedoeling dat grote pensionpaarden meerijden in de lessen 
waar kleine pony’s gebruikt worden. Uitzondering hierop kan uitsluitend door stalzaken gemaakt 
worden. 
 
Instructie dient er op toe te zien dat iedere lesklant tijdens de lessen een passende veiligheidscap 
draagt, en deze ook naar behoren vastzit. lesklanten zonder veiligheidscap mogen niet deelnemen 
aan de les. Daarnaast moeten de lesklanten rijlaarzen of jodhpurs met chaps en een lange broek of 
rijbroek dragen. Dit geldt ook voor pensionners die meerijden in een manege les.  

 
Tijdens de les mogen geen toeschouwers in de bak aanwezig zijn. Verder mogen in de bak geen 
lossen spullen, zoals stoelen of springmateriaal dat niet gebruikt wordt, staan.  
Indien instructie constateert, dat een paard / pony iets mankeert (kreupel, hoesten o.i.d.) geef dat dan 
door aan stalzaken. Bij ernstige plotselinge opkomende ziekte c.q. ongevallen onmiddellijk hoofd 
stalzaken informeren. 
Instructie gaat pas de les uit als iedereen is afgestapt. Let erop dat natte paarden voldoende 
uitgestapt zijn.  
Bij ongevallen van persoonlijke aard direct een van de bestuursleden waarschuwen of de bardienst 
Indien deze aanwezig is. Denk daarbij ook aan het invullen van het ongevallenformulier dat in een 
map in de bar staat. 
Bij ongevallen waar direct medische hulp aanwezig moet zijn, zonder mankeren 112 (laten) bellen en 
bij het slachtoffer blijven. Daarna direct een bestuurslid waarschuwen; 
Zorg dat de bak netjes achterblijft na de les.  

 
 
Daar waar de statuten en huishoudelijk reglement niet in voorziet beslist het bestuur. 
Het bestuur heeft het recht om een bezoeker die handelt in strijd met de bepalingen van 
deze huisregels, de toegang met onmiddellijke ingang te weigeren. 

 
 

http://www.ruiterclubbloemendaal.nl/

