HUISHOUDELIJK REGLEMENT PAARDENSPORTVERENIGING LEVADE

Het huishoudelijk reglement van Paardensportvereniging Levade beschrijft wat we met
elkaar hebben afgesproken over lid worden, contributie, wedstrijden enz.
Dit zijn alle aanvullende regels op datgene wat is vastgelegd in onze verenigingsstatuten
(model KNHS).
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Artikel 1. Algemene bepalingen
De opgenomen definities in artikel 1 van de Statuten van ‘Paardensportvereniging (PSV)
Levade’ te Wenum Wiesel, vastgesteld bij notariële akte op 10 september 2008, gelden
eveneens voor het huishoudelijk reglement.
De vereniging maakt gebruik van de accommodatie van Stal Levade aan de Elburgerweg 70,
7345 EE te Wenum Wiesel.

Artikel 2. Lid worden
1. Leden kunnen zich voor het lidmaatschap van de vereniging schriftelijk aanmelden bij de
secretaris. Het aanmeldingsformulier en het adres van de secretaris is te vinden op onze
website.
Wanneer een nieuw lid jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding behalve door de
betrokkene tevens te worden ondertekend door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
2. Het bestuur beslist over de toelating van de leden. Indien het bestuur tot niet-toelating
besluit, kan op verzoek van de betrokkene de algemene ledenvergadering alsnog tot het
lidmaatschap besluiten.
3. Het huishoudelijk reglement is te vinden op de website van de vereniging.
4. Alle 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.
5. Leden dienen zich te houden aan de Gedragscode, zoals vastgesteld door de algemene
vergadering van de KNHS.
6. Adreswijzigingen dient men schriftelijk of per e-mail bekend te maken bij de secretaris.

Artikel 3. Categorieën van leden
Bij onze vereniging kennen we de volgende categorieën van leden:
1. Jeugdlid t/m 17 jaar voor deelname aan activiteiten
2. Wedstrijdrijdende jeugdlid t/m 17 jaar (incl. deelname aan activiteiten)
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3. Lid voor deelname aan activiteiten
4. Wedstrijdrijdend lid (incl. deelname aan activiteiten)
5. Gezinslidmaatschap voor activiteiten
6. Erelid (door de algemene vergadering benoemd)

Artikel 4. Contributie en overige kosten
Overeenkomstig de statuten zijn de leden een contributie verschuldigd. De hoogte van de
contributie kan jaarlijks op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering
worden vastgesteld. De tarieven van de contributie staan vermeld op de website van de
vereniging.
Leden die zich aanmelden na 1 september zijn voor dat kalenderjaar nog de helft van de
RVL contributie verschuldigd.
Voor bestuursleden die zelf geen KNHS-wedstrijden rijden, wordt de contributie van het
lidmaatschap van de KNHS door de vereniging voldaan.
Paardensportvereniging Levade regelt voor hun leden ook de afdracht aan de KNHS
inclusief PaardenSport. De tarieven zijn te vinden op de website van de KNHS. De
afrekening richting leden vindt zo mogelijk gelijktijdig met de afrekening van de verschuldigde
contributie plaats.
De leden, zoals hierboven genoemd, zijn na betaling van hun contributie tevens aangesloten
bij het overkoepelende orgaan de KNHS en zijn gehouden om zich tevens aan de
reglementen van de KNHS te houden en zich tijdens wedstrijden hieraan te confirmeren.
Betaling ontvangen wij graag binnen 14 dagen na het versturen van de factuur.

Artikel 5. Opzeggen van het lidmaatschap
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Beëindigen van het
lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het secretariaat. De opzegging moet voor 1 november
van het lopende jaar door de secretaris zijn ontvangen. Bij niet tijdig opzeggen is de
contributie verschuldigd over het volgende jaar. Als het lidmaatschap van de KNHS door te
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late opzegging niet meer tijdig kan worden opgezegd, is ook de KNHS contributie voor het
volgende jaar verschuldigd.

Artikel 6. Wanbetalers
Leden die, ondanks herhaalde verzoeken, niet aan hun financiële verplichtingen jegens de
vereniging hebben voldaan, kunnen door het bestuur worden geroyeerd.
Een royement zoals hierboven genoemd, wordt schriftelijk en aangetekend verzonden naar
het betreffende lid. Tevens wordt de KNHS hierover ingelicht.
In geval van weigering of retourzending van een aangetekend schrijven zoals hierboven
genoemd, blijft het royement van kracht. Het bestuur zal dan zo spoedig mogelijk contact
zoeken met desbetreffend lid om het royement mede te delen.

Artikel 7. Deelname aan activiteiten en wedstrijden
Deelname aan de door PSV Levade georganiseerde activiteiten en wedstrijden is geheel
voor eigen risico.
Wedstrijdrijdende leden worden verzocht om minimaal 1 keer per wedstrijdseizoen als
vrijwilliger een bijdrage te leveren aan de door PSV Levade georganiseerde wedstrijden of
andere activiteiten.

Artikel 8. Wedstrijden
Paardensportvereniging Levade organiseert in de wintermaanden wedstrijden in de klassen
B t/m M2. Deze worden verreden in de rijhal van Stal Levade, www.stallevade.nl, aan de
Elburgerweg 70 te Wenum Wiesel of op een door de vereniging nader aan te wijzen locatie.
De reglementen van de KNHS die voor officiële wedstrijden zijn vastgesteld, worden bij onze
wedstrijden toegepast. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich houden aan deze
reglementen en aan alle regelgevingen zoals bepaald in de statuten van de KNHS.
Deelname vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen.
Aanmeldingsformulieren kunnen gemaild worden naar rvlwedstrijden@hotmail.nl.
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Deelnemers dienen een uur van te voren aanwezig te zijn en zich te melden bij het
wedstrijdsecretariaat (in de kantine van Stal Levade).
Het startgeld dient voor de wedstrijd voldaan te worden. Afzeggingen zijn kosteloos tot de
sluitingsdatum. Combinaties die na de sluitingsdatum niet verschijnen zijn verplicht het
verschuldigde startgeld te voldoen.

Artikel 9. Veiligheid en gedrag
Het dragen van een goedgekeurde veiligheidscap is op de accommodatie van Stal Levade
verplicht. Daarnaast zijn te allen tijde de huisregels van Stal Levade van toepassing. Zie
hiervoor de publicaties op Stal Levade.
De wedstrijdcommissie kan, in geval van onbehoorlijk gedrag door een deelnemer en/of een
begeleider, een melding maken bij de official. De official kan vervolgens de deelnemer
uitsluiten van verdere deelname aan de wedstrijd.

Artikel 10. Wijzigingen huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement van de vereniging kan door de algemene ledenvergadering
worden gewijzigd, mits tevoren aan alle leden de tekst van de wijzigingen bij de agenda is
gevoegd en met meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen van al de op dat
moment aanwezige stemgerechtigden.

Artikel 11. Slotbepaling
In alle gevallen waarin de statuten en dit Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het
Dagelijks Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit tenminste 3 personen (Voorzitter, Penningmeester,
Secretaris). Deze kunnen bestuurlijke beslissingen nemen door onderlinge stemming.
Functies van het D.B. kunnen worden gerouleerd en zullen daar waar dit van toepassing is
aan de leden kenbaar gemaakt worden. Wie het bestuur vormen is te vinden op onze
website.
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Vastgesteld in de algemene ledenvergadering op …………………….. te Wenum Wiesel.

De voorzitter
Naam
De secretaris
Naam
De penningmeester
Naam
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