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Hippische Sportvereniging De Paardenvriend Reuver 
 
Dit informatiepakket is voor onze leden, maar ook voor kandidaat-leden die belangstelling hebben om lid 
te worden bij HSV De Paardenvriend. Middels dit informatiepakket willen wij u uitgebreid informeren 
over onze vereniging en de paarden- en ponysport.  
 
Nu de buitenaccommodatie een volledige metamorfose heeft ondergaan werd het tijd de regels die we 
als vereniging hanteren nog eens tegen het licht te houden en daar waar nodig te wijzigen en aan te 
vullen. Met deze publicatie zijn de regels van kracht en gelden die voor iedereen die gebruik maakt van 
de binnen of buitenaccommodatie of men nu lid is of tegen een vergoeding gebruikt maakt van de 
accommodatie.  
 
De regels zijn nodig om duidelijkheid te scheppen en de accommodatie in ‘conditie’ te houden. Naast het 
bestuur krijgen beheerders de bevoegdheid om aanwijzingen te geven aan alle gebruikers.  
 
Ons advies is eenieder dit document goed door te nemen, immers afwijken van de regels wordt niet 
getolereerd. 
 
Voor nieuwe leden: 
Als mogelijke nieuwkomer is het voor u en ons belangrijk dat u zich snel thuis voelt bij de verenging. 
Vandaar dat wij u dit informatiepakket aanbieden met hierin een korte geschiedenis van HSV De 
Paardenvriend en dingen die u over de vereniging moet weten en algemene informatie die u wellicht 
kunt gebruiken. In de bijlagen vindt u het organigram van de vereniging en het huishoudelijk-, het 
accommodatie- en het lesreglement. Nadat u lid bent geworden kunt u desgewenst een exemplaar van 
de huidige lesindeling en het volledige beleidsplan aanvragen. In 2015 bestond de vereniging 70 jaar. Ter 
gelegenheid van dit jubileum is er een boek uitgebracht: ‘70 jaar Paardensport in Reuver’. Ieder nieuw lid 
ontvangt indien gewenst een exemplaar van dit boek.  
 
Vanaf deze plaats wensen wij jullie een heerlijke paardensportbeleving op onze prachtige accommodatie! 
 
Bestuur HSV De Paardenvriend  

 
Angelique Dohms  interim-voorzitter 
Dominique Killaars  secretaris 
Jan van Wylick   vice-voorzitter 

Jo Kurstjens   penningmeester 
Nadine Latiers   bestuurslid 
Nicolle Boonen   bestuurslid 
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INHOUD 
 

• De historie en het ontstaan van HSV De Paardenvriend 

• De Hippische Sportvereniging De Paardenvriend 

• Kosten leden 

• Organigram 

• Huishoudelijk Reglement 

• Klachtenprocedure 

• Accommodatie reglement 

• Lesreglement 

• Projectgroepen 

• Algemene Verordening Gegevensbescherming 

• Huurprijzen 
 
 
 

BIJLAGEN 
 
1. Aanmeldformulier HSV De Paardenvriend 
2. Overeenkomst Algemene Verordening Gegevensbescherming 
3. Formulier doorlopende machtiging 
 
 
 
OP AANVRAAG 
 
o Lesindeling 
o Beleidsplan (op aanvraag) 
o Jubileumboek te ontvangen bij intakegesprek 
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DE HISTORIE EN HET ONTSTAAN VAN HSV DE PAARDENVRIEND 
  

 
Voor de Tweede Wereldoorlog werd al door boerenzonen in Reuver de ruitersport bedreven, maar nog 
niet in verenigingsverband. Na de oorlog, in 1945, werd de draad weer opgepakt en vond de oprichting 
van L.R.V. De Paardenvriend plaats. De leden waren ook toen nog boerenzonen en de paarden waren er 
primair voor het verrichten van arbeid op het land en secundair voor de sport. Vooral de 
afdelingsdressuur, het vier- en achttal stond hoog in het vaandel. Daarnaast namen de leden deel in 
dressuur-, spring-, cross country- en snelheidswedstrijden.  
 
Eind vijftiger jaren kwamen de eerste leden, die niet direct een binding hadden met de agrarische sector, 
bij de club. Dit aantal nam gestaag toe en thans is er wel nog een nauwe verbondenheid met deze sector, 
maar het huidig ledenbestand (circa 105 leden) is nu een gewone afspiegeling van de samenleving.  
 
In 1970 werden er plannen gesmeed voor de bouw van een binnenmanege. De hieraan verbonden 
financiële risico’s waren voor L.R.V. De Paardenvriend te groot en gaven aanleiding om alternatieven te 
onderzoeken. Uiteindelijk werd op initiatief van de heren  
Wiel van Willick, Jan Klinkers, Anjo Westendorff en mevrouw Wies Crasborn-Janssen gekozen voor een 
stichtingsvorm. In 1971 verrees de binnenmanege met een aantal stallen. In 1975 werd gestart met de 
uitbreiding van de manege; de binnenbak werd met 10 meter lengte uitgebreid en een kantine met 
toiletten werd gerealiseerd aan de voorzijde van het gebouw. 
 
De vereniging heeft 34 jaar lang (1956-1990) Wiel van Willick als voorzitter gehad. Deze voorzitter was 
een groot voorstander van de bouw van de manege, de aankoop van gronden, het initiëren van 
financiële acties en het jaarlijks organiseren van een groot concours hippique. Zijn vastberadenheid 
zorgde voor een stevig financieel fundament, een fundament waarop de huidige vereniging nog steeds 
nieuwe plannen smeed. 
 
De omliggende grond, waarvan het pachtcontract afliep in 1986, was eigendom van de  
H. Lambertus parochie. De parochie wilde de grond verkopen. Een manege zonder concoursterrein is 
niet wenselijk en daarom kochten de Stichting Manege en L.R.V. De Paardenvriend beiden een gedeelte 
van de grond. In de afgelopen 20 jaar heeft er viermaal een uitbreiding van de concoursterreinen 
plaatsgevonden, waardoor de vereniging ook in de toekomst in staat is grote wedstrijden te organiseren. 
 
Inmiddels heeft H.S.V. De Paardenvriend een uitstekende reputatie opgebouwd in de organisatie van 
concoursen en kampioenschappen. In 1970 kreeg Reuver de Nederlandse Kampioenschappen 
toegewezen, in 1980 de Limburgse Ponykampioenschappen en in 1985, 1995, 2002 en 2004 de Limburgse 
Paardenkampioenschappen. In 2008, 2015 en 2016 organiseerde de vereniging de outdoor Limburgse 
Kampioenschappen voor zowel pony’s als paarden. In de tussenliggende jaren is er onafgebroken een 
groot concours hippique georganiseerd waaraan door ruiters en amazones uit de gehele provincie met 
plezier werd deelgenomen. 
 
Op 1 april 1994 vond er een samenvoeging plaats van de plaatselijke ruiterclub met de ponyclub, 
waardoor alle ruitersportactiviteiten in Reuver onder één bestuur vallen.  
 
Op 1 januari 2000 werd de manege met de bijbehorende grond door de Stichting overgedragen aan de 
vereniging.  
 
Op 15 maart 2005 ondertekende de vereniging een contract met NIBA Projecten uit Arnhem. In dit 
contract is een ontgronding van de gronden van de vereniging met een oppervlakte van circa 4,75 
hectare geregeld, waarvoor de vereniging een vergoeding ontving. Dit tijdelijk contract werd op 29 mei 
2009 verlengd tot 1 augustus 2010.  
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In 2006 en 2007 werd de accommodatie grotendeels gerenoveerd. Alleen de vernieuwing van het dak 
werd uitbesteed, de overige werkzaamheden werden bijna geheel uitgevoerd door Piet en Sjaak de 
Vlieger. Tijdens de clubkampioenschappen op 25 november 2007 vond de heropening van de 
accommodatie plaats.  
 
Een nieuwe stichting, genaamd Stichting “De Vossenkuil” (onze locatie werd vroeger in de volksmond de 
Vossekoel genoemd) zag het levenslicht op 22-07-2010. Deze stichting is opgericht met als doel de bouw 
en exploitatie van een nieuwe rijhal met kantine en bergruimte met de afmetingen 65 x 40. De stichting 
verhuurt de ruimte aan de vereniging. Na een periode van voorbereidingen ging in 2011 de bouw van 
start. Op 22 januari 2012 werd de nieuwbouw feestelijk geopend. 
 
Het stichtingsbestuur bestaat uit voorzitter Peter van Wylick, secretaris/penningmeester Ton Peeters en 
de bestuursleden Gerben Hoogeveen, Ans Janssen, en Jan van Willick. 
 
Nadat de nieuwbouw in gebruik was genomen kon de oude kantine gesloopt worden, waardoor de 
kleine rijhal 100m2 groter werd. Het oude voorportaal van de voormalige kantine met toiletten, werd 
tevens geheel gerenoveerd en wordt de “kleine kantine “genoemd 
 
Nu binnen alles pico bello in orde is bestond er nog de wens om de buitenterreinen een facelift te geven, 
echter onze schatkist was leeg. Met medewerking van de Provincie Limburg en de Gemeente Beesel 
werd het financieel haalbaar om buiten twee all weather ruiterpisten aan te leggen. Deze werden tijdens 
de Regio Kampioenschappen Limburg op 6 en 7 augustus 2016 feestelijk in gebruik genomen. Dit is 
gebeurt met veel hulp van onze leden. 
 
Nu de taak aan alle leden om de accommodatie goed te onderhouden en maximaal gebruik te maken van 
alle faciliteiten en dat alles ten behoeve van de ruitersport in regio Venlo-Roermond met als middelpunt 
de manege in Reuver. 
 
In 2020 viert de vereniging haar 75 jarig jubileum. Mede ter ere van ons jubileum hadden wij ons 
opgegeven om de Regiokampioenschappen Outdoor te organiseren. De organisatie is ons ook 
toegewezen maar helaas gooide het COVID-19 virus er een stokje voor. Net als dit kampioenschap is ook 
het grote jubileumfeest in september komen te vervallen. Wat voor onze vereniging een mooi jaar had 
moeten zijn, is net als voor ons allen een sombere tijd geworden. 
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DE HIPPISCHE SPORTVERENIGING DE PAARDENVRIEND 
 
 
Missie en doelstelling 
De missie van HSV De Paardenvriend is: 
 

‘Gezamenlijk de paardensport beoefenen en promoten met ruimte voor prestaties op ieders niveau en 
waarbij gezelligheid, samenwerking en het elkaar motiveren een belangrijke rol spelen.’ 

 
Uit de missie van de vereniging kunnen onder andere de volgende algemene doelstellingen worden 
gehaald: 

• Mogelijkheid tot instructie op elk niveau, topniveau begeleiding zal echter zelf door de ruiter 
  ingehuurd moeten worden; 

• Aanbieden van allerlei (paard)activiteiten die de sociale contacten tussen de leden bevorderen; 

• De paardensport promoten en daar waar mogelijk een bijdrage leveren aan de verenigingskas; 

• Aanstellen van gediplomeerde rijinstructeurs; 

• Bevorderen doorstromen van pony naar paard; 

• De paardensport op een positieve manier communiceren, zowel intern als extern; 

• Openstaan voor actieve leden buiten de gemeente Beesel; 

• Pony-/paardenbezitters en niet paardenbezitters kunnen lid worden; 

• Drempelverlagende acties om de paardensport te promoten; 

• Waar mogelijk gemeenschappelijk wedstrijden bezoeken; 

• Leden hebben middels hun lidmaatschap rechten en plichten; 

• Het unieke aspect van de relatie mens en paard communiceren; 

• Aanbieden van adequate faciliteiten voor haar leden en gasten; 

• Zorg voor het welzijn van het paard; 
 
 
Bestuurlijke zaken 
Het bestuur van H.S.V. De Paardenvriend bestaat uit: 
 
Angelique Dohms   interim-voorzitter 06-11727813 adohms@msn.com 
Dominique Killaars   secretaris  06-21459449 dkillaars93@gmail.com 

Jan van Wylick    vice-voorzitter  06-40839224 jvanwijlick@ziggo.nl 
Jo Kurstjens    penningmeester  06-53396213 jokurstjens@hotmail.com 
Nadine Latiers    bestuurslid  06-30203802 n.latiers@gmail.com 
Nicolle Boonen    bestuurslid  06-34463188 nicolle.boonen@gmail.com 

Vacature     bestuurslid  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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HSV De Paardenvriend is te vinden via: 
 

•  info@hsvdepaardenvriend.nl 

•  Deken Jaspersstraat 69, 5988EJ Helden 

•  Bergerhofweg 2, 5953NR Reuver 

•  www.hsvdepaardenvriend.nl 

•  www.facebook.com/hsvdepaardenvriend (openbaar) 

•  www.facebook.com/groups/23053886566872 (besloten groep, alleen leden) 

•  HSV De Paardenvriend 
 
 

Nieuwsbrief 
De leden worden geïnformeerd door het bestuur en de werkgroepen middels een nieuwsbrief. De 
nieuwsbrief geldt tevens als één van de informatiebronnen. De nieuwsbrief wordt ongeveer 4 maal per 
jaar uitgebracht en per e-mail, met de post of persoonlijk bij de leden thuis bezorgd.  
 
 
Wedstrijdzaken 
Het wedstrijdsecretariaat van HSV De Paardenvriend bestaat uit de volgende personen: 
Wedstrijdsecretariaat pony’s en paarden Marian Cuypers (dressuur) en Danny Franssen (springen).  
 
Wedstrijdresultaten van de eigen leden worden vermeld op Facebook. Deze vermeldingen worden 
verzorgd door Nadine Latiers. Heb je een resultaat behaalt welke je graag vermeld wil hebben, geef dit 
dan direct door aan Nadine (n.latiers@gmail.com). 
 
 
Activiteiten 
Door de verschillende werkgroepen worden er door het jaar heen verschillende activiteiten 
georganiseerd zoals o.a. een feestavond, een uitstapje, een clinic, de clubkampioenschappen en/ of de 
nieuwjaarsborrel. Behalve de sport vinden wij het sociale aspect binnen onze vereniging ook erg 
belangrijk. 
Daarnaast wordt van de leden verwacht dat ze zich inzetten bij werkzaamheden die een bijdrage leveren 
aan de clubkas. Dit zijn o.a. onze eigen paardensportactiviteiten, maar ook de verhuur aan andere 
organisaties. Denk hierbij aan het USA-cars treffen, Events4You, enz. 
De leden worden over bovenstaande activiteiten op de hoogte gebracht/geïnformeerd middels e-mail of 
post. 
 
 
De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (hierna KNHS) 
Wanneer u lid wordt van HSV De Paardenvriend houdt dit tevens in dat u lid wordt van de KNHS; de 
overkoepelende paardensport organisatie in Nederland. Meer informatie over de KNHS kunt u vinden op 
hun eigen website: www.knhs.nl. Met het lidmaatschap van de KNHS ontvangt u een lidmaatschapspas 
en 4 x per jaar de ‘Paard&Sport’, het blad van de KNHS. 

 
 

mailto:info@hsvdepaardenvriend.nl
http://www.hsvdepaardenvriend.nl/
http://www.facebook.com/hsvdepaardenvriend
http://www.facebook.com/groups/23053886566872
http://www.knhs.nl/
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KOSTEN LEDEN 
 
 
De kosten voor het lidmaatschap van HSV De Paardenvriend zijn als volgt: 
 

• Entreegeld  (eenmalige administratiekosten)     € 60,00 

 

• Contributie  (jaarlijks)       € 100,00 

Om u te belonen voor uw vrijwillige inzet kunt u door middel van het helpen tijdens activiteiten uw contributie 

terugverdienen. Dit houdt in dat u per gewerkt dagdeel €10,- terug ontvangt. U kunt u inzetten tijdens o.a. 

wedstrijden, corvee-dagen en andere activiteiten waarbij inzet van leden nodig is. Indien u zorgt dat er een niet-lid 

mee komt helpen tijdens een activiteit, kan deze persoon ook €10,- per dagdeel verdienen.  Het bestuur geeft aan 

welke activiteiten hiervoor in aanmerking komen. 

 
De kosten indien u gebruik wil maken van alle faciliteiten: 

 

• Kwartaalgeld (per kwartaal, alleen bij gebruik van accommodatie)  € 60,00 

U kunt dan onbeperkt gebruik maken van alle faciliteiten die wij te bieden hebben. 

 

• Lesgeld  (per kwartaal)     variabel, vanaf  € 60,00 

Indien u mee rijdt in één van de lessen, betaald u al kwartaalgeld. U bent dan vrij om ook buiten de lestijden om 

gebruik te maken van alle faciliteiten. U hoeft géén extra kwartaalgeld te betalen. 

 

• Gebruik binnen rijhallen of buitenaccommodatie per paard   € 10,00   

 
 
Bovenstaande kosten worden aan het eind van elk kwartaal automatisch geïncasseerd. 
Automatische incasso is verplicht, anders is lidmaatschap van de vereniging niet 
mogelijk. U dient bij aanvang van het lidmaatschap daarom dan ook een machtiging 
voor het automatisch innen van bovenstaande gelden te ondertekenen. 
 
 
De kosten voor overig gebruik en verhuur staan vermeld op pagina 18. 
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ORGANIGRAM 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
 
1. Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap 

1. Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een schriftelijke 
aanmelding bij de secretaris. Wanneer de betrokkene jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding 
behalve door de betrokkene tevens te worden ondertekend door een ouder of voogd. 

2. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat de betrokkene wordt 
aangemeld voor het lidmaatschap van de vereniging KNHS, evenals voor het lidmaatschap van de 
regiovereniging waaronder de vereniging ressorteert. De aanmelding van het lidmaatschap van 
de genoemde verenigingen geschiedt door het bestuur van de vereniging. 

3. De betrokkene kan alleen als lid van de vereniging worden toegelaten indien en zolang de 
betrokkene tevens lid van de in lid 2 genoemde verenigingen is. Dan zijn voor de duur van het 
lidmaatschap naast statuten en reglementen van de vereniging tevens op het lid van toepassing 
de statuten en reglementen van de in lid 2 genoemde verenigingen. 

4. Het lidmaatschap van de vereniging wordt toegekend aan personen en wordt aangegaan voor 
tenminste één jaar, met automatische verlenging. Opzegging van het lidmaatschap kan 
uitsluitend schriftelijk bij het secretariaat van de vereniging, vóór 1 november voorafgaand aan 
het jaar waarin men niet meer lid wil zijn. 

5. Het bestuur beslist over toelating van leden. Indien het bestuur niet tot toelating besluit, kan op 
verzoek van betrokkene de algemene vergadering alsnog tot toelating tot lidmaatschap 
besluiten. 

6. De leden ontvangen na hun toelating een exemplaar van de reglementen van de vereniging. De 
statuten van H.S.V. de Paardenvriend zijn op te vragen bij de secretaris. De statuten en 
reglementen van de KNHS kunnen op verzoek van betrokkene tegen betaling bij het 
federatiebureau van de KNHS worden verkregen. 

7. Lidmaatschap van de vereniging is alleen mogelijk als het kandidaat-lid bereid is de verschuldigde 
contributie-en kwartaalgelden te betalen door middel van automatische incasso. 
 
 

2. Categorieën van leden 
Onze vereniging kent de volgende soorten leden: 

• Actieve leden: Nemen actief deel aan de activiteiten c.q. wedstrijden van de verenging; 

• Ere leden:  Zijn erelid geworden door speciale verdiensten aan de vereniging; 

• Aspirant leden: Voldoen aan de vereisten voor een gewoon lidmaatschap, maar zijn maar minder  
    dan drie maanden lid of jonger dan zestien jaar. 

• Club van 100: Zijn niet officieel lid van de vereniging, hebben geen stemrecht, maar  
    ondersteunen de vereniging door een jaarlijkse bijdrage van €25,- en nemen deel  
    aan alle overige activiteiten van de vereniging. 

   

3. Contributie 
De contributie van de leden wordt jaarlijks in de vergadering als bedoeld in de statuten, vastgesteld. Elk 
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nieuw lid betaalt bij het aangaan van het lidmaatschap, eenmalig entreegeld. De contributie en overige 
kosten worden periodiek bij de leden uitsluitend middels automatische incasso in rekening gebracht. 
Wordt men lid in de loop van een kalenderjaar, dan is toch contributie voor het gehele jaar verschuldigd. 
 
 
4. Diergezondheid 
Eigenaren van paarden/pony's die deelnemen aan activiteiten in clubverband dienen bij hun dier 
desgevraagd een geldig entingsbewijs te kunnen tonen. Het bestuur ziet daarop toe en houdt zich het 
recht voor, dieren die niet aan het entingprotocol voldoen, de toegang tot de clubactiviteiten te 
ontzeggen. 
 
 
5. Veiligheid 

1. Het dragen van een goedgekeurde veiligheidscap/-helm tijdens het rijden in en rondom de 
accommodatie is verplicht. 

2. De toegang tot de rijbaan is alleen toegestaan voor ruiters met paard en hun begeleider of 
instructeur. Het is niet toegestaan dat tijdens het paardrijden andere kinderen/volwassenen, 
behalve de begeleider of instructeur, zich in de rijbaan bevinden. Ook de aanwezigheid van 
honden in de rijbaan tijdens het paardrijden is niet toegestaan. 
 

6. Medewerking aan evenementen en activiteiten 
Alle leden (en voor de leden jonger dan 16 jaar de ouders) dienen op gezette tijden medewerking te 
verlenen aan de organisatie van wedstrijden en overige evenementen. In goed overleg met de 
betrokkenen tracht het bestuur tot een evenwichtige indeling te komen. Bij verhindering zorgen de 
leden of de ouders zelf voor een geschikte vervanging. Ieder lid is verplicht zich meerdere dagdelen per 
jaar in te zetten voor de vereniging. Hierbij maken we een onderscheid tussen rijdende leden en overige 
leden. Rijdende leden en dus veelal de gebruikers van de accommodatie dienen een voorbeeldfunctie te 
vervullen. Het bestuur kan personen vrijstellen van deze verplichting. 
 
Om leden én niet-leden te belonen voor hun inzet tijdens onze activiteiten vergoeden wij €10,- per 
gewerkt dagdeel. Er zit géén limiet aan. Een lid heeft dus mogelijkheid om de volledige contributie met 
verdiensten terug krijgen. Onder deze activiteiten gelden o.a. onze eigen wedstrijden en corvee dagen, 
maar ook wanneer er hulp van leden wordt verwacht tijdens evenementen waarbij wij ons terrein 
‘verhuren’.  
 

 
7. Bestuur 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 

2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. 

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 
vice-voorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en verplichtingen van de 
voorzitter treedt. 

4. In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen, 
indien niet tenminste de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig is. Het 
onderwerp wordt dan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan 
worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden. 
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5. Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen, tenzij een 
meerderheid van tenminste tweederde van het aantal leden van het bestuur anders beslist. 

6. Ieder lid van het bestuur heeft één stem. 

7. Bestuursleden zijn in de mogelijkheid om zelfstandig aankopen kleiner of gelijk aan € 250,00 
namens de vereniging te doen. Tot € 1.500 kan dit na overleg met vier bestuursleden. Hierover 
dienen de bestuursleden verantwoording af te leggen aan het bestuur. 

8. Het bepaalde in artikel 8 en 9 van de statuten is van overeenkomstige toepassing, voor zover 
daarvan in dit artikel niet is afgeweken. 

 

8. Vertegenwoordiging in regiovergadering 
De vereniging wordt in de algemene vergadering van de regio vertegenwoordigd door een of twee 
bestuursleden. 
 
 

9. Verkiezingen en benoemingen 
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. 

1. Voor alle kandidaten voor de in lid 1 bedoelde functies geldt dat lidmaatschap van de vereniging 
een pre is, maar geen vereiste.  

2. 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. 
 
 

10. Officiële mededelingen 

1. Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit 
door het bestuur of door de algemene vergadering gewenst wordt geacht, evenals alle 
uitvoeringsbesluiten, worden opgenomen in de officiële mededelingen van de vereniging. 

2. De leden ontvangen de officiële mededelingen. 
 
 

11. Gebruik accommodatie en stallen 
1. Een ieder dient zich in en rondom de accommodatie rustig te gedragen. Niet rennen en 

schreeuwen. Er dient rust in de stallen te heersen.  
2. Er mag in en rondom de accommodatie niet gerookt worden. 
3. De stallen zijn -behoudens noodsituaties- slechts toegankelijk voor stalpersoneel en leden die 

daar een paard hebben gestald hun dierenartsen en hoefsmeden. 
4. Aanwijzingen van de stallencommissie, de instructeurs en het bestuur dienen door iedereen 

opgevolgd te worden. 
5. De stalgangen dienen altijd netjes te zijn; harnachement en gereedschap (kruiwagens, emmers 

e.d.) mogen niet in de gangen staan of hangen en moeten altijd direct na gebruik worden 
opgeruimd.  

6. Paarden/pony’s mogen niet in de stalgangen worden gepoetst, behoudens de daarvoor 
aangewezen plaatsen. 
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7. Poorten en deuren dienen te allen tijde na doorgang gesloten te worden. 
 
 
12. Aansprakelijkheid 
De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, persoonlijk letsel en/of 
beschadigingen en vermissing van persoonlijke goederen. Leden dienen zelf zorg te dragen voor een 
aansprakelijkheidsverzekering en een ziektekostenverzekering. Paarden en pony's moeten ook voor 
aansprakelijkheid verzekerd zijn, meestal vallen zij onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering. 
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw eigen verzekeringsmaatschappij. 
 
 
13. Vertrouwenspersoon, verklaring van goed gedrag 
Het bestuur kan van leden en niet leden een “verklaring van goed gedrag” vragen. 
Binnen de vereniging wordt instructie gegeven aan kinderen en worden activiteiten georganiseerd 
waaronder een ponykamp. Ook in een vereniging kan er sprake zijn van conflicten, pestgedrag en 
seksuele intimidatie. De vereniging heeft Lilian Peeters-Bongers benoemd als vertrouwenspersonen. De 
vertrouwenspersoon heeft een oor voor eenieder die vragen heeft over pestgedrag, seksuele intimidatie 
en geschillen binnen de vereniging.  
  

 
14. Sociale Media 
Communiceren heeft in deze virtuele wereld een heel andere dimensie gekregen. Via o.a. chat, email, 
app, Instagram en Facebook wordt vluchtig en snel berichten verspreid over de hele wereld. De nieuwe 
wereld heeft ook nadelige effecten als meningen ongefundeerd zonder hoor/wederhoor via de Social 
Media worden verspreid. Bij meningsverschillen is de vereniging een groot voorstander eerst te zoeken 
naar een oplossing door met elkaar in gesprek te gaan.  
 
 
15. Overige situaties 
Het uitleggen van enig artikel van dit reglement is voorbehouden aan het bestuur. In alle overige 
situaties dan in dit reglement of de statuten vermeldt, beslist het bestuur.  

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Informatiepakket HSV De Paardenvriend, versie 01-11-2020 

KLACHTENPROCEDURE 
 
 
Indien u klachten heeft over het huishoudelijk reglement, het naleven van de veiligheidseisen in/op onze 
accommodatie of over de uitvoering van het veiligheidsbeleid in het bijzonder dan wel m.b.t. algemene 
klachten van onze vereniging, dan verneemt het bestuur dit graag zo spoedig mogelijk. Dan kunnen wij 
snel actie ondernemen. 
 
Alle klachten behandelen wij op dezelfde wijze: 
 

• Dien u klacht mondeling dan wel bij voorkeur schriftelijk (met vermelding van uw naam) in bij ons 
bestuurslid en coördinator veiligheid, de heer Jo Kurstjens (Industriestraat 11, 5953 LT Reuver; 
telefoon 06-53396213). 

• Indien u met de coördinator geen overeenstemming bereikt of de klacht niet rechtstreeks bij de 
coördinator wil neerleggen, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij het bestuur. U dient de 
klacht duidelijk te omschrijven met een heldere onderbouwing van uw standpunt. 

• Binnen twee weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u van het bestuur antwoord. 

• Indien u het niet eens bent met het antwoord van het bestuur op het gebied van veiligheidsklachten, 
dan kunt u zich uitsluitend schriftelijk wenden tot:  
Het Keurmerkinstituut, Postbus 45, 2700 AA Zoetermeer 

• Binnen twee weken wordt u door het Keurmerkinstituut geïnformeerd over de wijze  
waarop uw klacht wordt behandeld. 

• Naast het melden van klachten zijn het stellen van vragen en het opperen van ideeën uiteraard ook 
mogelijk. Wij kunnen dan mogelijke verbeteringen in gang zetten.  
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ACCOMMODATIE REGLEMENT  
 
 
1. De gebruiker die de regels overtreedt kan door elk ander lid hierop worden aangesproken. Indien 

een gebruiker herhaaldelijk in overtreding is en na waarschuwingen zijn gedrag niet verbeterd, 
wordt hem/haar de toegang tot de accommodatie met paard of pony ontzegd door een 
bestuursbesluit.  

2. In de gehele accommodatie geldt een algemeen rookverbod. 
3. Iedere gebruiker dient na gebruik van de accommodatie de mest van zijn/haar paard/ pony uit de 

rijhal, buitenbak en van het erf rondom de accommodatie te verwijderen. Voor het opruimen van het 
mest is primair verantwoordelijk de gebruiker. Als er sprake is van instructie heeft de instructeur de 
taak de ruiters op hun plicht te wijzen en is dus secundair verantwoordelijk. 

4. Alcoholgebruik vóór of tijdens het rijden is niet toegestaan. 
5. Tijdens het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidscap/-helm te dragen. 
6. Tijdens het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen óf stevige schoenen met een gladde zool en 

een hak, gecombineerd met chaps. 
7. Tijdens het rijden dienen de laarzen of schoenen voldoende in de stijgbeugels te zitten. 
8. Tijdens het rijden is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse 

kleding te dragen. 
9. De toegang tot de rijbaan is alleen toegestaan voor ruiters met paard en hun begeleider of 

instructeur. Het is niet toegestaan dat tijdens het paardrijden andere kinderen/volwassenen, behalve 
de begeleider of instructeur, zich in de rijbaan bevinden. Ook de aanwezigheid van honden in de 
rijbaan tijdens het paardrijden is niet toegestaan. 

10. Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan moet luid worden aangekondigd. 
11. Op- en afstijgen van paard/pony dient gestructureerd te geschieden.  
12. De combinatie die op de linkerhand rijdt, heeft bij het elkaar passeren op de hoefslag voorrang 

(rechts houden). 
13. De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt, heeft altijd voorrang. 
14. Combinaties mogen elkaar niet snijden bij het passeren. Geef elkaar de ruimte. 
15. Wanneer er meerdere combinaties rijden, dan gaat dressuur rijden voor springen. 
16. Wanneer er meerdere combinaties springen, dan dient het springen van een hindernis te worden 

aangekondigd.  
17. Indien een lid niet deelneemt aan een clubles en toch gebruik wenst te maken van de 

accommodatie, is dit lid een bijdrage van €60,- per kwartaal verschuldigd. Deze bijdrage zal via 
automatische incasso worden verrekend. Een of tweemaal gebruik maken in een kwartaal is 
voldoende om kwartaalgeld te moeten betalen  

18. Ervaren rijdende leden en/of deelnemers aan de clublessen, die toestemming hebben van 
instructeur en bestuur om individueel gebruik te maken van onze accommodatie, dienen altijd een 
mobiele telefoon bij zich te hebben om in nood een alarmnummer te kunnen bellen. 

19. In verband met de bodemgesteldheid is het niet toegestaan paarden/pony’s in een van de rijhallen 
of de buitenbak te longeren. Uitgezonderd is het kortstondig longeren  (maximaal 10 minuten) 
kleine rijhal en de oefen buitenbak. Diegene die longeert is verplicht om mee te lopen met het paard. 
Als longeerder stil blijven staan en het paard/pony dezelfde cirkel te laten lopen is ten strengste 
verboden. Tevens geldt de beperking, dat wanneer er meerdere ruiters in de rijhal of buitenbak 
aanwezig zijn, dit niet is toegestaan. Het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen hiervan afwijken.  

20. Het is niet toegestaan paarden/pony’s los te laten lopen in de rijhallen. Dit geldt ook voor de leden 
die een paard gestald hebben op de manege.  

21. Bij individueel gebruik is het inschakelen van 50% van de aanwezige verlichting van de kleine rijhal 
voldoende. Voor de grote rijhal is enkel het inschakelen van de middelste verlichtingslijn voldoende. 
Voor de buitenbak zijn de drie lampen aan de westzijde voldoende. De leden dienen bij elkaar te 
trainen, dus één rijhal of buitenbak met verlichting optimaal benutten. 
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22. De laatst aanwezige ruiter/persoon die gebruik maakt van de rijhal/accommodatie dient ervoor te 
zorgen dat de verlichting uit is, het rolluik tussen de rijhallen dicht is en alle deuren gesloten zijn, 
inclusief de poort(en) aan de Bergerhofweg. 

23. Indien men individueel binnen traint, dienen alle ruiters samen gebruik te maken van dezelfde rijhal 
(twee ruiters elk in een aparte rijhal is dus niet toegestaan). 

24. De algemene toegang voor ruiters met paard/pony is de grote schuifdeur tussen beide rijhallen. 
25. Gebruik hindernismaterieel: het hindernis materiaal is opgeslagen tussen de twee rijhallen in. 

Eenieder die hier gebruik van maakt, dient dit materiaal ook weer op te ruimen. 
26. Gebruik toiletten: tijdens reguliere openingstijden van de kantine uitsluitend het invalidentoilet. 

Wanneer de kantine gesloten is, dient men de toiletten aan de stalzijde te gebruiken. 
27. Gebruik groene poort die toegang geeft tot de stallen: uitsluitend te gebruiken door de stalhouders. 
28. Gebruik poorten en verlichting: zie instructiekaart bij elke grote poort. 
29. Bezettingsschema rijhallen: zie schema lesindeling en kalender op de site. 
30. De rijbakken kunnen gesloten worden vanwege onderhoud. 
31. Onderhoud aan/van de accommodatie heeft te allen tijde voorrang op vrij rijden. De aanwijzingen 

van personen/leden die onderhoud verrichten aan de rijhallen en oefenbakken buiten dienen te 
worden opgevolgd. Het bestuur heeft John Janzen, Piet en Sjaak de Vlieger en Huub Janssen de 
bevoegdheid toegekend om aanwijzingen te geven aan de leden en derden die zich bevinden op 
onze locatie.  

32. Het beregenen van alle rijbakken heeft eveneens te allen tijde voorrang. Men dient vóór gebruik 
zorg te dragen dat de bodem voldoende nat is. 

33. Wanneer er evenementen plaatsvinden in een van de rijhallen staat dit vermeld op de kalender op 
de site. Voorafgaand aan dit evenement wordt de rijhal in gereedheid gebracht, waarna het gebruik 
verboden is. Dit wordt aangegeven met een bordje.  

34. Tijdens gebruik van de accommodatie kunnen bezoekers (die de trainingen bezoeken) zonder 
paardentrailer hun auto parkeren aan de voorzijde van de manege (Bergerhofweg), zodat de ruiters 
met paardentrailer aan de achterzijde van de manege voldoende parkeergelegenheid hebben. 

35. De parkeerverlichting achter de manege kan handmatig worden bediend. Na bezoek/training deze 
ook weer uitzetten en bij verlaten van de manege de poorten sluiten, ook overdag. 

36. De leden die genoemd zijn in artikel 31 zijn in bezit van de sleutels van de technische ruimte bij de 
wedstrijdpiste buiten. Wanneer bij springtrainingen het noodzakelijk is om de volledige verlichting in 
te schakelen kan dat in overleg met een van hen. 
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LESREGLEMENT 
 
 

1. Het dragen van een goedgekeurde veiligheidscap/-helm tijdens het rijden in en rondom de 
accommodatie is verplicht. 

2. Aanmelding voor indeling in een les dient te geschieden bij de contactpersoon van de 
desbetreffende persoon.  

3. Iemand die zich met een paard aanmeldt voor een les, dient ook met ditzelfde paard aan de les 
deel te nemen. Hierop kunnen alleen uitzonderingen worden gemaakt na toestemming van de TC. 

4. Ruilen met een andere combinatie van de les is niet toegestaan zonder toestemming van de TC. 
5. Elke contactpersoon registreert de opkomst per combinatie. 
6. Iedereen dient zich, indien hij/zij niet naar de les kan komen, af te melden bij de contactpersoon 

van de betreffende les. Wanneer men zich niet afmeldt, wordt er  
€2,50 boete opgelegd, welke via automatische incasso wordt ingehouden. 

7. Wanneer een deelnemer zich voor een langere periode afmeldt voor de les, zal door de TC 
bekeken worden of de plaats in de les vrij gehouden wordt. 

8. Indeling in een les wil niet zeggen dat men recht behoudt op deze plaats in de les. In overleg met 
de betreffende ruiter, kan men anders ingedeeld worden.  

9. Tijdens de lessen is het niet toegestaan om met de instructeur c.q. instructrice te discussiëren. 
Vragen stellen of nader uitleg vragen mag wel. Opmerkingen over de lessen kunnen kenbaar 
worden gemaakt aan de TC, welke deze in de evaluatie zal bespreken. 

10. De TC evalueert 2 keer per jaar over de lesindeling. 
11. De betreffende binnenrijbaan dient vóór aanvang van het eerste lesuur vrij te zijn en blijft tot 15 

minuten ná afloop van het laatste lesuur ter beschikking aan de deelnemers van de les.  
12. Uitstappen/Losstappen van de paarden tijdens de afgelopen/de opvolgende les dient in de kleine 

rijhal te gebeuren. Is de kleine rijhal bezet/verhuurd dan kan het zuidelijke deel van de grote rijhal 
hiervoor gebruikt worden (20x25 m) dit dient dan in rust te geschieden, zodat deelnemers aan de 
clubles niet gehinderd worden.  

13. Als in de grote rijhal een parcours is opgebouwd en er vindt een clubles plaats dan kan een ander 
lid (vrij rijden) geen gebruik maken van die hal. 

14. Bij aanvang van de eerste springles dienen de ruiters mee te helpen met het opbouwen van de 
hindernissen. Na afloop van de laatste springles, dienen de deelnemers zelf het hindermaterieel 
op te ruimen. 

15. Wanneer besloten wordt om in de binnen-of buitenbak een parcours langer te laten staan, zijn de 
springruiters verplicht de hindernissen niet langer dan vier dagen op één plaats te houden. Met 
andere woorden, continu verplaatsen i.v.m. bodemgesteldheid. In principe gebeurt dat iedere 
week na de springles op woensdagavond.  

16. Tijdens de lesuren kunnen bezoekers zonder paardentrailer hun auto parkeren aan de voorzijde 
van de manege (Bergerhofweg), zodat de ruiters met paardentrailer aan de achterzijde van de 
manege voldoende parkeergelegenheid hebben. 

17. Lesgeld wordt per kwartaal afgerekend en de kosten van een les worden door het bestuur van 
HSV de Paardenvriend vastgesteld. Betaling van het lesgeld geschiedt middels automatische 
incasso. 

18. Op zon- en feestdagen is er géén les. 
19. De binnenmanege kan verhuurd worden c.q. voor andere doeleinden 

beschikbaar worden gesteld. Indien ruiters hierdoor geen gebruik kunnen 
maken van de binnenrijbaan zullen de leden hiervan tijdig in kennis worden 
gesteld middels de agenda op de site. 

20. Tijdens clublessen is het toegestaan de volledige verlichting van de betreffende hal te gebruiken. 
21. Ieder lid kan tegen vergoeding deelnemen aan één clubles. De TC behoudt echter het recht om de 

lessen optimaal bezet te houden en leden laten deelnemen aan meerdere lessen (uiteraard tegen 
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extra vergoeding). Deze deelnemers dienen dan wel een keuze te maken welke les hun primaire 
les is, met dien verstande dat wanneer een volgend clublid, welke nog geen les volgt en graag wil 
deelnemen in deze betreffende les, deze voor hem/haar in de plaats komt. Met deze regel wordt 
“last one in, first one out” gehanteerd. 

 
 

Overzicht huidige lessen 
 
Dag  categorie instructeur  tijd   contactpersoon 
Maandag kinderen Suzanne Bouten 18.00 – 19.00 uur Suzanne Bouten 
       19.00 – 20.00 uur 06-53258777 
 
Dinsdag springen Angelique Dohms 19.30 – 20.30 uur Angelique Dohms 
          06-11727813 
 
Woensdag springen Marten Gunnarsson 18.30 – 19.30 uur Angelique Dohms 
       19.30 – 20.30 uur 06-11727813 
       20.30 – 21.30 uur  
 
Vrijdag  dressuur Jip de Bot  18.30 – 19.15 uur Dominique Killaars 
       19.15 – 20.00 uur 06-21459449 
       20.00 – 20.45 uur   
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PROJECTGROEPEN 

 
 
Om ons als vereniging te blijven ontwikkelen zijn wij in 2018 gestart met het werken met projectgroepen. 
Deze projectgroepen zijn opgestart om het bestuur te ontlasten en ieder lid in zijn/haar eigen kracht 
actief bij de club te betrekken. 
Eind 2017 heeft het bestuur alle leden gevraagd om in groepen van zo'n 10 personen aan tafel te gaan 
zitten. De opkomst tijdens deze bijeenkomsten was maar liefst 85%. De instelling hiervan was om van de 
leden te horen hoe zij er als lid in staan en wat hun verwachtingen van HSV De Paardenvriend zijn.  
Tijdens deze avonden zijn héél veel ideeën ontstaan en sindsdien als vereniging gegroeid. 
HSV De Paardenvriend beschikt over een prachtige accommodatie waar we dan ook graag actief gebruik 
van maken. Buiten het regelmatig organiseren van eigen wedstrijden en verhuren onze accommodatie 
aan derden, vinden we het ook erg belangrijk om een goede sfeer binnen de vereniging te behouden. 
Daarom organiseren wij regelmatig leuke activiteiten voor leden en gezinsleden. 
 
Elk lid is onderverdeeld in één of meerdere van de volgende projectgroepen: 
➢ Dressuur (o.l.v. Nadine Latiers) 

- brainstormen over dressuurgerichte activiteiten; 
- voorbereiden/organiseren van (oefen)dressuur wedstrijden; 
- organiseren van clinics. 

➢ Horeca (o.l.v. Jan van Wijlick) 
- brainstormen over mogelijkheden; 
- opbouw tijdens evenementen; 
- inzet tijdens evenementen. 

➢ Jeugd/ruiter begeleiding (o.l.v. Nicolle Boonen) 
- organiseren ponykamp; 
- organiseren bixie-wedstrijden; 
- organiseren jeugd activiteiten; 
- organiseren clinics. 

➢ Onderhoud en terreinen (o.l.v. Jan van Wijlick) 
- onderhoud accommodatie en terreinen; 
- vernieuwing en vervanging.  

➢ Ontspanning en activiteiten (o.l.v. Dominique Killaars) 
- organiseren van activiteiten; 
- teambuildig. 

➢ Public Relations (o.l.v. Dominique Killaars) 

- schrijven artikelen; 
- publicatie (sociale) media; 
- website onderhouden; 
- flyer maken. 

➢ Sponsoring (o.l.v. Angelique Dohms) 
- sponsorcontracten; 
- werven sponsoren; 
- onderhouden sponsoren. 

➢ Springen (o.l.v Angelique Dohms) 
- brainstormen over springgerichte activiteiten;  
- voorbereiden/organiseren van (oefen)springen wedstrijden; 
- organiseren van clinics. 
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ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING 
 
 
Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese Privacy Wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
ingegaan. Wellicht hebben jullie hier al iets van vernomen. De wet is bedoeld om ieders privacy te 
beschermen en misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan. 
Graag willen wij jullie bij dezen hierover informeren.  
 
Wat betekent dit voor jullie als leden? 
- Bij het publiceren van een foto hebben wij van iedereen die op deze foto staat toestemming nodig; - De 
ledenlijst met persoonlijke gegevens is niet openbaar en blijft alleen binnen het bestuur; 
- Wij dienen van iedereen een ingevuld en ondertekend formulier te hebben waarin ze toestemming 
geven of weigeren. 
 
Als vereniging willen wij ons dan ook aan deze wet houden, helaas wordt het er alleen niet makkelijker 
op. 
In de bijlage vinden jullie een formulier waarin jullie toestemming geven dat wij gegevens van jullie 
mogen publiceren. Dit gaat dan om het gebruik van foto’s op onze website, kranten en sociale media. 
De overige persoonlijke gegevens als NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer en e-mail waar 
wij over beschikken, zullen niet aan derden worden verstrekt. Enkel het bestuur beschikt over een 
actuele ledenlijst. Mochten jullie gegevens van iemand nodig hebben, is het de bedoeling dat je diegene 
hiervoor zelf benaderd. Indien dit niet mogelijk is kunnen jullie hiervoor contact opnemen met 
Dominique.  
 
In de bijlage vinden jullie een ‘overeenkomst’-formulier welke jullie moeten invullen en ondertekenen. 
Ook als jullie hiervoor géén toestemming geven, moet dit formulier worden ingevuld. Wij hopen dan ook 
dat iedereen dit formulier ondertekend en inlevert. Zo hoeven wij er niet achteraan te blijven gaan. Dit 
formulier moeten we van iedereen ingevuld retour krijgen en bewaren. 
De mogelijkheden zijn als volgt: 
- bijlage printen, invullen, ondertekenen, inscannen en terugmailen naar info@hsvdepaardenvriend.nl 
(voorkeur); 

- as. zaterdag het formulier invullen en in de klapper doen; 
- bijlage printen, invullen en bij een bestuurslid inleveren 
- formulier aan een bestuurslid vragen en deze inleveren 
Correspondentieadres: Deken Jaspersstraat 69, 5988EJ Helden, tnv. Dominique Killaars 

 
Mochten jullie meer informatie hierover willen, verwijzen wij jullie door naar de site van AVG:  
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl / www.avgverenigingen.nl  
 
Hartelijk dank alvast voor jullie medewerking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@hsvdepaardenvriend.nl
http://www.avgverenigingen.nl/
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HUURPRIJZEN (richtprijzen, maatwerk is mogelijk) 
  
 
Individueel gebruik accommodatie niet leden 
Gebruik binnen rijhallen of buitenaccommodatie niet lid            € 12,50   per uur 
Onbeperkt rijden niet lid in de rijhallen of buitenterreinen         € 65,00  per maand 
Onbeperkt rijden niet lid in de kleine rijhal of buitenterreinen         € 125,00 per kwartaal 
Onbeperkt rijden niet lid in de grote rijhal of buitenterreinen       € 150,00 per kwartaal 
Alleen als rijhallen/buitenterrein niet bezet zijn. Meerdere ruiters kunnen tegelijkertijd gebruik maken van de rijhal. 

 
 
Ruiter huurt een rijhal of buitenterrein wel of niet periodiek 
Gebruik binnen rijhallen (volledig ter beschikking) of  
buitenaccommodatie lid die geen kwartaalgeld betaald                     € 20,00 per uur                                                                             
Gebruik binnen rijhallen (volledig ter beschikking) of  
buitenaccommodatie niet lid die geen kwartaalgeld betaald    € 25,00 per uur 

 
Verhuur (gedeelte) accommodatie  
Verhuur grote rijhal met verlichting gedurende: 
Zaterdag en of zondag                                                                      € 300,00 per weekend 
Alleen zaterdag/zondag grote rijhal                                                  € 200,00 per dag 
Alleen zaterdag/zondag kleine rijhal                                                € 150,00 per dag 
  
Verhuur buitenterreinen 
Twee all weatherbakken op zaterdag en of zondag                        € 1.000,00-€ 1.500,00 
(afhankelijk van gebruik hindernissen, trekker, etc.) 
Alleen zaterdag/zondag twee all weatherbakken                            € 750,00-€ 1.250,00 
Huur kantine inclusief energiekosten     € 40,00 per dagdeel 
 
Huur weilanden per hectare per dag                          € 250,00 
Huur houten vloer totaal 640 m2                                                      € 1,25  per m² 
Huur kantine inclusief energiekosten     € 40,00 per dagdeel 
Huur hindernismateriaal per hindernis                                             € 15,00 
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BIJLAGE 1 
 
 
AANMELDFORMULIER HSV De Paardenvriend 
 
lidnr. KNHS _____________________________________  (indien bekend) 
 
inschrijfdatum: _____________________________________ 
 
voornaam:  _____________________________________  
 
voorletters: _____________________________________      ⃝ M  ⃝ V       ⃝ N 
 
achternaam:  _____________________________________ 
 
geb. datum:   _____________________________________ 
 
straat:  _____________________________________ huisnummer:  _____________ 
 
woonplaats: _____________________________________ postcode: _____________ 
 
telnr. mobiel: _____________________________________ thuis:   _____________ 
 
emailadres: _____________________________________  
 
Ik ontvang graag e-mails m.b.t.:  ⃝ (oefen) dressuur  ⃝ (oefen) springen  ⃝ bixie 
       ⃝ (oefen) eventing  ⃝ workshops   ⃝ clinics 
 
 
indien < 16 jaar, anders n.v.t. 
naam ondertekende ouder:  _____________________________________ 
 
datum:    _____________________________________ 
 
 
handtekening:    _____________________________________ 
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BIJLAGE 2 
 
 

Overeenkomst Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 
Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese Privacy Wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
ingegaan. De wet is bedoeld om ieders privacy te beschermen en misbruik van persoonsgegevens tegen 
te gaan. 
 
Ondergetekende geeft toestemming aan de volgende vereniging: 
 
HSV De Paardenvriend 
Bergerhofweg 2 
5953 NR  Reuver 
 
om de volgende gegevens van mij te gebruiken, zet een kruisje door het bolletje indien van toepassing: 

o het publiceren van beeldmateriaal waar ik op sta voor gebruik van website, krant, nieuwsbrief en 
(sociale) media. 

o het publiceren van naam, naam paard/pony, klasse en uitslag in website, krant, nieuwsbrief en 
(sociale) media. 

o het voor andere leden zichtbaar stellen van mijn e-mailadres bij het versturen van mail. 

o geen enkele gegevens van mij mogen worden gebruikt. 
 
Onderstaand zijn tevens de enige gegevens, m.u.v. beeldmateriaal, rekeningnummer en KNHS 
persoonsgegevens, waarover wij, het bestuur, beschikken. 
 
naam lid:  __________________________________________________   ⃝ M  ⃝ V 
 
geb. datum:   ________________________________voorletters:________ 
 
straat:  ________________________________huisnr.:____________ 
 
woonplaats: ________________________________ postcode:_________ 
 
telnr. mobiel: ________________________________thuis: _____________ 
 
emailadres: __________________________________________________ 
 
indien < 16 jaar, anders n.v.t. 
naam ondertekende ouder:  ______________________________________ 
 
datum: _______________________________________________________ 
 
 
Handtekening: _________________________________________________ 
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BIJLAGE 3 
 
 
DOORLOPENDE MACHTIGING 
 
Het voldoen van het lidmaatschapsgeld en eventueel kwartaal verloopt via een automatische incasso. Als 
lid van HSV De Paardenvriend dient u akkoord te gaan met een doorlopende machtiging. 
Onderstaand formulier ontvangen wij graag ingevuld retour. 
 
 
 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


