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1. Paardensportvereniging De Leijeruiters Helvoirt 
 
In dit informatieboekje willen wij onze vereniging graag aan u voorstellen en onze leden 
informeren over veel zaken rondom onze vereniging en de paardensport. De 
paardensportvereniging De Leijeruiters Helvoirt is in 2004 ontstaan uit de samenvoeging 
van de Landelijke rijvereniging Juliana (opgericht in 1933) en de ponyclub De Huzaartjes 
(opgericht in 1963) in Helvoirt. De vereniging kent dan ook een rijke historie. Onze 
vereniging wil de paarden- en ponysport in al zijn verschillende verschijningsvormen 
bevorderen. Dit doen we onder andere door gezamenlijk te oefenen, lessen te volgen, 
wedstrijden te rijden, een mooie accommodatie beschikbaar te stellen, diverse activiteiten 
te organiseren, etc. De wedstrijdsport speelt van oudsher een grote rol. Daarnaast is er 
volop ruimte voor de recreatieve beoefening van de paardensport, zeker in de mooie 
omgeving van Helvoirt. 
Wij zijn een gezonde vereniging met ruim 100 leden, waarvan 80 leden de paardensport 
actief beoefenen. Door een goed evenwicht tussen sport en spel hebben we veel plezier 
en daarbij kunnen we ook nog trots zijn op de sportieve prestaties van de leden. 
 
Mocht je nog vragen hebben die in dit informatieboekje niet beantwoord worden, neem dan 
contact op met de desbetreffende contactpersoon, zie hiervoor de bijlagen. Natuurlijk 
hebben we ook een website: www.deleijeruiters.nl. Hier vind je de meest actuele 
informatie. 
 
Historie Ponyclub “De Huzaartjes” 
In 1962 neemt kapelaan Visker het initiatief tot de oprichting van De Huzaartjes (1 april 
1962). In de jaren zestig en zeventig groeit de ponyclub niet alleen wat betreft het aantal 
leden, maar ook wat betreft de sportieve prestaties. De club treedt toe tot de NKB 
(Nederlandse Katholieke Bond van landelijke rijverenigingen en ponyclubs). De club krijgt 
ondertussen een steeds vastere positie in het dorp. Zo zijn De Huzaartjes bij de intocht van 
Sinterklaas steeds van de partij evenals bij de feestelijke rondgang op Koninginnedag.  
Het eerste oefenterrein ligt in de buurt van de huidige rolschaatsbaan, maar het verhuist in 
1967 naar de Achterstraat. Omstreeks 1983 gaan de 
ruiters en amazones gebruik maken van de oefenhal 
aan de Achterstraat (nabij de vroegere boerderij van 
Muskens; nu Van der Meerstraat, nabij ´t Heike). In 
1992 wordt met man en macht gewerkt aan oefenhal de 
Hoogakker en op 5 juni 1993 kon de hal feestelijke 
geopend worden. 
Echt pech had de club toen in 1998 de materiaalwagen 
met inhoud werd gestolen. Eigenlijk onmisbaar als de 
club op concours moet. Ook het vaandel verdween 
voorgoed. Maria Teurlinx heeft ervoor gezorgd dat De 
Huzaartjes weer over een prachtig nieuw vaandel 
konden beschikken.  
De drijvende krachten bij de ponyclub zitten niet alleen 
in het bestuur. Ook de commandanten spelen een 
belangrijke rol. Door enthousiast en daadkrachtig op te 

http://www.deleijeruiters.nl/
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treden kan een commandant haar/zijn viertal/zestal/achttal tot grote prestaties brengen. 
Gevolg is duidelijk: aan (landelijke) successen geen gebrek bij De Huzaartjes. De 
successenreeks begint in 1974, vrij snel na toetreding tot de NKB. Het zijn er eigenlijk 
teveel om op te noemen, toch een paar hoogtepunten: 1982 het Achttal Cat. A 
gewestelijke kampioenstitel, 1989 Vivian Stoop NKB titel, 1990 en 1992 NKB 
clubkampioenschap, 1992 Pauline Teurlinx en Vivian Stoop NKB titel individuele dressuur, 
1996 NKB-titel afdelingsdressuur. Ook in de jaren 1997 en 1998 zijn er Helvoirtse NKB-
kampioenen. Maar in 2000 wordt opnieuw een viertal kampioen. Ook het allerlaatste NKB 
kampioenschap wordt door het zestal perfect afgesloten.  
 
Historie Landelijke Rijvereniging Juliana te Helvoirt 
Op 13 november 1933 is door een groep dorpsgenoten, veelal van agrarische afkomst, 
onze vereniging opgericht met de naam: Landelijke Rijvereniging Juliana. 
Toen had de vereniging 18 leden en bedroeg de contributie ƒ 0,50 per jaar. In het jaar 
1939 werd de vereniging tot rust gedwongen door het dreigende oorlogsgevaar en de 
daarop volgende mobilisatie en paardenvordering. In 1946 werden de vereni-

gingsactiviteiten weer opgepakt. 
Gaandeweg wordt de vereniging 
groter en groeien de prestaties. Het 
koudbloed werkpaard is vervangen 
door Engelse volbloeden en een 
toenemend deel van de leden heeft 
geen agrarische achtergrond. In 
1993 neemt de vereniging samen 
met de ponyclub De Huzaartjes de 
nieuwe oefenhal in gebruik, 
waardoor het hele jaar rond 
gereden kan worden. In het jaar 
2003, waarin we ons zeventigjarig 
bestaan hebben gevierd, besluiten 
de ponyclub en rijvereniging te 
fuseren tot één paardensport-

vereniging. In 2004 wordt deze fusie doorgevoerd en ontstaat Paardensportvereniging De 
Leijeruiters te Helvoirt. 
 
PV De Leijeruiters Helvoirt 
Binnen de organisatie van onze vereniging spelen het bestuur en de zes commissies een 
grote rol. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf bestuursleden: voorzitter, secretaris, 
penningmeester, contactpersoon commissie paarden en contactpersoon commissie 
pony’s. De opzet van de organisatie en de verschillende taken van het bestuur en de com-
missies worden in het volgende figuur weergeven. 
 

Jaar van oprichting 1933: vlnr C. van Baast, Chr. vd Boer, G. vd 

Grint, C. v Haaren, F. Leijten, P. vd Zanden, Ant. Teurlinx, J. vd 
Velden en M. Witlox. 
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Accommodatie Commissie
 Dagelijks beheer & onderhoud

 Overleg met de maandagochtendploeg

 Afstemming met Stichting De Hoogakker t.a.v.

 Investeringen, gastgebruik, overleg met gemeente

 Grote schoonmaak

Commissie Paarden
 Organisatie van lessen

 Deelname en indeling lessen

 Instructeurs

 Dressuur, springen, …

 Ondersteuning bij wedstrijden en overige activiteiten

 Organisatie van (paarden)activiteiten

 Buitenritten, Rijweekend, Jaarlijks uitje

Commissie Pony’s
 Organisatie van lessen

 Deelname en indeling lessen

 Commandanten

 Dressuur, springen, afdelingsdressuur

 Ondersteuning bij wedstrijden en overige activiteiten

 Organisatie van activiteiten

 Ponykamp, Ponyspeldag, Tent

Commissie Wedstrijden
 Beheren/uitvoeren wedstrijdsecretariaat

 Startkaarten, coupons, inschrijvingen, …

 Wedstrijdadministratie

 Aanvragen wedstrijden, indeling ringen & coupons …

 Bij wedstrijden nauwe samenwerking met commissie paarden of pony’s

Kantine Commissie
 Inkoop- en voorraadbeheer

 Bemensing van de bar (bardiensten)

 Beheer financiën kantine (i.s.m. financiële administratie vereniging)

 Schoonmaak kantine

PR, Clubblad & Sponsoring
 Clubblad De Hoogakker

 Website www.deleijeruiters.nl

 Ledenwerving (ondersteunend)

 Sponsoring middels reclameborden rijhal, advertenties, …

 Wedstrijd aankondigingen en uitslagen naar regionale dagbladen

Bestuur Paardensportvereniging

 Dagelijks bestuur (financieel & organisatorisch)

 Ledenadministratie en financiële administratie

 Aansturing en zorgdragen voor goed functioneren van de commissies

 Initiëren en planning activiteiten en wedstrijden (uitvoering bij commissies)

 Aanspreekpunt voor leden, andere verenigingen, kring, regio en KNHS

 Denktank, creatief, visie op langere termijn, etc.

Secretariaat &

Ledenadministratie
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Onze accommodatie De Hoogakker (Helvoirtsestraat 7a) 
 
Van koeienstal tot oefenhal  (overdruk uit infoboekje oefenhal dec. 1992) 
In het begin van de tachtiger jaren kwam bij zowel de toenmalige rijvereniging Juliana en 
de ponyclub de Huzaartjes de behoefte bovendrijven om een eigen oefenhal te hebben. 
Altijd in de buitenlucht oefenen is wel leuk maar in de winter was dat een groot probleem. 
Ondanks een goed overleg van beide verenigingen en de gemeente kwam het toch niet 
van de grond. De ponyclub kreeg als alternatief een stal van de gemeente, aan de 
Achterstraat, maar de rijvereniging bleef met lege handen achter. Deze stal was overigens 
niet hoog genoeg, dus werd hij maar uitgediept. Aan het eind van de tachtiger jaren werd 
duidelijk dat de stal plaats moest maken voor woningbouw. Allemaal leuk en aardig, maar 
waar moest de ponyclub blijven. Het zou nog wel even duren voordat hij afgebroken zou 
worden, maar de gemeenteraad reserveerde alvast een bedrag van ƒ 125.000,- voor een 
eventuele oefenhal. 
Naarmate het tijdstip van sloop naderde werden de banden tussen rijvereniging en 
ponyclub steeds nauwer, met als doel een gezamenlijke oefenhal. Veelvuldig en intensief 
overleg tussen gemeente en de beide verenigingen resulteerde in een voorstel om op de 
huidige oefenweide een overdekte oefenhal te bouwen. 
 

 
Opening van de rijhal op 5 juni 1993 

 
Toen in november 1990 de Provinciale Planologische Commissie ook akkoord ging met 
deze plaats, was een eerste en belangrijke hindernis overwonnen. De plaats was er en dus 
moest er gewerkt worden aan de financiële kant. Een zware klus want er was wel geld 
gereserveerd, maar een eerste schatting over de bouwkosten gingen in de richting van 
ƒ 370.000,-. Door eigen inbreng, zowel werk als financieel, kon er in maart 1992 een 
voorstel in de gemeenteraad komen voor een oefenhal. De gemeente droeg ƒ 200.000,- bij 
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(inclusief het gereserveerde bedrag), en de beide verenigingen ieder ƒ 65.000,-. Het 
voorstel haalde het onder het toeziend oog van vele paardensportliefhebbers. Afspraak 
was wel dat de gemeente eigenaar zou worden, en de beide verenigingen gezamenlijk 
huurder. 
Daarom waren er in eerste instantie plannen om een beheercommissie op te richten. 
Juridisch was deze commissie geen rechtspersoon en daarom werd besloten om te kiezen 
voor een stichtingsvorm: Stichting De Hoogakker. 
 
Stichting De Hoogakker 
De stichting werd dus huurder van de gemeente. Zij heeft als doel het in stand houden en 
bevorderen van de paardensport in de kern Helvoirt, door zorg te dragen voor het beheer 
van de oefenhal. 
In het bestuur van Stichting De Hoogakker hebben minstens drie personen zitting. Het 
bestuur heeft als taak: 

 het onderhouden van contacten met de gemeente Haaren; 
 het financiële beheer van de oefenhal; 
 het vaststellen van de benodigde investeringen en de realisatie van de 

investeringsplannen. Dit gebeurt in overleg met paardensportvereniging De 
Leijeruiters Helvoirt; 

 het beheren van de reclameborden; 
 de organisatie / coördinatie van gastgebruikers 

Wedstrijdleden en bakleden van de Paardensportvereniging De Leijeruiters kunnen 
gebruik maken van rijhal De Hoogakker en de oefenterreinen met inachtneming van het 
huishoudelijk reglement ´rijhal de Hoogakker´, zie blz. 37. 
De stichting kan aan personen die niet aan de voorwaarden voor de toetreding tot de 
Paardensportvereniging De Leijeruiters voldoen, het recht verlenen om ook gebruik te 
maken van de rijhal en het buitenterrein. Vaak zijn dit personen die buiten de gemeente 
Haaren woonachtig zijn, en geen wedstrijdlid willen of kunnen zijn. Deze personen zijn 
zogenaamde gastgebruikers en betalen jaarlijks een vergoeding (€ 450,- per paard in 
2008) voor het gebruik van rijhal en buitenterrein. 
 
KNHS, Regio Noord Brabant en Kring ’s-Hertogenbosch 
Als je lid wordt van onze vereniging, dan word je ook automatisch lid 
van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). 
Als je wedstrijden rijdt of daarmee wilt beginnen, dan is het 
lidmaatschap van de KNHS verplicht. 
De KNHS is met ruim 160.000 leden één van de grotere sportbonden 
van Nederland. De KNHS behartigt de belangen van de aangesloten verenigingen en haar 
paardensporters, zodat zij de paardensport zo goed mogelijk kunnen beoefenen. Bij de 
KNHS zijn acht paardensportdisciplines aangesloten: disciplines dressuur, springen, 
eventing, endurance, mennen, aangespannen sport, voltige en reining. Binnen onze 
vereniging worden op dit moment de drie disciplines: dressuur, springen en eventing 
beoefend. De KNHS richt zich echter niet alleen op sport in wedstrijdverband, maar ook op 
de recreatieve paardensport. 
De wedstrijdsport binnen de KNHS is georganiseerd binnen regio's, kringen en ver-
enigingen. Een aantal lokale paardensportverenigingen vormen samen een kring en 
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enkele kringen samen vormen een regio. Er zijn elf regio's, waarbij de provinciegrenzen 
zijn aangehouden. De provincies Gelderland en Flevoland vormen samen een regio. 
 
Onze vereniging valt onder de Regio Noord Brabant en kring ’s-Hertogenbosch. 
Binnen de kring zijn 20 afdelingen actief: Ammerzoden, Berlicum, Drunen, Den Dungen, 
Geffen, Gemonde, Haarsteeg, Helvoirt, Liempde, Lithoyen, Maasdriel, Maren Kessel, St. 
Michielsgestel, Nieuwkuijk, Nuland, Rosmalen, Schijndel, Vinkel, Vlijmen en Vught. 
 
Zie voor meer informatie over regio en kring de websites: 
KNHS Regio Noord-Brabant: www.knhsregiobrabant.nl. 
KNHS kring ’s-Hertogenbosch: www.kringdenbosch.nl 
 
Paardensportdisciplines 
 
Dressuur 
Dressuur is één van de meest populaire disciplines binnen de paardensport. Samen met 
springen en eventing is het een van de drie Olympische paardensportdisciplines. In de 
dressuur wordt onderscheid gemaakt tussen de individuele dressuur en de 
afdelingsdressuur.  
 
Individuele dressuur 
In de dressuur wordt begonnen in de breedtesport: de klassen B (Beginners), L (Licht), M 
(Midden) en Z (Zwaar). Na de klasse Z2 kan de overstap worden gemaakt naar de ZZ-
licht, ZZ-zwaar, de Lichte Tour en de Zware Tour. 
 
Na afloop van een dressuurwedstrijd krijgt de ruiter / amazone een protocol, waarop de 
cijfers staan die door de jury zijn gegeven voor de verschillende onderdelen van de 
gereden dressuurproef. Het totaal van deze cijfers kan winst- of verliespunten opleveren, 
die uiteindelijk weer tot promotie of degradatie kunnen leiden. De te rijden 
dressuurproeven staan in het dressuurproevenboekje.  
 
Afdelingsdressuur 
Bij afdelingsdressuur wordt er een dressuurproef gereden in een achttal of viertal. 
Afdelingsdressuur is een typische verenigingsactiviteit, die verenigingen de kans geeft zich 
als talentvolle vereniging te profileren. Wanneer het afdelingsrijden goed wordt begeleid, 
kunnen de leden dichter bij elkaar worden gebracht en kan er een hechtere teamgeest 
binnen de vereniging worden ontwikkeld.  
 
Springen 
Springen is een andere populaire discipline. Paard en ruiter moeten een springparcours 
afleggen waar tussen de 10 en 13 hindernissen zijn opgesteld. Het doel is om dit parcours 
te springen zonder fouten te maken. Als er bijvoorbeeld een deel van de hindernis omver 
wordt gegooid (zoals een balk), of het paard weigert, dan worden er strafpunten berekend. 
Het parcours moet bovendien in een vastgestelde maximumtijd worden gesprongen. 
 

http://www.knhsregiobrabant.nl/
http://www.kringdenbosch.nl/
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Recreatief paardrijden 
Het spreekt voor zich dat naast de wedstrijdsport ook het recreatieve rijden en de andere 
verenigingsactiviteiten een belangrijke plaats hebben binnen onze vereniging. 
 
 
 

 
Vrije presentatie pony’s 2004 
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2. Lidmaatschap 
 
Soorten lidmaatschap 
Onze vereniging kent de volgende soorten leden: 
 basislid -> maakt geen gebruik van rijhal of oefenterrein 
 wedstrijdlid -> neemt actief deel aan wedstrijden 
 baklid -> actieve ruiter, rijdt echter geen wedstrijden 
 erelid 
Daarnaast kent de vereniging begunstigers (donateurs). Begunstigers ondersteunen de 
vereniging met een jaarlijkse financiële bijdrage. Zij ontvangen het clubblad. Begunstigers 
hebben het recht de ledenvergadering bij te wonen, zij hebben echter geen stemrecht. 
In het onderstaande schema is een beknopt overzicht van de verschillende soorten leden 
en bijbehorende rechten en verplichtingen opgenomen. De uitgebreide omschrijving is te 
vinden in het Algemeen Reglement Paardensportvereniging De Leijeruiters Helvoirt op 
bladzijde 34. 
 
Overzicht soorten leden 

Omschrijving basislid wedstrijdlid baklid erelid 
begun-

stiger 

Lid vereniging ja ja ja ja nee 

Lid KNHS ja ja ja ja nee 

Stemrecht ja ja ja ja nee 

Ledenvergadering 
bijwonen 

ja ja ja ja toehoorder 

Verplichting wedstrijd-
deelname 

nee 

minimaal vier 
KNHS wed-
strijden in 

periode 1 okt-
30 sept. 

nee nee nee 

Woonplaatsverplichting nee nee 

gemeente 

Haaren / kern 
Cromvoirt 

nee nee 

Gebruik accommodatie 

De Hoogakker 
nee dagelijks dagelijks n.v.t. nee 

Deelname aan vereni-
gingsactiviteiten 

ja ja ja ja ja 

 
Kosten lidmaatschap 
De kosten voor het lidmaatschap bestaan uit de contributies voor het lidmaatschap van 
onze vereniging en de KNHS. Daarbij komen de vergoedingen die afhankelijk zijn van het 
soort lidmaatschap en eigen keuzes (zie onderstaand overzicht). Kosten die voor een 
individueel lid door de KNHS bij de vereniging in rekening worden gebracht, zoals de 
kosten voor startkaarten, Paard en Sport, etc., worden doorberekend aan de leden. 
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Overzicht contributie en overige kosten per kalenderjaar (2008) 

Contributie/kosten lid-
maatschap en kosten 
wedstrijdsecretariaat 

basislid 
wedstrijd-

lid 
baklid erelid 

begun-
stiger 

Basiscontributie 
vereniging 

15,00 15,00 15,00 0,00 n.v.t. 

Contributie KNHS 14,00 14,00 14,00 0,00 n.v.t. 

Accommodatiegebruik  n.v.t. 120,00 120,00 n.v.t. n.v.t. 

Reductie accommodatie-

gebruik wedstrijdleden 
n.v.t. -75,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Bijdrage begunstiger n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. min. €  15,- 

Totaal €  29,00 €  74,00 €  149,00 €  0,- min. €  15,- 

Overige kosten afhankelijk van de individuele keuze: 

Gebruik kleding en dekjes pony’s bij de wedstrijden € 15,00 in eerste jaar lidmaatschap 

Oefenen pony’s (t.b.v. onkostenvergoeding en 
opleiding commandanten) € 60,00 per kalenderjaar 

Lesgeld paarden en springpony’s: doorberekening kostprijs (opgave per 

half jaar, kosten circa € 7 per les) 

Paard en Sport € 27,95 per kalenderjaar 

Startkaart pony’s € 25,75 per stuk 

Startkaart paarden € 41,25 per stuk 

Startcoupons € 17,10 per set van 16 stuks 

Overige zaken: www.paardensport.nl, www.deleijeruiters.nl of informeer bij de penningmeester 

(tarieven KNHS 2006 moeten nog definitief vastgesteld worden, aangeven bedragen zijn de bedragen zoals voorgesteld aan de ledenraad). 

 
Er worden viermaal per jaar nota’s naar de leden verstuurd, hiermee worden de kosten 
gespreid over het jaar. De contributie, startkaart en Paard & Sport worden in de nota van 
januari in rekening gebracht. De overige kosten voor bijvoorbeeld de lessen en inschrij-
vingen voor wedstrijden worden per kwartaal in rekening gebracht. Hiermee worden de 
kosten zoveel mogelijk over het jaar verdeeld. 
 
Toetreding en voorwaarden 
Bakleden dienen woonachtig te zijn in de gemeente Haaren of de kern Cromvoirt. Voor de 
basisleden, wedstrijdleden en menleden geldt de woonplaatsverplichting niet. De exacte 
voorwaarden staan in het Algemeen Reglement, zie bladzijde 34. 
Daarnaast wordt verwacht van de leden, en de ouders voor de leden jonger dan 15 jaar, 
dat zij meewerken aan de organisatie van wedstrijden, schoonmaak en onderhoud van de 
oefenhal en overige activiteiten. In goed overleg trachten het bestuur en de commissies tot 
een evenwichtige verdeling te komen. Bij verhindering zorgen de leden of de ouders zelf 
voor een geschikte vervanging. 
Als je lid wilt worden, neem dan contact op met de secretaris (zie blz. 40). Je krijgt dan een 
introductiegesprek waarin alle mogelijkheden en daarbij horende verplichtingen worden 
uitgelegd. 

http://www.paardensport.nl/
http://www.deleijeruiters.nl/


Informatiegids Paardensportvereniging De Leijeruiters Helvoirt

  

 

12 

3. Dressuur- en springlessen 
 
Oefenen pony’s 
De lessen hebben tot doel dat de kinderen zoveel mogelijk vertrouwd raken met de pony. 
In de lessen werken we aan een ontwikkeling van het niveau van rijden dat aansluit bij de 
wensen en vaardigheden van het kind en de pony. Hiermee willen we alle kinderen een 
uitdaging bieden en ondersteuning geven om verder te komen. Het is van belang dat de 
kinderen samen activiteiten ondernemen, zowel in de wedstrijdsport als bij de overige 
activiteiten. Het viertal rijden of teamspringen zijn hier goede voorbeelden van. 
Onder de begeleiding van een commandant of instructeur oefenen de ponyruiters in het 
winterseizoen éénmaal en in het zomerseizoen één- of tweemaal per week. De 
groepsindeling is o.a. afhankelijk van het niveau van de ruiter en de grootte van de pony. 
Sociale aspecten en wensen van de ouders spelen ook een rol. De commandanten zijn 
allemaal bevoegde instructeurs. In een seizoen krijgen de kinderen les van een vaste 
commandant of instructeur. De kosten voor deelname aan het oefenen bestaat uit een 
jaarlijkse bijdrage. Vanuit deze bijdrage worden de onkosten voor de commandanten 
vergoed en de opleiding van de commandanten gefinancierd. Bijna alle jonge ruiters komen 
iedere week oefenen. Je geeft je hiervoor per winter- of zomerseizoen op. Uit 
veiligheidsoverwegingen zijn verenigingsactiviteiten te paard of pony, georganiseerd voor 
leden jonger dan 18 jaar, alleen toegankelijk voor leden die structureel deelnemen aan het 
oefenen of lessen in verenigingsverband. 
 
Dressuurlessen paarden 
Eén van de activiteiten van de commissie paarden is het organiseren van de lessen voor 
de ruiters en amazones te paard. Zowel wedstrijd- als bakleden kunnen aan de lessen 
deelnemen. Tijdens de ledenvergaderingen van februari en september wordt de 
belangstelling voor het komende seizoen geïnventariseerd en kan men zich opgeven. Een 
‘lesseizoen’ (½ jaar) loopt gelijk aan een wedstrijdseizoen, indoor (winter) en outdoor 
(zomer). Dus in februari geef je jezelf op voor de lessen gedurende het outdoorseizoen, 1 
april tot 1 oktober, in september geef je jezelf op voor de lessen van 1 oktober tot 1 april. 
De lesgevers zijn bevoegde instructeurs. De kosten voor de lessen worden achteraf bij de 
lessende leden gefactureerd, de lessen zijn dus voor eigen rekening. Er wordt gereden in 
groepjes van 3 à 4 ruiters. Is je interesse gewekt, kom gerust eens kijken en luisteren 
tijdens één van de lesavonden. Het rooster van de lessen hangt aan het prikbord in de 
Hoogakker en is ook op de website te vinden. 
 
Springlessen paarden & pony’s 
De springlessen voor paarden en pony’s worden op een identieke wijze georganiseerd als 
de dressuurlessen paarden. Tijdens de voorjaars- en najaarvergadering wordt de 
belangstelling voor het zomer- respectievelijk het winterseizoen geïnventariseerd. Je geeft 
je voor een heel seizoen (half jaar) op. De lesgevers zijn bevoegde instructeurs. De kosten 
voor de lessen worden achteraf bij de lessende leden in rekening gebracht. Bij de indeling 
van de springlessen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met niveau van paard/pony 
en ruiter/amazone.  
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4. Wedstrijden 
 
Binnen de vereniging zijn de ruiters/amazones in diverse wedstrijddisciplines actief. 
Dressuur, springen en/of eventing (de samengestelde wedstrijdsport). De wedstrijden 
worden onder de vlag van de KNHS georganiseerd. Alleen op deze wedstrijden kunnen de 
ruiters punten voor promotie behalen en meedoen aan selectieprocedures voor de 
kampioenschappen. 
 
Er zijn kringkampioenschappen, regiokampioenschappen en uiteraard de Landelijke 
kampioenschappen. Men maakt een onderscheid tussen het zomerseizoen en het 
winterseizoen, er zijn dus elk jaar twee kampioenschappen te behalen. 
De wedstrijden die meetellen voor het kringkampioenschap zijn de zogenaamde 
selectiewedstrijden. Tijdens de regiokampioenschappen mogen alleen de besten van de 
verschillende kringen starten. Op de landelijke kampioenschappen (Hippiade) mogen 
daarna alleen de besten van de verschillende regio’s starten. De winnaars van de Hippiade 
zijn Nederlands kampioen in hun klasse. 
 
Naast de selectiewedstrijden zijn er veel andere wedstrijden, waar je door het behalen van 
winstpunten kunt promoveren naar een hogere klasse. De wedstrijdruiter maakt zijn of 
haar eigen planning en kiest daarvoor de meest geschikte wedstrijden uit. Het aanbod van 
wedstrijden waarop ingeschreven kan worden is te vinden in het blad Paard en Sport of op 
internet (www.startlijsten.nl). 
 
Het wedstrijdsecretariaat verzorgt voor de vereniging alle zaken die te maken hebben met 
de KNHS en met wedstrijden. Je kun dan denken aan aanmelden van nieuwe leden bij de 
KNHS, aanvragen van startkaarten, bestellen van startcoupons, etc. 
 
Wat heb je nodig als je op wedstrijd gaat? 
Je moet lid zijn van de KNHS. Verder moet je zorgen voor een gechipt paard of pony, 
paardenpaspoort, startkaart en startcoupons. 
 
Startkaart en startcoupons 
De startkaart heb je nodig om aan wedstrijden te mogen deelnemen. Om startgerechtigd te 
zijn moet elke combinatie, van ruiter en paard, een eigen startkaart aanvragen bij de 
KNHS. Hierop staan de gegevens van ruiter en paard of pony vermeld: geboortedatum, 
adres, naam, club en stokmaat. Voor de aanvraag van een startkaart moet je uit het paar-
denpaspoort de eerste vier bladzijden (naam paard/pony, vader, moeder, de aftekeningen 
en datum laatste meting) kopiëren en dit in leveren bij het wedstrijdsecretariaat. Een 
startkaart is één jaar geldig en wordt automatisch elk jaar verlengd, tenzij je voor 1 novem-
ber aan het wedstrijdsecretariaat doorgeeft dat de startkaart niet verlengd moet worden. 
Dit alles doe je in de brievenbus aan de kantine in de rijhal of je geeft het af bij de wed-
strijdsecretaris. Als alles in orde is, vraagt de wedstrijdsecretaris de startkaart bij de KNHS 
aan. Mocht je na drie weken nog niets ontvangen hebben, neem dan contact op met de 
wedstrijdsecretaris. 

http://www.startlijsten.nl/
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Ook zijn er startcoupons nodig, per start of proef moet er bij de jury een startcoupon 
aanwezig zijn. Hierop worden de behaalde punten vermeld. Coupons bestel je altijd in 
pakketjes van 16 stuks. De startcoupons bestel je zelf via de website van de KNHS.  
Ook voor meer informatie kun je contact opnemen met de wedstrijdsecretaris. 
 
Paardenpaspoort 
Alle paarden en pony’s moeten gechipt zijn en de eigenaars moeten in het bezit zijn van 
het paardenpaspoort (dit is een wettelijke plicht). In het paspoort is onder andere de naam, 
het transpondernummer (=chipnummer), het ras, de leeftijd, de kleur, het geslacht, de 
kentekenen en zo mogelijk de afstamming geregistreerd. Bij controle op deze documenten 
wordt gekeken naar de juistheid van deze gegevens. Het nummer van de ingebracht 
transponder (chip) of een andere wettelijke goedgekeurde identificatiemethode moet in het 
paspoort zijn vermeld. 
 
Als je aan een wedstrijd deelneemt, bestaat de kans dat er gecontroleerd wordt op 
‘wedstrijddocumenten’ door de jury, een federatievertegenwoordiger of een I&R-controleur. 
Zorg daarom dat je tijdens iedere wedstrijd een geldige startkaart en het paardenpaspoort 
van je paard of pony kunt overhandigen. Hier wordt ook gecontroleerd op de tijdige 
inenting tegen influenza. 
 
Clubtenue voor wedstrijdponyruiters 
Voor de wedstrijdponyruiters schrijft de vereniging een clubtenue 
voor. Dit is een bodywarmer en een dekje. Zelf zorg je voor de 
overige zaken zoals een witte rijbroek, witte blouse met lange 
mouwen, etc. Voor het clubtenue is een ‘spaarpotje’ opgezet. 
Vanuit deze jaarlijkse bijdrage worden de kleding en het 
onderhoud gefinancierd. 
 
Boekje dressuurproeven 
De dressuurproeven en overige informatie over het wedstrijdrijden 
staan beschreven in het boekje: Dressuurproeven.  
 
De maat van de pony 
Voor ponyruiters tot 18 jaar is de maat (schofthoogte) van de pony 
bepalend voor de categorie, waarin de ruiter moet starten. In het 
paspoort van de pony moet een geldig overzicht van de meethistorie zijn opgenomen. Tot 
en met het bereiken van het achtste levensjaar moet een pony jaarlijks (voor 1 april) 
gemeten worden door een door de KNHS erkende ponymeter. Hij/zij registreert de 
gegevens in het paspoort registreert. Bij de Leijeruiters wordt dit wordt gezamenlijk en 
centraal gedaan. 
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De indeling in de maten is als volgt: 
Categorie A: tot en met 117,9 cm. 
Categorie B:  van 118 tot en met 127,9 cm. 
Categorie C: van 128 tot en met 137,9 cm. 
Categorie D: van 138 tot en met 147,9 cm. 
Categorie E:  van 148 tot en met 156,9 cm. 
 
Bij volwassen ruiters/amazones wordt er geen onderscheid gemaakt in de maat van het 
rijdier. Een volwassene mag bijvoorbeeld met een E-pony naar een paardenwedstrijd. 
 
Inschrijven voor wedstrijden. 
Op het prikbord in de Hoogakker worden de vraagprogramma’s van regionale wedstrijden 
opgehangen. Alleen voor de selectiewedstrijden voor pony’s vindt de inschrijving via de 
vereniging plaats. Voor alle andere wedstrijden voor paarden en pony’s dien je zelf de 
inschrijving te verzorgen. Voor een aantal andere wedstrijden voor pony’s wordt ook via de 
vereniging ingeschreven. Voor de ponywedstrijden staat het dus duidelijk op het prikbord 
vermeld of de inschrijving via de vereniging plaatsvindt of dat je de inschrijving zelf moet 
verzorgen.  
Als je zelf de inschrijving voor de wedstrijd regelt moet je de startcoupons opsturen naar de 
organiserende vereniging en inschrijfgeld en waarborg betalen. 
Voor de selectiewedstrijden worden de inschrijflijsten op het prikbord gehangen. Geef op 
deze lijsten aan of je wel of niet wilt meerijden. Hier zorgt de vereniging voor de betaling 
van startgeld en borg. De inschrijvingen worden door een vast persoon uit de 
wedstrijdcommissie verwerkt, zie bijlage. Deze personen hebben ook een aantal van jouw 
coupons in beheer. Houd hiermee rekening bij het bestellen van de startcoupons. Als er 
nieuwe startcoupons besteld moeten worden, dan geef je dit door aan de 
wedstrijdsecretaris. Zij bestelt ze. 
Er zijn ook wedstrijden die niet op het prikbord hangen en waar je toch kunt rijden. (deze 
kun je onder andere vinden in Paard en Sport en op www.startlijsten.nl). 
De kosten die de KNHS in rekening brengt en de inschrijfgelden en waarborgen van 
(selectie)wedstrijden waarvoor jij je via onze vereniging (via het prikbord) inschrijft, worden 
bij jou in rekening gebracht op de volgende kwartaalnota. 
 
Naast de uitwedstrijden zoals we die noemen, zijn er ook nog thuiswedstrijden. 
Thuiswedstrijden organiseren we zelf in de oefenhal De Hoogakker of op de terreinen er 
omheen.  
 
Mocht je nog vragen hebben over deelname aan wedstrijden, neem dan contact op met 
onze wedstrijdsecretaris.  
 
Individuele dressuur 
Iedereen vanaf 6 jaar kan hier op zijn of haar niveau aan deelnemen. Tot en met de klasse 
M rijden de ponyruiters in clubtenue. 
Alle pony’s vanaf categorie C en alle paarden beginnen in de B-klasse, vervolgens L1, L2, 
M1, M2, Z1 en Z2. Afhankelijk van het totaal aantal verkregen punten in de proef krijg je 0, 
1, 2 of 3 winstpunten. Bij 10 winstpunten mag je promoveren naar een hogere klasse, bij 

http://www.startlijsten.nl/


Informatiegids Paardensportvereniging De Leijeruiters Helvoirt

  

 

16 

20 winstpunten ben je verplicht te promoveren. Voor pony’s in de categorie AB zijn er 
alleen de klassen B, L1, L2, M1 en M2. 
Op de website van de KNHS kun je zien hoeveel winstpunten je hebt. 
 
Springen 
Iedereen vanaf 7 jaar kan hier op zijn of haar niveau aan deelnemen als men tenminste 1 
winstpunt heeft in de individuele dressuur. 
De ponyruiters springen in clubtenue tot en met klasse M. Hen wordt geadviseerd een 
‘bodyprotector’ te dragen. 
Een foutloos parcours levert 2 winstpunten op. Tot en met 4 strafpunten behaalt men nog 1 
winstpunt. Men begint in de B-klasse, vervolgens L, M, Z en ZZ. In de B-klasse vindt de 
beoordeling plaats met stijlpunten, in de overige klassen gaat het om de snelste tijd, dit in 
combinatie met de minste strafpunten. Bij 10 winstpunten mag men van de B naar de L-
klasse promoveren. Bij 30 winstpunten is dit verplicht. Bij 10 winstpunten mag men van L 
naar M of van M naar Z promoveren. Bij 30 winstpunten is dit echter verplicht. Men kan 
ook verliespunten behalen. Een diskwalificatie levert bijvoorbeeld 2 verliespunten op. 
 
Afdelingsdressuur 
Afdelingsdressuur is viertal of achttal rijden. Het afdelingsdressuur is een typische 
verenigingsactiviteit voor de ponyruiters. Zij rijden het afdelingsdressuur in clubtenue. Het 
afdelingsdressuur vind in het zomerseizoen plaats. Aan het einde van het winterseizoen 
kun je je opgeven voor het viertal rijden. Ook hiervoor worden een regionaal en landelijk 
kampioenschap georganiseerd. Ook paarden kunnen in principe meedoen aan het 
afdelingsdressuur. Momenteel doen onze paardenruiters hier niet aan mee. 
 
Voor informatie over eventing en overige niet genoemde disciplines zie de website van de 
KNHS: www.paardensport.nl. 
 
Overige wedstrijdenactiviteiten pony’s 
 
Clubkampioenschappen (winterseizoen, in kring & regio verband). 
Als vereniging vorm je met maximaal zeven combinaties een team. We mogen met 
meerdere teams inschrijven. Tijdens deze wedstrijd wordt een viertal proef gereden, drie 
combinaties rijden een individuele dressuurproef en twee combinaties springen. Dit vindt 
allemaal op één dag plaats. Afhankelijk van de resultaten in kringverband mag je door naar 
de regiokampioenschappen. 
 
Bixie Vaardigheidsproeven: 
De Bixie Vaardigheidsproeven zijn speciaal voor kinderen tussen de 6 en 13 jaar die graag 
wedstrijden willen rijden, maar nog niet klaar zijn voor de reguliere klassen B-dressuur of 
B-springen. Door mee te doen aan de Bixie Vaardigheidsproeven raken kinderen op een 
leuke manier en spelenderwijs vertrouwd met de sport. 
Een Bixie Vaardigheidswedstrijd kan uit vier onderdelen bestaan: een dressuurproef, een 
springparcours, een begeleidingsproef en een spelonderdeel. Je mag zelf bepalen aan 
welke onderdelen je wel of niet meedoet. De Vaardigheidsproeven zijn ingedeeld in drie 
klassen: de lichtste klasse AA, de middelste klasse A en de zwaarste klasse B1. Je mag 

http://www.paardensport.nl/
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zelf weten in welke klasse je begint. In de klasse AA mag je pony in de ring begeleid 
worden.  
Je mag meedoen vanaf de dag dat je 6 jaar wordt t/m het jaar waarin je 13 jaar wordt. Je 
moet een startkaart hebben. Als je alleen meedoet aan Bixie-wedstrijden, kan de 
vereniging een gratis Bixie startkaart voor je aanvragen. 
Als je meedoet aan de Bixie Vaardigheidsproeven en je hebt een gewone startkaart mag je 
óók starten op een 'normale' spring- of dressuurwedstrijd in de klasse B. Als je een keer in 
de klasse L bent gestart, mag je niet meer meedoen aan de Bixie Vaardigheidsproeven. 
 
Ponyspeldag 
Eén keer per jaar organiseren we een ponyspeldag. Hieraan kunnen kinderen van zes tot 
en met twaalf jaar aan meedoen. Aan de hand van een bepaald thema nemen de kinderen 
deel aan een spellencircuit. Aan het eind van de dag worden enkele ‘grote’ gezamenlijke 
spellen gehouden, zoals stoelendans of estafette. Tijdens deze dag staan gezelligheid, 
plezier en behendigheid met de pony centraal. 
 

 
Optocht koninginnedag 2004 
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5. Overige verenigingsactiviteiten  
 
Ponykamp 
Eenmaal per jaar, de eerste week van de zomervakantie, gaan de kinderen vijf dagen met 
de pony op kamp. De kampleiding bestaat uit commandanten, ouders en vrijwilligers. Een 
deel van de kampleiding vormt de kookstaf. Alle ponyruiters die structureel deelnemen aan 
lessen in verenigingsverband mogen deelnemen. Wel is vereist dat de pony past bij de 
rijvaardigheid van het kind. 
 
Clubkampioenschappen 
Ieder jaar wordt in de zomer één wedstrijd 
georganiseerd binnen de eigen club: de 
clubkampioenschappen, ook wel het 
bekerverrijden genoemd. Alle leden 
strijden binnen de discipline dressuur, dus 
alle categorieën en klassen tezamen, om 
een wisselbeker: De Hoogakkerbokaal. 
Nadat iedereen gereden heeft gaan de 
beste combinatie van de pony’s en de 
beste van de paarden tegen elkaar rijden, 
het zogenaamde overkampen. Degene 
die dan de meeste punten heeft is de 
winnaar en mag zichzelf voor een jaar de 
clubkampioen noemen. Hij/zij mag de wisselbeker een plaats op de schoorsteenmantel 
geven. Naast de sportieve strijd is gezelligheid die dag het belangrijkst. Er zijn ook vrije 
presentaties, ponyvoetbal, clinic’s, etc. Na afloop is er een gezellig samenzijn in en rond de 
Hoogakker, waarbij de inwendige mens niet vergeten wordt. Deelname aan de wedstrijd is 
gratis en voor het eten en drinken wordt een bijdrage gevraagd. Zowel leden als 
begunstigers kunnen deelnemen. 
 
Ponyruiter van het jaar. 
Naast een clubkampioen kennen we ook een ponyruiter van het jaar voor dressuur en 
springen. De winter- en zomerselectiewedstrijden en onze officiële wedstrijden op eigen 
terrein tellen mee. Aan iedere dressuurruiter wordt een puntenpercentage toegekend ten 
opzichte van de eerste in die ring. De winnaar in de ring scoort 100%. Had de eerste b.v. 
175 punten en scoort men zelf 160 punten, dan behaald men een percentage van 
(160:175) x 100% = 91,43% 
Aan het einde van het seizoen worden alle percentages opgeteld. Afhankelijk van het 
aantal gereden wedstrijden mag men twee wedstrijden laten vervallen. Diegene die het 
hoogste gemiddelde behaalt, mag zich de dressuurruiter van het jaar noemen en ontvangt 
de wisselbeker. De wisselbeker wordt ook wel de Cees van Elewout bokaal genoemd. 
Voor het vaststellen van de ponyspringruiter van het jaar is geen vast omschreven 
berekening mogelijk. Ieder jaar wordt door een beoordelingscommissie bestaande uit drie 
mensen de ponyspringruiter van het jaar vastgesteld. Deze beoordeling vindt plaats aan de 
hand van criteria als wedstrijdresultaten en de ontwikkeling van het niveau in het jaar. De 
commissie pony’s wijst de beoordelingscommissie aan. 

Ponyvoetbal augustus 2005 
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Overige activiteiten Paarden 
Naast lessen en wedstrijden organiseert onze vereniging ook andere activiteiten. 
Activiteiten waarbij alle leden en begunstigers van harte welkom zijn, en het ook altijd erg 
gezellig is om elkaar te ontmoeten. Het aanbod van activiteiten is elk jaar verschillend. 
Voorbeelden van activiteiten in de afgelopen jaren zijn: EHBO avonden voor mens en 
paard, paardentandarts, gastlessen van o.a. Bart Bax, Madeleine Vrees en Hans-Peter 
Minderhout, paardenfysiotherapeut, keuringsklaar maken van paarden en ruiter-
weekenden. Een gezellig avondje uit, bijvoorbeeld naar In den Bockenreyder in Esbeek 
behoort ook tot het activiteitenlijstje. 
 
Rijweekend Paarden 
Elk jaar in het vierde weekend van september gaan we met circa 20 tot 25 leden en 
paarden op rijweekend. Een commissie van drie leden heeft dan voor ons een weekend 
vol paardensport en vertier geregeld. We vertrekken vrijdagochtend naar een bestemming 
(ieder jaar verschillend) ergens in Nederland of België en komen zondagmiddag vermoeid 
en met zere billen weer thuis. Vrijdagmiddag, zaterdag en zondagochtend wordt er een 
buitenrit gemaakt en voor de avonden maakt de commissie een gevarieerd programma. 
Het eerste rijweekend was in 1992 en ondertussen hebben we het veertiende rijweekend 
in 2005 net achter de rug. 

 

Het eerste rijweekend in 1992 
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6. Overige zaken 
 
Vaccinaties 
In het paspoort moet een geldig overzicht zijn opgenomen van de aan het paard of pony 
toegediende vaccinaties, inclusief de verplichte vaccinaties tegen influenza. De 
basisvaccinaties tegen influenza bestaan uit twee inentingen, die minimaal 21 en maximaal 
92 dagen na elkaar moeten zijn toegediend. Vervolgens dient jaarlijks (niet later dan 12 
maanden na de vorige enting en minimaal zeven dagen voor de wedstrijd) de 
vervolgenting te zijn gegeven. Vermeldingen van vaccinaties zijn pas geldig wanneer deze 
zijn voorzien van de handtekening en het (praktijk)stempel van de dierenarts, die de 
vaccinatie heeft toegediend. 
 
Veiligheid voorop 
Het belangrijkste is je veiligheid, daarom moet je altijd zorgen voor een veiligheidscap met 
keurmerk CE/EN 1384. Bij het rijden in clubverband is het dragen van een veiligheidscap/-
helm verplicht. Na je cap zijn laarzen het belangrijkste. Heb je nog geen paardrijlaarzen, 
dan kun je ook rubber laarzen gebruiken, of schoenen zonder hak. Trek beslist geen hoge 
sportschoenen of bergschoenen aan, want daar kun je mee vast komen te zitten in je 
beugel. 
Als laatste je kleding. Wanneer je geen paardrijbroek hebt, kun je een andere broek (een 
legging bijvoorbeeld) aandoen, zolang hij maar geen dikke naden (zoals bij een 
spijkerbroek) aan de binnenkant van je been heeft. Naden kunnen enorm gaan schuren. Je 
bovenkleding mag niet te strak of te wijd zijn, het beste is gewoon een t-shirt of sweater. 
Als het erg koud is kun je een kort jack of een bodywarmer aantrekken. Laat je jack of 
bodywarmer tijdens het rijden niet openhangen, want losse flapperende delen kunnen je 
paard/pony onrustig maken. 
Wil je extra goed op je veiligheid letten, dan kun je ook nog een bodyprotector aantrekken. 
Dit is een soort hesje met een harde voor- en achterkant waardoor je bovenlichaam goed 
beschermd wordt. Een bodyprotector is (nog) niet verplicht, maar we raden het wel altijd 
aan voor de ponyspringruiters. 
In de rijhal is de toegang tot de rijbak alleen toegestaan voor ruiters met paard en een 
begeleider of instructeur. Het is niet toegestaan dat tijdens het paardrijden andere 
kinderen/volwassenen, behalve de begeleider of instructeur, zich in de rijbak bevinden. 
Ook de aanwezigheid van honden in de rijbak is niet toegestaan. 
De verenigingsactiviteiten met paard of pony, georganiseerd voor leden jonger dan 18 jaar, 
zijn alleen toegankelijk voor leden die structureel deelnemen aan lessen in 
verenigingsverband. 
 
Buiten het oefenterrein 
In ons kleine land met een dicht wegennet ontkomen ruiters en koetsiers niet aan het rijden 
langs of op drukke wegen dan wel het oversteken daarvan. De volgende regels zijn 
daarom van groot belang: 
 Ruiters en menners moeten zich altijd aan de verkeersregels houden.  
 Op de openbare weg zijn ruiters en menners bestuurders.  
 Rij in de rechterberm van de weg, behalve als daar een verbod geldt.  
 Geef altijd richting aan door je hand uit te steken.  
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 Steek met een groep zoveel mogelijk in linie een weg over, dus allen tegelijk naast 
elkaar.  

 Draag verlichting en reflecterend materiaal in het donker of bij onvoldoende zicht.  
 Vraag bestuurders van grote voertuigen langzamer te rijden door je arm langzaam op 

en neer te bewegen, let op signalen van jouw paard en van het andere verkeer.  
 Onderschat nooit de kracht, het gewicht en de karaktereigenschappen van je paard of 

pony.  
 Draag een veiligheidshelm. Je hoofd is immers zeer kwetsbaar. 
 
Ruiterbewijs 
Door het behalen van het Ruiterbewijs draag je bij aan een veiliger beoefening van de 
paardensport. Het Ruiterbewijs houdt in dat de ruiter:  
 kennis en vaardigheid heeft om veilig in het terrein en op de openbare weg te rijden  
 verantwoord kan omgaan met het paard  
 zich als gast in het terrein weet te gedragen  
 weet dat aan anderen geen last of schade mag worden toegebracht 
 
Het Ruiterbewijs is erkend door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Voedselkwaliteit.  
 
Aan het Ruiter- en Koetsiersbewijs zit een WA-verzekering gekoppeld. Als houder van het 
Ruiter- of Koetsiersbewijs ben je ook lid van de KNHS Recreatiesportvereniging, waarmee 
je bijdraagt aan het openhouden van natuurgebieden voor ruiters. Meer informatie: 
www.ruiterbewijs.nl. 
 
Een ruiterbewijs is niet verplicht voor onze leden of voor het rijden in de Loonse en 
Drunense duinen. 
 
Paardrijden in de Loonse en Drunense Duinen 
We zijn in de gelukkige omstandigheden dichtbij de mooie Loonse en Drunense duinen te 
zitten. De mogelijkheid voor het buitenrijden is er hier volop. De Loonse en Drunense 
duinen vormen een nationaal park dat beheerd wordt door Natuurmonumenten. Vanaf 1 
januari 2005 werkt Natuurmonumenten met een vergunningensysteem voor 
mountainbikers en ruiters. Het gaat om gebieden waar erg veel bezoekers komen. Omdat 
het onderhoud van de paden voor mountainbikes en ruiters duur is, vraagt 
Natuurmonumenten op deze manier een bijdrage aan de kosten hiervan. In de gebieden 
blijven dezelfde toegangsregels van toepassing, zoals paardrijden en mennen op de 
daarvoor aangegeven wegen en paden. Routes en paden zijn o.a. aangegeven op de 
wandelkaart van het gebied. 
 
Hoe werkt het? 
De vereniging bestelt jaarlijks in december voor de leden die zich opgegeven hebben een 
vergunning (een label) die hij/zij bij zich moet dragen in het gebied. De vergunning voor 
ruiters is een jaar geldig. De kosten voor een jaarvergunning bedragen € 10,- (2008). Voor 
meer informatie zie de website: www.natuurmonumenten.nl. 
 

http://www.ruiterbewijs.nl/
http://www.natuurmonumenten.nl/


Informatiegids Paardensportvereniging De Leijeruiters Helvoirt

  

 

22 

Clubblad De Hoogakker 
Sinds het begin van 1991 heeft onze vereniging een eigen blad: “De Hoogakker” genaamd. 
Het wordt iedere twee maanden kosteloos thuis bezorgd of ligt op naam klaar in de rijhal. 
Kopij ontvangen we graag en kun je mailen naar hoogakker@deleijeruiters.nl of in de 
groene brievenbus in de rijhal De Hoogakker naast de kantinedeur stoppen. 
 
Website: www.deleijeruiters.nl 
Op onze website vind je veel infor-
matie over de vereniging, activiteiten, 
wedstrijden, foto’s, etc. Hier staan 
ook de meest recente gegevens over 
de contactpersonen, telefoon-
nummers etc. 
 
Paard en Sport 
Paard&Sport is het blad voor alle 
wedstrijdrijdende leden van de KNHS 
en verschijnt eens per twee weken. In 

ieder nummer 
wordt aandacht be-
steed aan 
wedstrijden, evenementen en kampioenschappen. Daarnaast staan in 
Paard&Sport interviews met toppers en deskundigen, achter-
grondverhalen over instructie en techniek en natuurlijk tips over 
verzorging en huisvesting van je paard. Paard&Sport is een officiële 
uitgave van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. 
Officiële mededelingen van de KNHS worden ook in dit blad gepubli-
ceerd.  
 

Paard&Co  
Paard&Co is een gezamenlijke uitgave van de KNHS, FNRS en SRR, die viermaal per jaar 
naar alle leden van de Recreatiesportvereniging wordt toegestuurd ( 1 per adres). Het 
staat bol van weetjes, achtergrondartikelen, reportages, trends in rijkleding, nieuwe 
producten en hebbedingetjes. Bovendien wordt er in ieder nummer een andere route 
gereden. 
Een jaarabonnement op Paard&Co (4x) kost € 12,50. Je bent dan automatisch ook lid van 
de KNHS Recreatiesportvereniging. Dit lidmaatschap loopt niet via onze vereniging. 
Hiervoor kun je je rechtsreeks bij KNHS Recreatiesportvereniging aanmelden. Bezitters 
van een geldig ruiterbewijs zijn automatisch lid van de KNHS Recreatiesportvereniging. Zie 
voor verdere informatie www.paardensport.nl. 
 

mailto:hoogakker@deleijeruiters.nl
http://www.deleijeruiters.nl/
http://www.paardensport.nl/
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7. Statuten Paardensportvereniging De Leijeruiters Helvoirt 
29 juni 2004 

 
Inhoudsopgave: 
Artikel   1:  Naam, zetel en duur 
Artikel   2: Doel 

Artikel   3: KNHS 
Artikel   4: Leden 
Artikel   5: Algemene rechten en verplichtingen 

Artikel   6:  Einde lidmaatschap 
Artikel   7: Straffen 
Artikel   8: Het bestuur 

Artikel   9: Taken en bevoegdheden bestuur 
Artikel 10: Vertegenwoordiging 
Artikel 11: Commissies 

Artikel 12: Algemene vergadering 
Artikel 13: Bijeenroeping algemene vergadering 
Artikel 14: Toegang algemene vergadering 
Artikel 15: Agenda 

Artikel 16: Besluiten 
Artikel 17: Nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten 
Artikel 18: Boekhouding en financiën 

Artikel 19: Rekening en verantwoording 
Artikel 20: Reglementen  
Artikel 21:  Wijziging van statuten 

Artikel 22: Ontbinding en vereffening  

 
Artikel 1 - Naam, zetel en duur 

1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid draagt de naam: Paardensportvereniging De 
Leijeruiters Helvoirt en wordt in de statuten en reglementen nader aangeduid als: de vereniging. 
De vereniging werd opgericht op dertien november negentienhonderd drie en dertig. 

2. De zetel van de vereniging is gevestigd te Helvoirt. 
3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
4. Het bestuur en de algemene vergadering zijn organen van de vereniging, alsmede die instanties 

en personen aan wie krachtens de statuten beslissingsbevoegdheid is toegekend. 

  
Artikel 2 - Doel 
1.  De vereniging stelt zich ten doel: 

 a.  het (doen) beoefenen van de paarden- en/of ponysport in al zijn verschijningsvormen, met 
uitzondering van de draf- en rensport;  

 b. het bevorderen van de paarden- en ponysport en de gezondheid en het welzijn van paarden en 

pony’s in Nederland in de ruimste zin des woord en rekening houdend met de vastgestelde 
gedragscodes;  

 c. het verkrijgen en behouden van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Hippische 

Sportfederatie (hierna aan te duiden als: KNHS); 
 d. het bevorderen van de belangen van de leden. 
2.  De vereniging zal haar doelstelling realiseren op een wijze die in de statuten en reglementen van 

KNHS is toegestaan. De vereniging zal geen lid worden van een vereniging of samenwerken met 
een organisatie die niet door de KNHS is erkend. 
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Artikel 3 – KNHS 
1.  De vereniging en de leden zijn lid van de KNHS. 
2. Een lid van de vereniging kan alleen lid zijn van de vereniging indien en zolang hij lid is van de 

KNHS. Indien de KNHS het lidmaatschap van het lid beëindigt, is de vereniging gehouden het 
lidmaatschap van het lid door opzegging met onmiddellijke ingang te beëindigen. Indien het lid zelf 
zijn lidmaatschap van de vereniging door opzegging beëindigt, eindigt daardoor tevens zijn 

lidmaatschap van de KNHS, tenzij het lid aansluitend uit andere hoofde lid blijft van de KNHS. 
3. De vereniging is verplicht binnen een maand na aanmelding bij de vereniging een door de 

vereniging toe te laten lid schriftelijk aan de KNHS op te geven. 

4.  De vereniging en de leden ressorteren onder de regio(vereniging) die het federatiebestuur van de 
KNHS heeft aangewezen. De vereniging is in de algemene vergadering van de regio 
(regiovergadering) vertegenwoordigd door een afgevaardigde die door de algemene vergadering 

van de vereniging wordt gekozen. 
5. De vereniging en de leden ressorteren tevens onder de kring(vereniging) die het federatiebestuur 

van de KNHS heeft aangewezen. De vereniging is in de algemene vergadering van de kring 

(kringvergadering) vertegenwoordigd door een vertegenwoordiger die door de algemene 
vergadering van de vereniging wordt gekozen. 

6. Op de vereniging en de leden zijn van toepassing 

 a. de statuten, reglementen en besluiten van de KNHS; 
 b. de statuten, reglementen en besluiten van de Fédération Equestre Internationale (FEI) . 
7. Indien de vereniging of een lid van de vereniging in strijd handelt met het bepaalde in lid 6 kan de 

overtreding worden bestraft door het tuchtcollege en in beroep door de raad van appèl van de 
KNHS overeenkomstig het bepaalde in het Tuchtreglement van de KNHS. Indien in strijd wordt 
gehandeld met het bepaalde in lid 6 onder b. kan de overtreding tevens worden bestraft door een 

orgaan van de FEI. 
8.  De KNHS kan in naam van de vereniging of van een lid rechten bedingen. Tenzij een lid zich 

daartegen verzet kan de KNHS voor de vereniging en/of een lid nakoming van bedongen rechten 

en schadevergoeding vorderen. De KNHS kan bovendien ten laste van de vereniging en/of een lid 
verplichtingen aangaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer het aanvaarden en nakomen 
van verplichtingen welke de KNHS is aangegaan met betrekking van sponsoring en de rechten 

van televisieregistraties en televisie-uitzendingen.  
9. Uiterlijk 15 januari van elk jaar doet de vereniging op de door het federatiebestuur van de KNHS 

voorgeschreven wijze aan de KNHS schriftelijk opgave van al haar leden per eenendertig 
december van het voorafgaande jaar. 

 
Artikel 4 - Leden 
1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen. Leden, die de leeftijd van 18 jaar nog niet 

hebben bereikt, worden vertegenwoordigd door één der ouders of wettelijke vertegenwoordiger. 
Een lid kan slechts tot het lidmaatschap worden toegelaten indien hij tevens als lid tot de KNHS 
wordt toegelaten, tenzij het lid reeds uit andere hoofde lid is van de KNHS.  

2.  De toelating tot de vereniging kan nader worden geregeld in een reglement.  
3. Het bestuur houdt een register van leden bij. In het register worden alleen die gegevens 

bijgehouden welke voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn. 

4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een persoon die zich die zich voor de 
vereniging zeer verdienstelijk heeft gemaakt het predikaat 'erelid' verlenen. 

5.  De vereniging kent donateurs die de vereniging financieel ondersteunen. Het bestuur beslist over 

de toelating van donateurs. 

 
Artikel 5 - Algemene rechten en verplichtingen 
1. Leden van de vereniging zijn verplicht: 

 a.  de statuten en reglementen van de vereniging en de besluiten van organen van de vereniging 
na te leven; 
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 b. de statuten, reglementen en besluiten van de KNHS, de regiovereniging, de kringvereniging en 
van de FEI na te leven; 

 c.  de belangen van de vereniging en/of van de paardensport in het algemeen te bevorderen en 

deze niet te schaden; 
 d. alle overige verplichtingen welke de vereniging in naam of ten behoeve van de leden aangaat 

of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.  

2. Indien de statuten, een reglement of een besluit van de vereniging wordt overtreden, kan het 
bestuur een passende straf opleggen. Indien de overtreding betrekking heeft op het bepaalde in lid 
1 onder b. is het bepaalde in artikel 3 lid 6 van toepassing. Is een overtreding zowel door de 

vereniging als door de KNHS en/of FEI strafbaar gesteld, dan kan elk met inachtneming van de 
eigen toepasselijke regels tot bestraffing overgaan.  

3. Behalve in deze statuten kunnen aan de leden verplichtingen worden opgelegd bij reglement of bij 

besluit van een orgaan van de vereniging.  
4. De vereniging kan ten behoeve van de leden rechten bedingen. Tenzij een lid zich daartegen 

verzet, kan de vereniging voor een lid nakoming van bedongen rechten en schadevergoeding 

vorderen. De vereniging kan bovendien ten laste van de leden verplichtingen aangaan. 
5. Indien een lid niet tijdig aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging heeft voldaan, is 

het lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Blijft 

het lid geheel of gedeeltelijk in gebreke nadat het lid een nieuwe termijn voor betaling is gegund, 
dan is het desbetreffende lid behalve de wettelijke rente ook 15% aan buitengerechtelijke kosten 
over het oorspronkelijke bedrag verschuldigd. Volhardt het lid in diens verzuim, dan is het lid naast 

de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten ook alle redelijkerwijs voor de inning van zijn 
schuld aan de vereniging door een advocaat of deurwaarder gemaakte kosten verschuldigd, tenzij 
de rechter anders beslist.  

6.  Leden zijn verplicht de gezondheid en het welzijn van aan wedstrijden deelnemende paarden te 
bevorderen, alsook te bevorderen dat aan wedstrijden deelnemende leden zoveel mogelijk onder 
gelijkwaardige omstandigheden zich met elkaar kunnen meten, waarbij noch voorafgaand noch 

tijdens een wedstrijd de door een deelnemend lid of diens paard te verrichten prestatie opzettelijk 
of onbewust mag worden beïnvloed door het gebruik of het toedienen van verboden middelen, als 
bedoeld in het Humaan Dopingreglement van de KNHS en in het Hippisch Dopingreglement van 

de KNHS. Het gebruik of doen gebruiken van verboden middelen is strafbaar. 

 
Artikel 6 - Einde lidmaatschap 
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door het overlijden van het lid, alsmede door 

opzegging of royement door de vereniging of opzegging door het verenigingslid.  
2. Een lid kan zijn lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar van de vereniging. 
 Een lid kan voorts het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat:  

 a.  hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, 
dan wel tot fusie of splitsing van de vereniging; 

 b. hem een besluit is bekend geworden of meegedeeld waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn 

verplichtingen zijn verzwaard, in welk geval het besluit door de opzegging niet op hem van 
toepassing is. Het lidmaatschap kan niet met onmiddellijke ingang worden opgezegd wanneer 
het een wijziging van rechten en verplichtingen betreft die nauwkeurig zijn omschreven of 

wanneer een verplichting van geldelijke aard wordt gewijzigd. 
 In andere gevallen kan een lid het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door opzegging 

beëindigen, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.  

3. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. De vereniging kan het lidmaatschap 
opzeggen tegen het einde van zijn boekjaar. Opzegging door de vereniging kan geschieden 
wanneer: 

 a.  het lid zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet of niet tijdig nakomt, waaronder 
begrepen het niet nakomen van financiële verplichtingen tegenover de vereniging; 

 b.  de belangen van de vereniging of van de paardensport schaadt; 
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 c.  het lid niet voldoet aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen; 
 d. de KNHS het lid het lidmaatschap opzegt. 
 Voorts kan de vereniging het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door opzegging doen 

beëindigen indien redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden verlangd het lidmaatschap te 
laten voortduren en/of indien de KNHS het lid het lidmaatschap opzegt.  

4. Elke opzegging tegen het einde van het boekjaar geschiedt met inachtneming van een 

opzeggingstermijn van vier weken. Is niet tijdig opgezegd, dan geldt de opzegging tegen het einde 
van het daaropvolgende boekjaar. Is ten onrechte met onmiddellijke ingang opgezegd, dan eindigt 
het lidmaatschap op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was 

opgezegd. Zolang het lidmaatschap niet is beëindigd, behoudt het lid zijn rechten en moet hij zijn 
verplichtingen nakomen.  

5. Het bestuur is bevoegd een lid te ontzetten uit diens lidmaatschap (royement) wanneer het lid in 

ernstige mate in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de 
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het besluit tot royement wordt zo spoedig mogelijk door 
het bestuur aan het lid en aan het federatiebestuur van de KNHS schriftelijk meegedeeld. Het lid 

kan binnen een maand na ontvangst van die mededeling in beroep gaan bij de algemene 
vergadering van de vereniging. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid 
geschorst. Tijdens zijn schorsing is het lid gehouden zijn verplichtingen na te komen en worden 

zijn rechten opgeschort, met uitzondering van het recht zich te verdedigen.  
6.  Behalve in geval van overlijden en royement, blijft een lid dat heeft opgezegd nog lid zolang hij niet 

heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen tegenover de vereniging, of zolang een 

aangelegenheid waarbij hij is betrokken niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een 
opgelegde straf hieronder begrepen. Het bestuur stelt alsdan de datum vast waarop het 
lidmaatschap eindigt.  

 
Artikel 7 - Straffen 
1. Het bestuur is bevoegd een lid te bestraffen dat in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in 

artikel 5. 
2. Het bestuur kan als straf opleggen: 
 a. een berisping; 

 b. de diskwalificatie; 
 c. het te voet stellen; 
 d. het uitsluiten van deelname aan activiteiten van de vereniging; 
 e. het ontzeggen van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf 

genoemde termijn in de vereniging uit te oefenen; 
 f. schorsing; 
 g. royement. 

3. Een berisping, de schorsing en het royement kunnen niet tezamen met een andere straf worden 
opgelegd. 

4. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de 

periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden 
uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan. Tijdens een schorsing kan de 
betrokkene niet aan wedstrijden deelnemen, noch enige functie in de vereniging uitoefenen. 

5. Een straf wordt schriftelijk aan het lid medegedeeld. In spoedeisende geval kan de straf voordien 
mondeling aan het lid worden medegedeeld. Een straf wordt in het clubblad gepubliceerd of 
rondschrijvend meegedeeld. 

6. Van een door het bestuur opgelegde straf kan de betrokkene binnen veertien dagen na de datum 
van oplegging van de straf in beroep gaan bij de algemene vergadering. Het beroep schort de ten 
uitvoerlegging van de straf op totdat de algemene vergadering heeft beslist. 
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Artikel 8 - Het bestuur 
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen. De algemene vergadering stelt het 

aantal bestuursleden vast. Het lidmaatschap van het bestuur is niet verenigbaar met het 

lidmaatschap van de kascommissie en met een zakelijk belang bij de activiteiten van de 
vereniging.  

2. Het bestuur kent, indien het uit ten minste zeven meerderjarige personen bestaat, een dagelijks 

bestuur bestaande uit de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De 
voorzitter wordt in functie benoemd. 

3. Het bestuur of ten minste drie leden kunnen kandidaten stellen tot de datum waarop de agenda 

voor de algemene vergadering wordt verzonden.  
4. Bestuursleden worden benoemd voor de duur van drie jaar en kunnen aansluitend worden 

herbenoemd. 

5.  Bestuursleden treden in functie de dag na hun benoeming en treden af aan het eind van de 
algemene vergadering, waarin de duur van hun benoeming eindigt. In een tussentijdse vacature 
wordt zo mogelijk op de eerstvolgende algemene vergadering voorzien. 

6. Na de benoeming van bestuursleden worden de taken van ieder bestuurslid vastgesteld, waarvan 
mededeling wordt gedaan aan de leden. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot 
een behoorlijke vervulling van zijn taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring 

van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake 
van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is geweest in het 
treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.  

7. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor bepaalde tijd benoemd, te allen tijde met een twee derden 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen door de algemene vergadering worden ontslagen of 
geschorst. Behalve wanneer de schorsing eindigt door een besluit tot ontslag, eindigt de schorsing 

door tijdsverloop of eerder door een besluit tot opheffing van de schorsing.  
8. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, ontslag, bedanken en door het 

verstrijken van de duur van de (her)benoeming. Voorts eindigt het lidmaatschap van het bestuur 

door benoeming tot lid van de kascommissie van de vereniging. 
 
Artikel 9 -Taken en bevoegdheden bestuur 

1. Tenzij de statuten anders bepalen, is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. 
2.  Het bestuur kan met behoud van zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken 

door commissies of personen doen uitvoeren. 
3. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter 

verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen om in de vacatures te 
voorzien.  

4. Het bestuur ziet in de vereniging toe op het naleven van de statuten, reglementen en besluiten van 

zowel de vereniging als van de KNHS, de regiovereniging en de kringvereniging en van de FEI. 
Indien de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging niet in een situatie in de vereniging 
voorzien, beslist het bestuur welk besluit van kracht blijft totdat de algemene vergadering anders 

heeft beslist.  
5. Het bestuur is na voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering bevoegd te besluiten 

tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, het vervreemden of het bezwaren van 

registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of 
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling 
voor en schuld van een ander verbindt. 

 
Artikel 10 - Vertegenwoordiging 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 

2. De vereniging wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het 
bestuur. 
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3. Het bestuur of de twee gezamenlijk handelende bestuursleden kunnen een lid of een derde 
schriftelijk machtigen om de vereniging te vertegenwoordigen in de gevallen en onder de 
voorwaarden die uit de verstrekte volmacht blijken.  

4. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en van de twee gezamenlijk handelende 
bestuursleden kan niet worden beperkt of aan voorwaarden worden gebonden. De 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van personen aan wie een volmacht is verleend kan in die 

volmacht naar aard en omvang worden beperkt en/of aan voorwaarden worden gebonden. 
5.  Personen aan wie op grond van hetzij deze statuten, hetzij een volmacht vertegenwoor-

digingsbevoegdheid is verleend, oefenen die bevoegdheid niet uit dan nadat hiertoe een 

bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is 
besloten.  

 
Artikel 11 - Commissies 

1. Het bestuur en de algemene vergadering zijn bevoegd permanente en tijdelijke commissies in te 
stellen en de leden van die commissies te benoemen, te schorsen en te ontslaan.  

2. Tenzij de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie in de statuten of een 

reglement is geregeld, worden deze vastgesteld door het bestuur onderscheidenlijk de algemene 
vergadering. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft 
ingesteld. 

3.  Tenzij in de statuten of een reglement anders is bepaald of bij besluit anders wordt besloten, 
bestaat een commissie uit drie leden. De leden van een permanente commissie worden telkens 
benoemd voor de duur van drie jaar en kunnen aansluitend tweemaal voor een zelfde periode 

worden herbenoemd. De leden van een tijdelijke commissie worden benoemd voor de duur van de 
aan de commissie verstrekte opdracht. 

4. Tenzij anders is bepaald of besloten, wordt de voorzitter van een commissie in functie gekozen. 

De leden van een commissie verdelen in onderling overleg de overige functies. 
5.  De kascommissie bestaat uit drie leden, die door de algemene vergadering jaarlijks worden 

benoemd. De kascommissie is belast met het onderzoek als vermeld in artikel 19. Het 

lidmaatschap van de kascommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur. 
6.  De kascommissie kan, wanneer haar onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis vereist, zich 

voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De kascommissie overlegt 

vooraf met het bestuur over de daaraan verbonden kosten. Bereiken zij hierover geen 
overeenstemming dan beslist de algemene vergadering. 

 
Artikel 12 - Algemene vergadering 

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet 
of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.  

2. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen van de algemene vergadering. 

3. De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging.  
4.  Leden die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de vergadering van de algemene vergadering en 

zijn stemgerechtigd. 

5.  De algemene vergadering benoemt voor de vereniging de leden die de vereniging in de 
regiovergadering en in de kringvergadering van de KNHS vertegenwoordigen. Het aantal door de 
vereniging te benoemen ledenraadsleden wordt bepaald in de statuten of reglementen van de 

KNHS. 
6.  Het bestuur en ten minste drie leden kunnen kandidaten stellen voor de in lid 5 bedoelde afgevaar-

digde(n) en vertegenwoordiger(s). 

7.  Van het verhandelde tijdens de algemene vergadering wordt door een door het bestuur 
aangewezen persoon notulen gemaakt die op de volgende algemene vergadering worden 
vastgesteld.  
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Artikel 13 - Bijeenroeping algemene vergadering 
1. Jaarlijks worden ten minste twee vergaderingen van de algemene vergadering gehouden: 
 a.  de voorjaarsvergadering welke uiterlijk dertig juni wordt gehouden; 

 b.  de najaarsvergadering welke uiterlijk één december wordt gehouden, 
2. De bijeenroeping gebeurt door een mededeling in de officiële mededelingen of door een 

schriftelijke oproep aan de leden.  

3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste drie weken. Het bestuur kan in bijzondere gevallen 
de termijn van oproeping bekorten.  

4. Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden indien het bestuur dit nodig acht.  

5. Voorts wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden indien ten minste zoveel leden 
als bevoegd zijn tot het doen uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene 
vergadering het bestuur daarom verzoekt. Het verzoek bevat een opgave van het te behandelen 

onderwerp, voorzien van een toelichting. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen aan het 
verzoek gevolg heeft gegeven door binnen vier weken een algemene vergadering bijeen te 
roepen, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur 

de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in een landelijk veelgelezen dagblad. De 
verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de algemene 
vergadering en het opstellen van de notulen.  

6. Behalve in het in het vorige lid bedoelde geval, bepaalt het bestuur waar en wanneer een 
vergadering van de algemene vergadering wordt gehouden.  

 
Artikel 14 -Toegang algemene vergadering 

1. Toegang tot de openbare vergadering van de algemene vergadering hebben:  
 a.  de leden; 
 b. degenen die door het bestuur of door de algemene vergadering zijn toegelaten.  

2.  Leden die geschorst zijn hebben geen toegang tot de algemene vergadering. 
3.  Vergaderingen van de algemene vergadering zijn openbaar. De algemene vergadering gaat in een 

besloten vergadering over indien de voorzitter, het bestuur of ten minste tien leden hierom 

verzoeken. Tot een besloten vergadering hebben toegang alle niet-geschorste leden en degenen 
die door de algemene vergadering worden toegelaten.  

4. De algemene vergadering beslist in een besloten vergadering of de redenen die tot het aanvragen 

van een besloten vergadering zijn aangevoerd, een besloten vergadering rechtvaardigen. Is dit 
niet het geval dan wordt de vergadering in het openbaar voortgezet.  

5. Over wat in een besloten vergadering is behandeld kan geheimhouding worden opgelegd aan hen 

die daarbij aanwezig of vertegenwoordigd waren.  

 
Artikel 15 - Agenda 
1. De agenda van de algemene vergadering wordt ten minste drie weken voor de dag van de 

algemene vergadering ter kennis van de leden gebracht door publicatie in de officiële 
mededelingen of door toezending aan de leden.  

2. De agenda van de voorjaarsvergadering bevat in ieder geval:  

 a. de notulen van de vorige vergadering van de algemene vergadering; 
 b. het jaarverslag van het bestuur; 
 c. het financieel verslag van het bestuur; 

 d. de verklaring van de kascommissie; 
 e. het vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar; 
 f.  het benoemen van een afgevaardigde naar de regiovergadering van de regio van de KNHS; 

 g.  het benoemen van een vertegenwoordiger naar de kringvergadering van de kring van de 
KNHS; 

 h. de rondvraag. 

3.  De agenda van de najaarsvergadering bevat in ieder geval:  
 a. de notulen van de vorige vergadering van de algemene vergadering; 
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 b. het vaststellen van contributies en andere bijdragen; 
 c. het vaststellen van de begroting voor het volgend boekjaar;  
 d. de rondvraag.  

4.  Uiterlijk twee weken voor de dag van de vergadering van de algemene vergadering kunnen ten 
minste drie leden voorstellen aan de agenda toevoegen. 

5.  Het bestuur is bevoegd later ingekomen voorstellen, alsmede eigen voorstellen alsnog op de 

agenda te plaatsen.  
6. De algemene vergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet in de agenda zijn 

vermeld, tenzij de algemene vergadering bij meerderheid anders beslist. 

 
Artikel 16 - Besluiten 
1. Het in dit artikel bepaalde is van toepassing op alle besluiten die in de vereniging worden 

genomen. Lid 8 is alleen van toepassing op de besluitvorming in de algemene vergadering.  

2. De voorzitter van een orgaan of commissie leidt de vergadering. De voorzitter stelt daarin de orde 
van de vergadering vast, behoudens het recht van de vergadering daarin wijziging te brengen.  

3. Tenzij in de statuten of in een reglement anders is bepaald, worden besluiten in vergaderingen 

genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onder meerderheid wordt 
verstaan meer dan de helft van de door stemgerechtigde leden uitgebrachte stemmen, zo nodig 
door afronding naar boven. Indien stemmen staken is geen meerderheid behaald.  

4. Ongeldige stemmen zijn stemmen uitgebracht namens een geschorst lid, en voorts wanneer 
schriftelijk is gestemd blanco stemmen en stemmen die een andere aanduiding bevatten, dan voor 
de desbetreffende stemming noodzakelijk is.  

5. Tenzij in de statuten anders is bepaald, brengt ieder lid in de desbetreffende vergadering één stem 
uit. Ieder lid kan één ander lid schriftelijk een volmacht verlenen om namens hem in een 
vergadering zijn stem uit te brengen. Een stemgerechtigd lid kan slechts door één ander 

stemgerechtigd lid worden gemachtigd.  
6. De stemming over personen gebeurt schriftelijk met gesloten stembriefjes. De stemming over 

zaken gebeurt hoofdelijk door handopsteken of bij acclamatie. In beide gevallen kan de 

vergadering tot een andere dan de voorgeschreven wijze van stemmen besluiten. In elk geval 
wordt schriftelijk gestemd indien een lid een schriftelijke stemming verlangt.  

7. Indien bij een stemming over personen geen van de kandidaten bij de eerste stemming een twee 

derden meerderheid behaalt, wordt een tweede stemming gehouden tussen de kandidaten die het 
hoogste respectievelijk het hoogste en het op één na hoogste aantal stemmen hebben behaald. 
Staken bij de tweede stemming de stemmen, dan wordt een derde stemming gehouden. Benoemd 

is die kandidaat die bij de tweede of de derde stemming de gewone meerderheid haalt, of door 
loting na een derde stemming is aangewezen.  

8. Indien bij een stemming over personen er slechts één kandidaat is, wordt over die kandidaat 

gestemd en is deze benoemd indien bij de stemming de gewone meerderheid wordt behaald.  
9. Bij een schriftelijke stemming benoemt de voorzitter een stembureau van drie leden, die geen 

bestuurslid mogen zijn. Het stembureau onderzoekt de geldigheid van de uitgebrachte stemmen, 

berekent de uitslag en doet daarvan mededeling.  
10. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming is beslissend. 

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet 

schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de 
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en 
vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt of - 

wanneer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk gebeurde - een stemgerechtigd 
lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 
stemming.  
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Artikel 17 - Nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten 
1. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet 

iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht. 

2. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de 
statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan 
dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de 

ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor de bekrachtiging. 
3. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn die aan de ander is gesteld 

door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht. 

4. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet over de mogelijkheid van een 
vernietiging bepaalde, vernietigbaar:  

 a. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het besluit 

regelen; 
 b. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid; 
 c. wegens strijd met een reglement. 

5. Tot de in lid 4 bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten, waarop in lid 
2 wordt gedoeld. 

6. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de 

dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende 
van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd. 

7. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 4 onder a., kan door een daartoe 

strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te 
bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. 
Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het 

latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.  

 
Artikel 18 - Boekhouding en financiën 
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.  

2. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: contributies, heffingen, bijdragen en andere 
inkomsten. Erfenissen kunnen slechts worden aanvaard na boedelbeschrijving. 

3. De algemene vergadering stelt de contributies vast. De leden zijn gehouden tot betaling van de 

vastgestelde contributie, heffingen en andere bijdragen. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen 
van contributie. 

 
Artikel 19 - Rekening en verantwoording 

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betref fende de 
werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op 
zodanige wijze administratie te voeren en daartoe behorende boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van 
de vereniging kunnen worden gekend.  

2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de 

staat van baten en lasten van de vereniging te maken en op papier te stellen.  
3. Het bestuur brengt op een binnen zes maanden na het einde van het boekjaar te houden 

algemene vergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het 

gevoerde beleid. Het legt de balans en staat van baten en lasten met een toelichting ter 
goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Deze stukken worden ondertekend door alle 
bestuursleden. Heeft een bestuurslid de stukken niet ondertekend dan wordt daarvan onder 

opgave van de redenen melding gemaakt.  
4. De algemene vergadering kan de in lid 3 genoemde termijn verlengen door het stellen van een 

nieuwe termijn. Na afloop van de oorspronkelijke of de verlengde termijn kan ieder lid van de 

gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij hun verplichtingen nakomen. 
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5.  De controle op de in lid 3 genoemde stukken geschiedt jaarlijks door de door de algemene 
vergadering benoemde kascommissie. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van 
haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en 

de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging 
voor raadpleging beschikbaar te stellen.  

6. Goedkeuring door de algemene vergadering van de balans en de staat van lasten met toelichting 

gebeurt nadat is kennis genomen van de verklaring van de kascommissie. Goedkeuring strekt het 
bestuur tot décharge voor alle handelingen die uit die stukken blijken. 

7. De balans en de staat van baten en lasten met toelichting moeten op papier worden gesteld en 

bewaard. Indien de boekhouding computermatig wordt gevoerd kunnen - met uitzondering van de 
op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten - de op een gegevensdrager 
aangebrachte gegevens op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard. Het 

overbrengen van de gegevens moet alsdan met juiste en volledige weergave van de gegevens 
geschieden, terwijl deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar moeten zijn en 
binnen redelijke tijd leesbaar moeten kunnen worden gemaakt.  

8. Het bestuur is verplicht de in lid 1 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 
gedurende zeven jaren te bewaren. 

9. De verplichting tot het bewaren van de boeken, bescheiden en gegevensdragers geldt ook na 

ontbinding van de vereniging gedurende een termijn van zeven jaren na de datum waarop de 
vereniging heeft opgehouden te bestaan.  

 
Artikel 20 - Reglementen  

1. De organisatie van de vereniging en ook de taken en bevoegdheden van haar organen en 
commissies kunnen nader worden uitgewerkt in reglementen, die niet in strijd met de statuten 
mogen zijn.  

2. De algemene vergadering stelt de reglementen vast en wijzigt deze. 
3. Reglementen worden met een gewone meerderheid vastgesteld en gewijzigd door de algemene 

vergadering. Nieuwe reglementen en wijzigingen in reglementen treden in werking op de dag dat 

de vaststelling van het reglement of van de wijziging aan de leden bekend wordt gemaakt, tenzij 
de algemene vergadering een andere datum vaststelt. 

4. In gevallen waarin de statuten en een reglement niet voorzien, beslist het bestuur. 

  
Artikel 21 - Wijziging van statuten 
1. In de statuten van de vereniging kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van een 

algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de 

statuten zal worden voorgesteld. Een statutenwijziging mag niet in strijd zijn met de statuten en 
reglementen van de KNHS en van de desbetreffende regiovereniging en kringvereniging van de 
KNHS. 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten uiterlijk drie weken vóór de algemene vergadering een 
voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een 

daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de 
algemene vergadering wordt gehouden. 

3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts op een algemene vergadering met tenminste 

twee derden van de uitgebrachte stemmen worden genomen.  
4.  Het bepaalde in lid 2 en 3 is niet van toepassing indien in de algemene vergadering alle leden 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen 

wordt genomen. 
5. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 

opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd, dat bevoegd is de 

vereniging te vertegenwoordigen. Het bestuur doet van deze laatste datum mededeling aan de 
leden in de officiële mededelingen.  
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6.  De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de 
gewijzigde statuten neer te leggen op het kantoor van het Handelsregister, waarin de vereniging is 
ingeschreven.  

  
Artikel 22 - Ontbinding en vereffening 
1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden genomen in een daartoe speciaal 

te houden algemene vergadering. Het bepaalde in het vorige artikel is van overeenkomstige 

toepassing. 
2. Indien de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging heeft besloten, treden de 

bestuursleden als vereffenaar op, tenzij de algemene vergadering de vereffening aan een derde 

opdraagt. De te benoemen vereffenaars behoeven de voorafgaande goedkeuring van het 
bondsbestuur.  

3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van het 

vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel 
mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, wordt aan de 
naam toegevoegd "in liquidatie".  

4. De algemene vergadering benoemt een bewaarder die de boeken en bescheiden van de 
vereniging zal bewaren tot zeven jaar na afloop der vereffening. De algemene vergadering kan de 
bewaarder een bewaarloon toekennen.  

5.  Tenzij de algemene vergadering anders beslist, vervalt het batig saldo aan een vereniging met een 
overeenstemmend doel of anders aan de KNHS.  

 
Overgangsbepalingen: 

Voor de eerste maal worden tot bestuurslid van de vereniging benoemd: 
H.A. Kolkhuis Tanke, in de functie van voorzitter 
C.W. Maas, in de functie van vice-voorzitter 

A.C.M. Timmermans, in de functie van secretaris 
J.J. Suetens, in de functie van penningmeester 
J.P.G.M. van Haaren, in de functie van bestuurslid 

A. van der Grint, in de functie van bestuurslid 
H. Coppens, in de functie van bestuurslid 
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8. Algemeen Reglement Paardensportvereniging De Leijeruiters Helvoirt 

28 februari 2005 

 

1. Huisvesting 
Paardensportvereniging De Leijeruiters Helvoirt is gevestigd in de Rijhal De Hoogakker, 
Helvoirtsestraat 7A te Helvoirt. Het correspondentieadres is het adres van de secretaris. 

2. Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap 

a. Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een schriftelijke 
aanmelding bij de secretaris. Wanneer de betrokkene jonger is dan 15 jaar dient de aanmelding 
behalve door de betrokkene tevens te worden ondertekend door een ouder of voogd. 

b. Minimum leeftijd waarop het lidmaatschap aangegaan kan worden is 6 jaar.  
c. Aanmelding voor het lidmaatschap 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 de genoemde verenigingen geschiedt door het bestuur van de 
vereniging.  

d. 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. Alsdan 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. 
e. Het lidmaatschap van de vereniging wordt toegekend aan personen, en wordt aangegaan voor 

tenminste één jaar, met stilzwijgende verlenging. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend 

schriftelijk bij het secretariaat van de vereniging, vóór 15 november voorafgaand aan het jaar 
waarin men niet meer lid wil zijn. 

f. Het bestuur beslist over toelating van leden. Indien het bestuur niet tot toelating besluit kan op 

verzoek van de betrokkene de algemene vergadering alsnog tot toelating tot het lidmaatschap 
besluiten. 

g. De leden ontvangen na hun toelating een exemplaar van de statuten en reglementen van de 

vereniging. De statuten en reglementen van de onder 2 vermelde verenigingen kunnen op 
verzoek van betrokkene tegen betaling bij het federatiebureau van de KNHS worden verkregen. 

3. Categorieën van leden 

a. De vereniging kent de volgende soorten leden: 
* basislid 
* wedstrijdlid 

* baklid 
* menlid 
* erelid 

Daarnaast kent de vereniging begunstigers (donateurs). Begunstigers ondersteunen de 
vereniging met een jaarlijkse financiële bijdrage. Zij ontvangen het clubblad. Begunstigers 
hebben het recht de ledenvergadering bij te wonen, echter zijn hebben geen stemrecht.  

b. Bakleden dienen woonachtig te zijn in de gemeente Haaren of kern Cromvoirt. Op het moment 
dat een lid niet meer ingeschreven staat in het bevolkingsregister van de gemeente Haaren of 
gemeente Vught voor inwoners van kern Cromvoirt, wordt het baklidmaatschap omgezet in 

basislidmaatschap. 
c. Voor de basisleden, wedstrijdleden en menleden geldt de woonplaatsverplichting niet. Het 

bestuur kan, naar aanleiding van de intensiteit van het bakgebruik, een maximum percentage 

stellen aan het aantal leden van buiten de gemeente Haaren en kern Cromvoirt.  
d. Wedstrijdleden en bakleden kunnen gebruik maken van de rijhal de Hoogakker en oefen-

terreinen. 
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e. Wedstrijdleden dienen in één jaar (periode 1 okt. – 30 sept.) tenminste aan vier wedstrijden 
(onder auspiciën van de KNHS) deel te nemen. Indien men op 30 sept. niet aan de wed-
strijdverplichting voldoet, wordt men met ingang van het volgende kalenderjaar automatisch 

baklid. Wedstrijdleden woonachtig buiten de gemeente Haaren en kern Cromvoirt worden in die 
situatie met ingang van het volgende kalenderjaar basislid, tenzij hij/zij meer dan drie jaar als 
wedstrijdlid actief is geweest. 

Indien een baklid in de lopende periode aan de wedstrijdverplichting voldoet, dan wordt het 
baklidmaatschap het volgende kalenderjaar omgezet in een wedstrijdlidmaatschap. 
Als bewijs van het voldoen aan de wedstrijdverplichting levert het lid jaarlijks voor 15 november 

de kopieën van startcoupons bij het secretariaat in, of toont de originele coupons van vier 
wedstrijden aan de (wedstrijd)secretaris.  
De jongste leden hebben vrijstelling van de wedstrijdverplichting zolang zij in de toetsingsperiode 

(1 okt. – 30 sept.) de leeftijd tot 10 jaar nog niet hebben bereikt. Ook het rijden van Bixie 
Vaardigheidsproeven wordt aangemerkt als een wedstrijd. 
Nieuwe leden kunnen alleen als wedstrijdlid worden aangemerkt, indien op moment van ingang 

van het lidmaatschap de bewijzen van deelname aan minimaal vier wedstrijden worden overlegd. 
Deze wed¬strijden dienen niet langer dan 12 maanden geleden te zijn verreden. Voor nieuwe 
jeugdleden tussen de 10 en 18 jaar geldt deze verplichting niet. Zij hebben een vrijstelling voor 

één kalender¬jaar, aangevuld met de periode van het lopende kalenderjaar indien het 
lidmaatschap gedurende het kalenderjaar ingaat. 

f. Menleden kunnen bij speciaal voor deze leden georganiseerde activiteiten gebruik maken van de 

accommodatie. 
g. Alle soorten leden van 15 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht uitoefenen. Het 

stemrecht van leden tot 15 jaar kan ter vergadering door een ouder of voogd worden 

uitgeoefend. 
h. Ereleden betalen geen contributie en afdracht naar kring en KNHS. 

4. Contributie 

De contributie van de leden wordt jaarlijks in de vergadering als bedoeld in artikel 12 der statuten, 
vastgesteld. De contributie en overige kosten worden periodiek bij de leden in rekening gebracht. Alle 
facturen dienen binnen de op de factuur gestelde termijn te worden voldaan. Wordt men lid in de loop 

van een kalenderjaar, dan is toch contributie voor het gehele jaar verschuldigd. 

5. Gebruik Rijhal en oefenterrein De Hoogakker 
a. Wedstrijdleden en bakleden kunnen gebruik maken van de rijhal de Hoogakker en oefenterreinen 

met inachtneming van het huishoudelijk reglement rijhal de Hoogakker en rij tijdenschema. 

b. Gebruik van rijhal en oefenterrein door leden vindt plaats vanuit een hobbymatige beoefening 
van de paardensport. 

6. Lessen 

De vereniging organiseert bij voldoende belangstelling voor wedstrijd- en bakleden dressuur- en 
springlessen. Hiertoe wordt op de voorjaarsvergadering geïnventariseerd voor het outdoorseizoen 
(van 1 april tot 1 oktober) en op de najaarvergadering voor het indoorseizoen (van 1 oktober tot 1 

april). De kosten van instructie worden omgeslagen over het aantal deelnemers. Nadat men zich heeft 
aangemeld geldt een betalingsverplichting over de gehele lesperiode. 

7. 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. 
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8. Veiligheid 
a. Bij het rijden in clubverband is het dragen van een veiligheidscap/-helm verplicht. 
b. De toegang tot de rijbak 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 rijbak bevinden. Ook de aanwezigheid van 
honden in de rijbak is niet toegestaan. 

c. Verenigingsactiviteiten met paard of pony, georganiseerd voor leden jonger dan 18 jaar, zijn 
alleen toegankelijk voor leden die structureel deelnemen aan lessen in verenigingsverband.  

9. Medewerking aan evenementen en activiteiten 

Alle leden en voor de leden jonger dan 15 jaar de ouders dienen op gezette tijden medewerking te 
verlenen aan de organisatie van wedstrijden, schoonmaak en onderhoud van de oefenhal 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. 

10. Bestuur 
a. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 

b. Tot bestuurslid kunnen niet worden benoemd leden: 
i. met wie de vereniging een overeenkomst heeft gesloten die tot belangenverstrengeling zou 

kunnen leiden; 

ii. van wie reeds de echtgeno(o)t(e) of een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad in 
het bestuur zitting heeft. 

c. De maximale aaneengesloten zittingsperiode in het bestuur bedraagt 12 jaar. 

d. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit wensen. 
e. 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. 

f. 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 alsdan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan 
worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden. 

g. Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen, tenzij een 
meerderheid van ten minste tweederden van het aantal leden van het bestuur anders beslist. 

h. Ieder lid van het bestuur heeft één stem. 
i. Het bepaalde in artikel 16 van de statuten is van overeenkomstige toepassing, voor zover 

daarvan in dit artikel niet is afgeweken. 

11. Vertegenwoordiging in kring- en regiovergadering 
De vereniging wordt in de algemene vergadering van de kring en de algemene vergadering van de 

regio vertegenwoordigd door de wedstrijdsecretaris en/of de secretaris. 

12. Verkiezingen en benoemingen 
a. 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.  

b. Alle kandidaten voor de in lid 1 bedoelde functies dienen van de vereniging lid te zijn. 

c. 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. 

d. Indien de statuten en/of reglementen een benoeming via een voordracht voorschrijven wordt, 

nadat een kandidaat zich voor zijn benoeming heeft teruggetrokken, de kandidaatstelling en 
benoeming aangehouden totdat een nieuwe voordracht is opgesteld. 
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e. 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. 

13. Officiële mededelingen 

a. 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.  

b. De leden ontvangen de officiële mededelingen. 

14. Aansprakelijkheid 
De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, persoonlijk letsel en/of 

beschadigingen en vermissing van persoonlijke goederen. 

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. 
 

Vastgesteld in de ledenvergadering d.d. 16 december 2003. 

 
De voorzitter De secretaris 
 

 
 
Artikel 8 is aangepast in de ledenvergadering van 28 februari 2005. 

Artikel 3 lid e is aangepast in de ledenvergadering van 17 september 2007. 
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9. Huishoudelijk Reglement Rijhal De Hoogakker 

24 mei 2005 

 

1. Veiligheid 

a. Het dragen van een een veiligheidscap/-helm (op de juiste wijze) is zowel buiten op het terrein 

als in de rijhal verplicht voor iedereen die op een paard of pony rijdt.  

b. De poorten van de binnenbak en de buitenbak moeten altijd dicht zijn. Na in- en uitrijden direct 

de poorten weer sluiten. 

c. De toegang tot de rijbak is enkel toegestaan voor ruiters met paard en een begeleider of 

instructeur. Het is niet toegestaan dat tijdens het paardrijden er andere kinderen/volwassenen, 

behalve een begeleider of instructeur, zich in de rijbak bevinden. Ook de aanwezigheid van 
honden in de rijbak is niet toegestaan. 

2. Gebruik 

a. Het vrij gebruik van de accommodatie is uitsluitend toegestaan aan leden van Paarden-

sportvereniging De Leijeruiters Helvoirt en gastgebruikers van de Stichting de Hoogakker. 

b. Longeren en springen is alleen toegestaan indien er niet meer dan twee andere 

ruiters/amazones van de bak gebruik maken en alleen na toestemming van deze 
ruiters/amazones. 

c. Het springen door leden jonger dan 15 jaar in de rijhal of op het buitenterrein is alleen toegestaan 

onder begeleiding. 

d. Wanneer men springmateriaal gebruikt is men verplicht om dit ook op te ruimen. Indien nodig 

moet ook de bodem worden aangeharkt. 

e. Tegemoetkomende ruiters/amazones moeten elkaar de linkerhand kunnen geven. Rijdt men in 

een lager tempo dan moet voorrang verleend worden aan een ruiter/amazone die in een hoger 

tempo rijdt. 

f. Het is verboden paarden en pony’s los te laten in de rijhal. 

g. Laat het terrein netjes achter: 

 Ruim de mest van eigen pony of paard, zowel in de rijbak als in de stalling, op. Hiervoor zijn 
kruiwagen, bezem en schep aanwezig. 

 Paardenharen, veel zand en ander afval opruimen. 
 Banken, stoelen of andere zaken die meegenomen worden op het buitenterrein, dienen na 

afloop weer teruggezet te worden. 

h. Honden moeten op het gehele terrein aangelijnd worden gehouden. 

i. Iedereen dient zich zo te gedragen dat hij/zij geen overlast veroorzaakt voor andere gebruikers.  

3. Gebruik van rijhal tijdens de lesuren in de zomerperiode 

In de zomerperiode kunnen de lessen zowel in de rijhal als op het buitenterrein plaatsvinden. Dit is 

afhankelijk van het weer en tijdstip van de les. Andere ruiters kunnen tijdens de lesuren van het 
buitenterrein of de rijhal gebruik maken als daar op dat moment geen lessen worden gegeven. Kiest 

een groep die buiten les heeft om, bijvoorbeeld als het gaat regenen, binnen te gaan rijden, dan 
moeten de ruiters die geen les hebben de binnenbak hiervoor vrijmaken. Het spreekt voor zich dat, in 
onderling overleg, ook samen gebruik kan worden gemaakt van de binnenbak. Hiervoor moet je 

toestemming vragen aan de personen die les hebben. 
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10. Bijlagen 
 
 

Adressenoverzicht Paardensportvereniging De Leijeruiters Helvoirt 

Samenstelling bestuur 

Samenstelling wedstrijdsecretariaat 

Overzicht commissies 

Samenvatting diverse contactpersonen en emailadressen 

Overzicht commandanten & instructeurs 

Samenstelling bestuur stichting De Hoogakker te Helvoirt 

Lijst leden & begunstigers 
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Adressenoverzicht Paardensportvereniging De Leijeruiters Helvoirt 
 
(Let op!, zie voor de meest actuele gegevens onze website www.deleijeruiters.nl) 

 
Secretariaat 
 
email: info@deleijeruiters.nl 
 
Bankrelatie 
Rabobank, rekeningnummer 12.11.95.708 
 
Accommodatie 
Manege De Hoogakker 
Helvoirtsestraat 7a  5268 BA Helvoirt 
 
 

 
Samenstelling bestuur 
Voorzitter:  
 
Secretaris:  
 
Penningmeester:  
 
Bestuurslid:  
 
Bestuurslid:  
 
Bestuurslid:  
 
Samenstelling wedstrijdsecretariaat 
Wedstrijdsecretaris:  

email: wedstrijd@deleijeruiters.nl  
 
 
 
 
 

http://www.deleijeruiters.nl/
mailto:info@deleijeruiters.nl
mailto:wedstrijd@deleijeruiters.nl
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Overzicht commissies 
 

Commissie Paarden 

 
Commissie Pony’s 

 
Commissie Wedstrijden 

 

Accommodatie Commissie 
 
Kantine Commissie 
 
PR, Clubblad & Sponsoring 
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Samenvatting diverse contactpersonen en emailadressen 
 

Activiteit 
contactpersoon 

telefoonnummer 

KNHS diversen: startkaarten, coupons, 

Paard & Sport, etc. 

 

Ledenadministratie: aan- en afmelden 

leden, adreswijzigingen, etc. 

 

Financiële zaken: facturering, contributie, 

lesgelden, etc. 

 

Inschrijvingen wedstrijden pony’s  

Lessen pony’s  

Lessen paarden  

 coördinator lessen donderdagavond  

 coördinator lessen woensdagavond  

 coördinator lessen vrijdagavond  

Accommodatie De Hoogakker  

Clubblad De Hoogakker  

Overige zaken  
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Overzicht commandanten & instructeurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenstelling bestuur stichting De Hoogakker te Helvoirt 
 
Voorzitter:  
 
Secretaris & penningmeester:  
 
Bestuurslid:  
 
Bestuurslid:  
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Lijst leden & begunstigers 
 
In deze versie t.b.v. onze website is bewust geen ledenlijst opgenomen 





 

 

 


