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Algemene informatie 

Informatie over de rijvereniging “De Weideruiters”  kan op verschillende manieren verkregen 
worden. 

• Prikborden en magneetborden 

In onze accommodatie hangt het prikbord in de hal waarop nieuwe informatie beschreven staat. Dus 
kijk regelmatig! Ook zijn er magneetborden in de entree, waarop de meest relevante informatie te 
vinden is 

• Website 

Onze rijvereniging heeft een eigen website: www.weideruiters.nl Alle informatie van Statuten, 
lesvoorwaarden tot een actuele agenda zijn daar te vinden. 

• Weideblattie 

Maandelijks (met uitzondering van de vakantiemaand) komt er een digitaal clubblad uit, waarin de 
activiteitenkalender en bijzonderheden voor die maand staan vermeld. De Weideblatties zijn ook te 
lezen via de website of in de kantine, waar exemplaren worden neergelegd. 

• Facebook 

De activiteiten en bijzonderheden worden ook vermeld op onze Facebook pagina. 

• Bestuur 

Ten slotte kunt u natuurlijk altijd bij het bestuur terecht. Dit kan zowel telefonisch of via mail. 
Daarnaast vergadert het bestuur elke maand. Ieder lid heeft het recht om spreekrecht aan te vragen 

 Contributie 

Bij de Algemene Ledenvergadering van 2021 is er een nieuw contributiesysteem ingesteld. Alle leden 
betalen een basiscontributie. Hiermee kan onbeperkt gebruik gemaakt worden van het buitenterrein 
als er geen lessen, wedstrijden of overige activiteiten plaatsvinden. Voor het gebruik van de rijhallen 
kan een sleutel abonnement afgesloten worden. Met deze wijziging is er geen onderscheid meer 
tussen leden of startkaartleden. Alle leden dragen op gelijke wijze bij aan de vereniging tenzij van 
(meerdere) diensten gebruik wensen te maken. ALLE leden zijn derhalve ook gehouden aan het 
invullen van tenminste twee dagdelen per seizoen (dus 4 in totaal) als vrijwilliger. 

• Ondersteunende leden  

Als  Ondersteunend lid geeft u een financiële ondersteuning aan onze rijvereniging van € 27,50 per 
jaar. U maakt geen gebruik van onze accommodatie en/of buitenterrein. Natuurlijk blijft u wel uw 
spreekrecht houden. 
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• Sleutel-abonnement 

Met een sleutel-abonnement is het mogelijk om vrij te rijden in de twee hallen. Voor een sleutel-
abonnement is het noodzakelijk dat men een KNHS-LIDMAATSCHAP heeft.    Dit onderdeel wordt 
eventueel na de ALV 2022 geschrapt. 

                                   

Alle actuele tarieven worden op de website gepubliceerd of zijn bij de penningmeester op 
te vragen.  

Het abonnement is per kwartaal opzegbaar, namelijk per 1 januari  , 1 april , 1 juli of per 1 oktober.    

Dit wordt automatisch geïncasseerd. Het vrij rijden in de  rijhallen kan op alle dagen, mits er geen 
rijverenigingslessen, wedstrijden of overige activiteiten zijn. Er zal op de website een overzicht / 
agenda zijn van beschikbaarheid van de rijhallen. 

• In- en uitschrijven, wijzigen van gegevens 

Het in- en uitschrijven en wijzigen van gegevens, bij onze vereniging gebeurt middels het 
mutatieformulier. Dit formulier is te verkrijgen op de website  of aan te vragen via onderstaande mail 
Dit formulier graag mailen naar pennweideruiters@gmail.com of aan de Marten kuilerweg 21 in de 
brievenbus. 

• Inschrijven 

Als nieuw lessend lid mag u de eerste twee weken gratis gebruik maken de rijverenigingslessen en 
het terrein.    U behoort zich wel meteen in te schrijven i.v.m. het veiligheidscertificaat van Stichting 
Veilige Paardensport. Inschrijven kunt u doen door het mutatieformulier in te vullen. Mocht u na een 
maand besluiten dat u toch geen lid wilt worden, dan kunt u het lidmaatschap weer intrekken 
middels het mutatieformulier. Op dit formulier kunt u een machtiging verstrekken voor automatische 
incasso (per maand, kwartaal, half jaar of jaar). Eenmalig komt er naast de contributie € 5,00 
inschrijfkosten en de vaste KNHS kosten bij , deze worden ook afgeschreven via automatische incasso 
(doorgaans in januari of bij begin van het lidmaatschap.   

Niet betaalde contributie kan uitsluiting van rijverenigingslessen, wedstrijden en activiteiten tot 
gevolg hebben. 

• Uitschrijven 

Uitschrijven is mogelijk per 1 januari (opzegging uiterlijk 20 november) of per 1 juli (opzegging voor 1 
juni), schriftelijk of per mail aan pennweideruiters@gmail.com . Ook dit via het 
mutatieformulier.                                           

Lidmaatschappen van de vereniging kunnen dus per half jaar afgemeld worden. Bij de KNHS kan 
uitsluitend per 1 januari opgezegd worden. Omdat opzegging bij de KNHS voor 1 december moet 
gebeuren via de vereniging heeft de Weideruiters tijd nodig om die opzegging te verwerken. Die tijd 
is gesteld op 10 dagen.  
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• opzeggen KNHS-lidmaatschap  

De contributie voor het KNHS-lidmaatschap van alle  leden die een startkaart hebben, wordt geïnd 
via onze vereniging. Alle afmeldingen móeten vóór 1 december van het lopend kalenderjaar bij de 
KNHS binnen zijn, afmeldingen óp of ná 1 december van dat jaar kunnen voor het volgend jaar NIET 
meer in behandeling worden genomen. Het volledige bedrag voor het lidmaatschap blijft dan 
verschuldigd aan de KNHS en zal dan dus ook door onze vereniging aan het lid worden 
doorberekend!!  

• Wijzigen van gegevens/mutaties 

Wanneer u wijzigingen door wilt geven of mutaties hebt, dan behoort u dit ook door te geven 
middels het mutatieformulier. 

• Manegesleutel (tarieven borg worden op de website gepubliceerd of zijn op te vragen bij 
de penningmeester. 

Zodra u een basislidmaatschap heeft van onze rijvereniging kunt u tegen een maandelijks bedrag 
gebruik maken van onze binnenbak 20x40 , binnenbak 20x60 en/of buitenterrein. Dit geldt natuurlijk 
voor de momenten dat er geen rijvereniging lessen, wedstrijden en/of andere activiteiten zijn. 

Voor het gebruik van de kleine binnenbak hebt u een sleutel nodig. Deze sleutel is tegen een borg te 
verkrijgen bij de penningmeester. 

Voor het gebruik van de grote binnenbak heeft u een sleutel en alarmtag nodig. Tevens moet u een 
sleutelverklaring ondertekenen .  Deze sleutel/tag is tegen borg te verkrijgen bij de penningmeester.  

Bij beëindiging van uw lidmaatschap wordt van u verwacht deze sleutel weer in te leveren. U 
ontvangt dan de borg terug gestort op uw rekening. 

Ten slotte willen wij er u op wijzen dat als u  gebruik maakt van onze accommodatie en/of 
buitenterrein u onze rijbaan- en huisreglementen in acht dient te nemen! 

Hand- en spandiensten/Vrijwilligerswerk 

Onze rijvereniging is er vóór onze leden, maar is ook van onze leden. Daarom is het enorm belangrijk 
dat er vrijwilligers zijn om onze rijvereniging draaiende te houden! Daarom wordt u geacht zich in te 
zetten voor het belang van onze rijvereniging.  

Helaas is het merkbaar dat hier niet voldoende gehoor aan wordt gegeven aan oproepen voor 
bepaalde klussen . De volgende afspraak is gemaakt: Ieder lid (of ouder van het desbetreffende lid) 
behoort onze rijvereniging minimaal 2 dagen ( 4 dagdelen) op jaarbasis te ondersteunen door 
vrijwilligerswerk. Kan of wilt u hier niet aan voldoen, dan wordt er een bijdrage van € 25,00 in 
rekening gebracht, waarmee we eventueel hulp kunnen inhuren.   

Er is een inventarisatieformulier speciaal ontwikkeld voor vrijwilligers, waarop u kunt aangeven bij 
welke activiteiten u onze vereniging zou kunnen ondersteunen. 


