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Artikel 1 – Algemene bepalingen
1. Rij- en Jachtvereniging en Ponyclub Centaur handelt onder de naam Rijvereniging
Centaur, hierna te noemen de vereniging.
2. De vereniging heeft als thuisbasis voor haar activiteiten Manege Flemming,
Stougjesdijk 83, 3273 LM Westmaas.
3. Het correspondentieadres van de vereniging is het adres van de secretaris, zie de
website www.rvcentaur.nl.
4. De vereniging hanteert, zoals voorgeschreven in het wedstrijdreglement van de
KNHS, de voorschriften betreffende het wedstrijdtenue. Prijsuitreiking geschiedt
in volledig tenue.
5. De eigenaar van de manege, waar de vereniging zijn thuisbasis heeft,
a. kan geen lid van de vereniging zijn,
b. wordt door de voorzitter uitgenodigd tot het bijwonen van vergaderingen
die relevant zijn,
c. Heeft geen stemrecht, maar wel spreekrecht in deze vergaderingen.
Artikel 2 – Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap
1. Kandidaatleden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan bij de
secretaris.
2. Het bestuur beslist over de 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.
3. Aanmelding kan telefonisch, per e-mail of bij voorkeur schriftelijk.
4. De secretaris zorgt dat het aanmeldingsformulier ingevuld wordt.
5. Het bestuur zorgt voor de aanmelding van leden bij de KNHS, de regiovereniging
en de kringvereniging.
6. De leden ontvangen bij hun aanmelding een exemplaar van de statuten en
reglementen van de vereniging per e-mail. Indien de statuten en reglementen per
post aan het lid moeten worden toegezonden gebeurt dit tegen betaling. Dit geldt
ook voor de statuten en reglementen van de KNHS, de regiovereniging en de
kringvereniging, die op verzoek van het lid kunnen worden verkregen.
Artikel 3 – Categorieën van leden
1. De vereniging kent:
a. Seniorleden
b. Juniorleden, een lid is juniorlid tot de 18e verjaardag.
c. Ereleden.
2. Alleen leden kunnen in een vergadering stemrecht uitoefenen. Het stemrecht van
leden tot 16 jaar kan ter vergadering door een ouder of een wettelijk
vertegenwoordiger worden uitgeoefend. Leden van 16 jaar maar nog geen 18 jaar
kunnen indien hun wettelijk vertegenwoordiger of ouder niet aanwezig is op de
vergadering zelf hun stem uitbrengen.
3. Alle leden hebben spreekrecht in een vergadering.
4. Ereleden betalen geen contributie.
5. In de wedstrijdreglementen wordt bepaald welke categorie van leden in welke
discipline aan welke wedstrijd mag deelnemen met dien verstande, dat voor
deelname aan internationale wedstrijden tevens de reglementen en besluiten van
de FEI gelden.
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Artikel 4 – Algemene verplichtingen van de leden
1. Leden zijn verplicht tot het vervullen van vrijwilligersdiensten.
a. Deze worden jaarlijks ingeroosterd worden door het bestuur en minimaal
één maand voor ingang gepubliseerd op de website.
b. Deze kunnen onder meer bestaan uit ringmeesteren of schrijven tijdens
wedstrijden.
c. De taken worden in de week voor de wedstrijd toegewezen door het
bestuur, of de daarmee belaste commissie.
d. Het niet vervullen van de vrijwilligersdienst wordt beboet met € 25,00 per
keer.
e. Ruilen van diensten met een ander lid is toegestaan.
f. Leden die door het bestuur of de daarmee belaste commissie worden
gevraagd in te vallen voor een lid krijgen hiervoor een vergoeding van
€ 10,00 per keer.
g. Bestuursleden zijn vrijgesteld van het vervullen van vrijwilligersdiensten.
2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplicht een lid
zich voorts:
a. Desgevraagd op het eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en
opgaven te verstrekken en te zenden aan de KNHS, het regiobestuur en
het kringbestuur, alsmede aan het tuchtcollege en de raad van appel van
de KNHS;
b. Om zich ter gelegenheid van een wedstrijd, zowel vóór, gedurende, als na
de wedstrijd behoorlijk te gedragen en zonodig bij te dragen aan en mede
te helpen bij het handhaven van de orde;
c. Zich te houden aan de Gedragscode, zoals vastgesteld door de algemene
vergadering van de KNHS.
3. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag
of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of in
indirecte zin, die door het andere verenigingslid, die het ondergaat, als
ongewenst of gedwongen wordt ervaren.
4. Leden onthouden zich tegenover anderen van elke vorm van pesten en geweld.
5. Leden onthouden zich tegenover dieren van elke vorm van mishandeling en van
iedere handeling die in strijd is met het algemene welzijn van dieren.
6. Leden onthouden zich van het rijden onder invloed van alcohol en van medicijnen
die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
7. Leden houden zich aan het wedstrijdreglement, zie bijlage 1.
Artikel 5 – Bestuur
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee
bestuursleden dit wensen.
2. 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.
3. De voorzitter bepaalt de agenda en de orde in de vergaderingen.
4. In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden
genomen indien niet ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van
het bestuur aanwezig is. Het onderwerp wordt alsdan geagendeerd voor de
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volgende vergadering, waarin wel een besluit kan worden genomen ongeacht het
aantal aanwezige bestuursleden.
5. Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen,
tenzij een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal leden van het
bestuur anders beslist.
6. Ieder lid van het bestuur heeft één stem.
7. Het bepaalde in artikel 16 van de statuten is van overeenkomstige toepassing,
voor zover daarvan in dit artikel niet is afgeweken.
Artikel 6 – Verkiezing en benoemingen
1. 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.
2. Alle kandidaten voor de in lid 1 bedoelde functies dienen lid van de vereniging te
zijn.
3. Iedere kandidaatstelling dient per e-mail of schriftelijk bij de secretaris te
geschieden, vergezeld van een verklaring van de kandidaat dat hij een eventuele
benoeming of verkiezing aanvaardt.
4. Bij tussentijdse verkiezingen en benoemingen stelt het bestuur binnen zes weken
na het ontstaan van de vacature de datum voor het indienen van kandidaten
vast.
Artikel 7 – Officiële mededelingen
1. Alle mededelingen, waarvan de staturen 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.
2. De leden ontvangen de officiële mededelingen per e-mail.
3. De officiële mededelingen liggen tot één maand na publicatie ter inzage op
Manege Flemming.
4. De uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering worden per e-mail naar
de leden gezonden. Op verzoek kunnen deze tegen betaling per post opgestuurd
worden.
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Bijlage 1 - Wedstrijdreglement
ALGEMENE BEPALINGEN:
1. Er wordt gereden onder het KNHS-reglement.
2. Inschrijvingen zijn pas definitief na de ontvangst van de startcoupons voor de
sluitingsdatum door het secretariaat.
3. Deelname en/of aanwezigheid is op eigen risico. De organisatie aanvaart geen
enkele aansprakelijkheid voor schade en/of ongevallen aan deelnemers,
toeschouwers, paarden/pony’s en/of materiaal.
4. De deelnemers dienen zich uiterlijk 60 minuten voor hun starttijd te melden bij
het secretariaat.
5. De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig paspoort waarin de
entingen staan vermeld, een geldige getekende startkaart en geldige
startcoupons. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste inschrijving in de
rubriek(en) waarvoor ze startgerechtigd zijn. Deze bescheiden dienen te worden
getoond op het secretariaat.
6. Bij afmelden na de sluitingsdatum en bij niet of te laat verschijnen blijft het
inschrijfgeld verschuldigd, overeenkomstig het algemeen reglement van de KNHS.
7. Tijdens de wedstrijd vindt per rubriek uiterlijk 1 uur na de laatste start van de 2e
proef de prijsuitreiking plaats bij het secretariaat. Bij de Dressuur Tweedaagse
zijn de overall-kampioenen van iedere rubriek verplicht bij de prijsuitreiking op
zondag rond 17.00 uur aanwezig te zijn. De overall-kampioenen worden duidelijk
op de uitslagenlijst aangegeven.
8. Bij ex-aequo klassering wordt de onderlinge plaatsing bepaald volgens het KNHS
reglement.
9. Deelnemers moeten zelf hun starttijd in de gaten houden en zich op tijd melden
bij de ringmeester.
10. De organisatie behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen.
Wanneer er wijzigingen zijn aangebracht, zal er een correcte startlijst bij het
wedstrijdsecretariaat en op het wedstrijdterrein aanwezig zijn.
11. BHV, EHBO, dierenarts en smid zijn aanwezig of standby.
12. De deelnemers wordt vriendelijk verzocht, om problemen te voorkomen tijdens
de wedstrijd, de regels van het Disciplinereglement Dressuur van de KNHS, versie
2006 artikel 143, er op na te lezen. Hierin staat onder andere dat rijden met
plastron of stropdas verplicht is.
13. Rekening dient te worden gehouden met de mogelijkheid van controle op
ongeoorloofde middelen en/of medicijnen.
14. Prijsuitreiking is in officieel volledig tenue.
Terreinregels
1. Er mag alleen geparkeerd worden op de daarvoor aangewezen plaatsen.
2. Om het parkeren ordelijk te laten verlopen, zijn er parkeerwachten aangesteld.
Bij het parkeren dienen hun aanwijzingen te worden opgevolgd.
3. Op het terrein geldt een maximum snelheid van 10 kilometer, bestuurders dienen
zich te allen tijde zo te gedragen dat de rust van de paarden op het terrein en
bak, tijdens de wedstrijden niet verstoord wordt.
4. Indien dicht bij de ringen is geparkeerd, ALLE nodige voorzichtigheid in acht
nemen tijdens het laden en lossen van de paarden/pony"s.
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5. Het is verplicht zich van te voren te melden bij het wedstrijdsecretariaat. Bij het
secretariaat hangen ook de bijgewerkte startlijsten, zodat de starttijd
gecontroleerd kan worden.
6. Ruiters kunnen bij de Dressuur Tweedaagse losrijden op de losrijweide, (zie
terreinkaart). Bij de binnenwedstrijden in de buitenbak, bij de buitenwedstrijden
in de binnenbak.
7. Zorg ervoor tijdig aanwezig te zijn bij de ring.
8. Bij het rijden naar de ring vanuit de losrijweide/bak dient te worden gestapt.
9. Aanwijzingen van medewerkers aan het evenement (herkenbaar aan de T-shirts)
dienen opgevolgd te worden om een soepel verloop van de wedstrijden zo veel
mogelijk te kunnen garanderen.
10. Water voor de verzorging van de paarden/pony’s kan bij de buitenkraan getapt
worden. Het gebruik van de wasplaatsen van Manege Flemming is niet
toegestaan.
Opmerkingen
• Voor het reserveren van box-ruimte contact opnemen met Manege
Flemming, Westmaas, tel: 0186 – 571854
• Er dient zelf voor het voorlezen van de proef te worden gezorgd.
• Honden zijn op het wedstrijdterrein toegestaan mits deze zijn aangelijnd.
Honden zijn niet toegestaan in de kantine.
• Internet - www.rvcentaur.nl
• De laatste wijzigingen zullen tot aan de dag voor de wedstrijd om 20.00
uur terug te vinden zijn op de internet site van RV Centaur, alsmede op
startlijsten.nl.
• Ook de uitslagen zullen na de wedstrijden vermeld worden op deze
internetsites.
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