de HJOUWER
Hippische Sportvereniging

info@dehjouwer.nl
www.dehjouwer.nl

Inschrijfformulier nieuw lid

KvK Leeuwarden 01086730

Persoonsgegevens
Persoonsnummer

:

…………………………………(in te vullen door de vereniging)

Naam en voorletters

:

…………………………………………………………………

Roepnaam

:

…………………………………………………………………

Adres

:

…………………………………………………………………

Postcode / Woonplaats

:

…………………………………………………………………

Telefoonnummer

:

…………………………………………………………………

Geboortedatum

:

…………………………………………………………………

:

О Man

Nationaliteit

:

…………………………………………………………………

E-mail adres

:

…………………………………………………………………

:

……-……- 20……

:

Geslacht

*

О Vrouw

Lidmaatschap
Ingangsdatum
*

Voorheen lid van PC/LR

:

О Administratief
О Rijdend
О Pony
О Paard
…………………………………………………………………

Tevens lid van PC/LR

:

…………………………………………………………………

:

О per automatische incasso (er worden geen adm. kosten gerekend)
О per acceptgiro (er worden per nota € 2,50 adm. kosten berekend)

Soort lid

Wijze van betaling

*

(Wijze van betaling geldt tevens voor startkaart, startcoupons, wedstrijdgeld, enz.)

Bank-/Girorekening

:

…………………………………………………………………

Ondergetekende gaat akkoord met bovenstaande (indien jonger dan 18 jaar dient er getekend te
worden door ouder/verzorger) en verklaart tevens op de hoogte te zijn van het huishoudelijk
reglement (zie achterzijde van dit blad).
Lid:
Naam : ……………………………………………

Namens het bestuur:
Naam : ……………………………………………

Plaats : ……………………………………………

Plaats : ……………………………………………

Datum : ……-……- 20……

Datum : ……-……- 20……

Handtekening

Handtekening

*

Aankruisen wat van toepassing is

U kunt het ingevulde formulier opsturen aan:
Stoffel Yntema, De Rylst 42, 8521 NK St. Nicolaasga

Verkort huishoudelijk reglement van Hippische Sportvereniging De Hjouwer ( Uitgave maart 2007)
Artikel 1.
De vereniging
De vereniging is genaamd: Hippische Sportvereniging De Hjouwer. De vereniging is ingeschreven als lid van de KNHS onder nummer 51633
(rijvereniging), 51634 (ponyclub) en 739033 (menvereniging). De vereniging heeft haar zetel te Joure (Gem. Skarsterlân).
De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven in het verenigingsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van
Koophandel te Leeuwarden, onder nummer 01086730.
Artikel 2.
Leden en donateurs
 Lid zijn van de vereniging houdt ook in het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS).
 Het lidmaatschap van de vereniging wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimum tot het eind van het lopende
kalenderjaar gerekend vanaf de eerste dag van het lidmaatschap, met uitzondering van overlijden van het lid of het paard.
 Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 november van het lopende lidmaatschapsjaar. Daarna
wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.
 Leden jonger dan 18 jaar worden vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordiger.
 Leden kunnen zijn 'rijdend' of 'administratief’ lid. Rijdende leden hebben recht op instructie, administratieve leden niet.
 Het recht op deelname aan wedstrijden, concoursen en competities is voor beide soorten lidmaatschap gelijk
 De overstap van rijdend lid naar administratief lid en andersom kan 4 keer per jaar te weten per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van
het verenigingsjaar. De overstap van administratief lid naar rijdend lid kan altijd, mits er voldoende ruimte in de lessen is.
 De contributie kan op 2 manieren voldaan worden:
o
In 1 keer via automatische incasso
o
In 1 keer via opdracht bij de eigen bank (er worden extra administratiekosten in rekening gebracht).
o
Aan diegene die geen automatische incasso wil, wordt per nota een bedrag van € 2,50 als administratiekosten berekend.
 Ieder nieuw lid is verplicht eenmalig een inschrijfgeld te voldoen bij de eerste contributie inning. Als de hoogte van het inschrijfgeld
moet wordt aangepast, dan in de najaarsvergadering vaststellen.
 Donateurs zijn personen die zich ten opzichte van de vereniging verplichten om jaarlijks een eenmalige, door het bestuur vast te
stellen, minimum bijdrage te storten. Donateurs hebben verder geen nadere rechten of verplichtingen.
Artikel 3:
Rechten en plichten
 Elk lid van de vereniging is in ieder geval administratief lid. Een administratief lid is tevens lid van de KNHS. Een administratief lid mag
niet deelnemen aan door de vereniging georganiseerde lessen. Een administratief lid mag wel deelnemen aan door de vereniging
georganiseerde activiteiten. Het administratief lid kan via de vereniging deelnemen aan wedstrijden en evenementen welke onder de
verantwoordelijkheid van de vereniging of enig andere vereniging welk lid is van de KNHS georganiseerd worden.
 Elk lid heeft tijdens de algemene vergaderingen, tenzij het betreffende lid geschorst is, het recht te stemmen of zich te laten
vertegenwoordigen door middel van een schriftelijke machtiging. Indien het lid jonger dan 18 jaar is, wordt zij/hij vertegenwoordigd
door de wettelijke vertegenwoordiger. Een wettelijke vertegenwoordiger kan meerdere leden jonger dan 18 jaar vertegenwoordigen.
 Ieder lid is verplicht de rijhal en het terrein schoon en netjes te houden voor, tijdens en na lessen, wedstrijden en overige evenementen.
 Van ieder lid wordt verwacht dat men meehelpt bij de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, dit kan meerdere keren per jaar
zijn.
 Van ieder lid wordt verwacht dat men mee helpt bij het jaarlijks onderhoud van het (spring)materiaal.
 Ieder lid verplicht zich tot het naleven van de statuten en reglementen van de vereniging en de genomen besluiten van het bestuur.
 Ieder lid verplicht zich tot het naleven van de statuten en reglementen van de Federatie en van de Bond, alsmede van hun organen en
de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven.
 Ieder lid verplicht zich de belangen van de vereniging, de Federatie, de Bond en de hippische sport in het algemeen te dienen.
 De leden van de vereniging zijn verplicht het bestuur alle actuele gegevens ter beschikking te stellen betreffende woon- of verblijfplaats
en bereikbaarheid. Ook is het lid verplicht het bestuur alle gegevens ter beschikking te stellen van de eigen pony/het eigen paard opdat
het bestuur een adequate administratie kan voeren.
 Ieder lid is verplicht zijn/haar pony/paard volgens de geldende voorschriften in te enten, te meten en te chippen, etc.
 De leden aanvaarden het risico die de paardensport met zich meebrengt.
 Ieder lid probeert minimaal één donateur te zoeken voor de vereniging.
Artikel 4.
Bestuur, commissies en reglement van aftreden
Het bestuur bestaat statutair uit ten minste 3 meerderjarige personen, welke elk voor een periode van 3 jaar benoemd worden. Er wordt
gestreefd naar een bestuur van minimaal vijf en maximaal zeven leden en in ieder geval een oneven aantal.
Artikel 5.
Bestuurlijke verplichtingen
Het bestuur heeft de dagelijkse en de algehele leiding van de vereniging en is bevoegd om voor de vereniging besluiten te nemen met
uitzondering van wijzigingen in statuten en huishoudelijk reglement.
Het bestuur stelt de leden in staat een clubsweater aan te schaffen tegen een voor dat moment geldende prijs.
Artikel 6.
Algemene ledenvergadering
Er wordt bij voorkeur 2 maal per jaar een algemene ledenvergadering gehouden, een jaarvergadering, in maart van het kalenderjaar, en een
najaarsvergadering in oktober van het kalenderjaar.
Stemrecht hebben leden, of bij leden jonger dan 18 jaar hun wettelijke vertegenwoordiger. leder lid heeft een stem. Donateurs hebben geen
stemrecht.
Artikel 8.
Aansprakelijkheid
Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het risico en gevaren die de paardensport met zich mee brengt.
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