
Laatst bijgewerkt op 27-11-2013 

LIDMAATSCHAP | Ruitervereniging en Ponyclub Oud-Beijerland 

Lidmaatschapsvormen: 

Rijdend lid tot 16 jaar: 47,00 euro contributie per kalenderjaar. Daar komt bij: 

• KNHS bijdrage 50,25 euro per jaar (dit bestaat uit 17,75 euro lidmaatschap KNHS en 1x per 

gezin 32,50 euro voor het blad ‘Paard en Sport’). Ieder volgend gezinslid betaald 17,75 euro. 

 

Rijdend lid vanaf 16 jaar: 52,50 euro contributie per kalenderjaar. Daar komt bij: 

• KNHS bijdrage 50,25 euro per jaar (dit bestaat uit 17,75 euro lidmaatschap KNHS en 1x per 

gezin 32,50 euro voor het blad ‘Paard en Sport’). Ieder volgend gezinslid betaald 17,75 euro. 

 

Ondersteunend lid (donateur): 25,00 euro contributie per kalenderjaar. 

 

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Voor aanmeldingen tot 1 juli wordt het 

volle tarief gerekend, aanmeldingen in  juli worden gehalveerd in contributie, iedere maand daarna 

gaat er 1/6 deel van de helft van het volle bedrag af. Daarnaast zijn er eenmalig 11,50 inschrijfkosten 

en 1,50 administratiekosten. 

 

KNHS 

Wat betreft het starten voor de KNHS melden wij je aan bij de KNHS (daar hebben we het 

persoonsnummer en combinatienummer voor nodig indien reeds in jouw bezit), de startpas 

‘verhuisd’ dan vanzelf mee naar onze vereniging. Heb je nog niet eerder een startpas gehad dan 

ontvang je van ons (via de KNHS) een persoonsnummer waarmee je een account kan maken op 

mijnknhs.nl Let op dat je zelf het lidmaatschap opzegt bij de oude vereniging! 

 

Vrijwilligerswerk 

Wanneer je als lid minimaal 4 uur vrijwilligerswerk uitvoert krijg je daarvoor in dat jaar eenmalig 10 

euro teruggestort op je rekening. Daarnaast kun je met vrijwilligersuren punten sparen. Wanneer je 

18 punten hebt gespaard (wat gelijk staat aan 18 uur vrijwilligerswerk) ontvang je een cadeaubon 

twv 30 euro. Vrijwilligerswerk houdt voor onze vereniging in: het schrijven bij wedstrijden, 

parkeerwachten/ringmeesteren en het helpen bij de dressuurdagen. 

 

Opzeggen 

Opzegging van het verenigingslidmaatschap dient 1 maand voor het verstrijken van de termijn te 

geschieden (dus voor 1 december van het jaar) en dan wel schriftelijk aan Postbus 1189, 3260 AD te 

Oud-Beijerland tnv de ledenadministratie of via een mail naar info@rv-oud-beijerland.nl. 

Mondelinge of telefonische opzeggingen worden niet geaccepteerd. Over het betaalde lidmaatschap 

is geen restitutie mogelijk. Opzeggen van het KNHS-lidmaatschap moet uiterlijk vóór 1 december 

van het jaar waarin je opzegt. Let op dat een startpas afmelden niet automatisch het 

lidmaatschap beëindigt! Dit moet apart afgemeld worden. 



ALGEMENE BEPALINGEN  | RV & PC Oud-Beijerland 

1. AANMELDING 

Aanmelding geschiedt alleen schriftelijk door invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier. 

Ondertekening van personen onder de achttien jaar dient te geschieden door ouder of voogd. U staat 

dan definitief ingeschreven als lid van Ruitervereniging & Ponyclub Oud-Beijerland tot 31 december 

van dat kalenderjaar. Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij aanmelding bent u 

eenmalig € 11,50 inschrijfgeld verplicht. 

 

2. OPZEGGING VAN LIDMAATSCHAP 

Opzegging van het verenigingslidmaatschap dient 1 maand voor het verstrijken van de termijn te 

geschieden (dus voor 1 december van het jaar) en dan wel schriftelijk aan Postbus 1189, 3260 AD te 

Oud-Beijerland tnv de ledenadministratie of via een mail naar info@rv-oud-beijerland.nl. Mondelinge 

of telefonische opzeggingen worden niet geaccepteerd. Over het betaalde lidmaatschap is geen 

restitutie mogelijk is. 

 

Opzeggen van het KNHS lidmaatschap moet uiterlijk vóór 1 december van het jaar waarin je opzegt. 

Let op dat een startpas afmelden niet automatisch het lidmaatschap beëindigt! Dit moet apart 

afgemeld worden. 

 

3. BETALINGEN 

Voor betaling van de contributie ontvangt u een factuur. Deze dient voor de op de factuur vermelde 

vervaldatum op onze rekening te zijn bijgeschreven. Is het bedrag niet op tijd binnen, dan zal er een 

herinnering volgen. Hiervoor wordt € 3,40 administratie kosten extra in rekening gebracht.  Restitutie 

van contributie is niet mogelijk. Bij wijziging van het bedrag zal een nieuwe factuur worden 

toegezonden. Het van het totaalbedrag eigenmachtig aftrekken van bedragen is niet toegestaan. Het 

(totaal) vermelde bedrag blijft u verschuldigd zolang het tegendeel niet is gebleken. 

Wanneer na het versturen van drie herinneringen de factuur nog niet is voldaan, wordt het niet 

betalen hiervan beschouwd als opzegging van lidmaatschap van zowel de vereniging als van de KNHS. 

Dit betekent dat u vanaf 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar geen lid meer bent en de 

startgerechtigdheid vervalt. Tevens melden wij het niet betalen van de factuur bij de KNHS. 

 

4. RISICO 

Bedenk goed dat u altijd rijdt voor uw eigen risico. 

 

5. ONDERTEKENING VOOR GEZIEN 

 

 
.................................................................................................................... .................................................................................................................... 
(datum) (plaats) 

 

 
.................................................................................................................... .................................................................................................................... 
(naam blokletters) (handtekening akkoord) 

 

versie 1 | februari 2012 



REGLEMENT VRIJWILLIGERS 
 

De Ruitervereniging Oud Beijerland is trots op haar vrijwilligers. 

 

Door de inzet van vele vrijwilligers is het mogelijk om jaarlijks een groot aantal 

wedstrijden te organiseren en daarnaast vele evenementen. Deelnemers aan die 

wedstrijden en bezoekers van de evenementen waarderen dat zeer, evenals de 

vereniging.  

 

Maar ook de vrijwilligers zelf vinden het leuk om de handen uit de mouwen te 

steken; dat is niet alleen nuttig, maar ook leerzaam en vooral erg gezellig! 

 

Het bestuur van de Ruitervereniging Oud Beijerland heeft besloten om de 

inspanningen van deze vrijwilligers niet ongemerkt voorbij te laten gaan 

 

Om dit in goede banen te leiden zijn door het bestuur spelregels vastgesteld. 

 

Welke taken worden aangemerkt als vrijwilligerswerk? 

 Gastheer/gastvrouw bij evenementen 

 (Hoofd)ringmeester 

 Schrijver 

 Protocolophaler 

 Ondersteuning Wedstrijdsecretariaat 

 Ondersteuning van de Rekenkamer 

 Parkeerbegeleiders 

 Parcours-, Concours- of evenementenbouwers 

 

Er zijn ook vrijwilligerstaken met een vast karakter; deze komen niet in 

aanmerking voor de puntenregeling van het vrijwilligerswerk. Reden hiervoor 

is, dat deze al op een andere manier beloond wordt (bijvoorbeeld door een 

etentje) of omdat dit (vast) onderdeel uitmaakt van het verenigingswerk. Vaste 

vrijwilligerstaken, die daarom niet voor vrijwilligerspunten in aanmerking 

komen, zijn ondermeer: 

 

 Coordinatie Wedstrijdsecretariaat 

 Coordinatie Rekenkamer 

 Coordainatie Juryleden 

 Coordinatie van vrijwilligers 

 Commissiewerkzaamheden 

 Organiseren en begeleiding van Ruiterkampen 

 Terreinopbouw Oud-Beijerlandse Dressuurdagen 



 Paradecommandant 

 Speaker bij evenementen 

 Vertegenwoordiging van de vereniging bij sportbonden. 

 Bestuurswerkzaamheden 

 

Wie kunnen zich als vrijwilliger melden? 

Alle (oud)leden van de rijvereniging Oud Beijerland (FNRS, KNHS, of 

recreatieruiters) kunnen zich opgeven als vrijwilliger bij de Vrijwilligers 

Coordinatoren. Maar ook ouders, sympathisanten, sponsors, familieleden en 

geinteresseerden kunnen zich melden.  

 

Aan het begin van elk kwartaal zal door de Vrijwilligers Coordinatoren via de 

website en via de prikborden vrijwilligers gevraagd worden om zich aan te 

melden voor specifieke wedstrijden of evenementen. 

 

Door de Vrijwilligers Coordinatoren wordt per wedstrijd of evenement een 

indeling gemaakt, waarbij de taken zo evenwichtig mogelijk verdeeld worden en 

uiteraard ook gekeken wordt naar de wensen en mogelijkheden van de 

vrijwilligers zelf. 

 

Bij onvoldoende aanmelding vooraf, worden de leden door de Vrijwilligers 

Coordinatoren benaderd. 

 

Wat is de beloning voor vrijwilligerswerk? 

 

 1 uur vrijwilligerswerk levert 1 punt op voor een waardebon/priveles 

 Bij het behalen van 18 punten krijgt de vrijwilliger een Cadeaubon, te 

besteden bij Hippisch Centrum Hoeksche Waard voor een priveles 

 De Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig na uitgifte en worden op naam 

uitgegeven. Zij zijn in beginsel niet overdraagbaar. 

 Daarboven krijgen vrijwilligers, die op het einde van een kalenderjaar 

minimaal 4 punten behaald hebben krijgen via de penningmeester 10 euro 

teruggave op lidmaatschapskosten (dit geldt derhalve alleen voor leden). 

 Alleen Niet-leden kunnen behaalde punten ter overdragen; zij kunnen dit 

alleen doen aan gezinsleden, die lid zijn van RV/PC Oud-Beijerland.. 

 Reiskosten worden niet vergoed. 

 

Hoe verloopt de procedure voor het verstrekken van waardebonnen? 

 

 De inzet van een vrijwilliger wordt afgerond (naar boven) per half uur. 

 Vrijwilligerspunten vervallen 1 jaar na afloop van het lidmaatschap. 

 De puntentelling wordt bijgehouden door de Vrijwilligers Coordinatoren en 



via de website wordt de stand regelmatig bekendgemaakt. 

 De penningmeester houdt de stand van uitgegeven en ingenomen 

waardebonnen en de voorraad waardebonnen bij. Op verzoek van de 

Vrijwilligers Coordinatoren maakt hij de benodigde waardebonnen aan. 

 De Vrijwillgers Coordinatoren geven de waardebonnen uit. 

 Waardebonnen worden voor aanvang van de priveles afgegeven aan de 

instructie. Deze geven de bonnen terug aan de penningmeester. 

 De penningmeester draagt zorg voor de verrekening van de waardebonnen 

met de manegehouder. 

 In het jaarverslag/jaarrekening worden de verrekende waardebonnen 

verantwoord. 

 

Wie stelt de regeling vast en wie lost vragen en geschillen op? 

 

De regeling wordt vastgesteld door het bestuur en bekend gemaakt op de ALV 

2013 en via de website. Wijzigingen naderhand worden eveneens door het 

bestuur vastgesteld. Het aanspreekpunt voor vragen zijn in eerste instantie de 

Vrijwilligers Coordinatoren. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, 

houden zij ruggespraak met de penningmeester, die een beslissing neemt. 

Geschillen kunnen schriftelijk worden voorgelegd aan het bestuur. 

 

Wat is de ingangsdatum? 

 

De ingangsdatum van de regeling is met terugwerkende kracht vastgesteld op 1 

januari 2013. Zij is een voortzetting van eerdere regelingen, zoals deze zijn 

gepubliceerd op de website. Reglementen van oudere datum vervallen hiermee. 

 


