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VOORAF 

 

Boxhuurders hebben een huurovereenkomst met de stichting, waarin wordt verwezen naar het 

stalreglement. Tekenen van de huurovereenkomst = tekenen voor de reglementen. 

Er is 1 reglement voor boxhuurders, leden, ponyruiters en bezoekers. Alle leden zijn gelijk en dienen zich 

op gelijke wijze aan de reglementen te houden. 

Noot: sommige begrippen worden door elkaar gebruikt of behoeven een uitleg, zie hieronder: 

- Paard = paard of pony 

- Gebruiker = vereniging die gebruikmaakt van de accommodatie die in eigendom is van de 

stichting 

- Boxhuurder = lid van de vereniging die tegen maandelijkse vergoeding een box huurt van de 

stichting 
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Reglementen  

1. Algemene bepalingen 

a. Reglementen gelden voor iedereen die zich op het terrein van de stichting Het Blauw 

Gele Vendel bevindt. 

b. Reglementen worden opgesteld door het verenigingsbestuur en vastgesteld in de 

bestuursvergadering van de vereniging, met een gewone meerderheid van stemmen. 

c. Reglementen zullen jaarlijks worden geëvalueerd en waar nodig aangepast; voorstellen 

daartoe kunnen door alle leden worden gedaan door dit schriftelijk kenbaar te maken 

aan het verenigingsbestuur. 

d. Bekendheid met (de inhoud van) dit reglement wordt verondersteld voor iedereen die 

zich op het terrein van de stichting bevindt. 

e. Boxhuurders zijn verplicht het paspoort van het paard in de box aantoonbaar bij het 

paard te bewaren. Een kluis zal hiervoor ter beschikking worden gesteld, op een 

centrale plaats. Bij ingebreke blijven verhaalt het verenigingsbestuur de kosten van een 

eventuele boete op de eigenaar van het betreffende paard. 

f. Boxhuurdersvergaderingen: elk kwartaal zal een boxhuurder vergadering plaatsvinden. 

g. De meest recente versie van deze reglementen zal steeds op de website van de 

vereniging  worden gepubliceerd, en op een centrale plaats worden opgehangen op het 

terrein. 

h. Boxhuurders dienen volledig lid te zijn van de vereniging Het Blauw Gele Vendel. Een 

volledig lid heeft recht op 2 lessen per week; afhankelijk van de beschikbaarheid kan 

daarvan 1 les een springles zijn.  

i. Eenieder die zich op het terrein bevindt doet dat voor eigen rekening en risico. Ook het 

stallen van paard is voor eigen risico van de eigenaar. De vereniging is niet aansprakelijk 

voor schade aan dieren of eigendommen. 

 

2. Dierenwelzijn 

a. Veiligheid van mens en dier dient te allen tijde te zijn gewaarborgd. 

b. Het welzijn van de aanwezige dieren gaat boven alles. Rust is daarvoor zeer belangrijk. 

Er gelden daarom vaste openingstijden en vaste voertijden: 

i. Vaste voertijden: tussen 7.00 en 8.30, tussen 12.30 en 13.30 en tussen 19.30 en 

21.00 uur. 

ii. Vaste openingstijden:  leden hebben het recht op vrije toegang op maandag tot 

en met vrijdag tussen 7.00 en 23.00 uur en op zaterdag en zondag van 7.00 tot 

22.00 uur op het terrein, in de stallen en in de rijbanen. Wilt u incidenteel 

buiten de genoemde uren toegang, neem dan contact op met het 

verenigingsbestuur. 

iii. Wanneer iemand eerder aanwezig is dan degene die de voerbeurt heeft, is het 

wel zo diervriendelijk om alle dieren direct en in 1 keer tegelijk te voeren. 
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c. Aanwezige paarden  dienen voldoende beweging en aandacht te krijgen. 

d. Wanneer gesignaleerd wordt dat een eigenaar / verzorger een paard onheus bejegent 

of zelfs mishandelt, dan behoudt het verenigingsbestuur zich het recht voor om 

passende maatregelen te treffen. 

e. Indien een paard of pony ziek is of een aandoening heeft waardoor besmettingsgevaar 

bestaat, dan dient u dit onmiddellijk te melden aan het bestuur. De door het 

verenigingsbestuur noodzakelijk geachte maatregelen zijn voor alle bezoekers van het 

terrein (boxhuurders, leden, manegeponyruiters en overige bezoekers) bindend en 

kunnen bij niet nakomen leiden tot ontbinding van de van toepassing zijnde 

overeenkomst . 

f. Het verenigingsbestuur behoudt zich te allen tijde het recht voor om maatregelen te 

treffen in het belang van mens en dier. 

g. Bejegening: men dient elkaar met respect te behandelen en aan te spreken. 

h. Eigenaars zijn verplicht hun paarden te laten inenten tegen influenza en deze inenting 

geldig te houden. Tevens dient men te zorgen voor periodiek ontwormen, eventueel 

aan te tonen door een mestonderzoek. 

i. In geval van nood en/of acute ziekte van een paard is het verenigingsbestuur te allen 

tijde bevoegd om die maatregelen te treffen, die noodzakelijk zijn voor het welzijn van 

het paard. Hiervoor hoeft het verenigingsbestuur vooraf geen overleg te voeren met de 

eigenaar; wel zal alles in het werk worden gesteld om vooraf in contact te treden met de 

eigenaar / verzorger. Eventueel te maken kosten zullen worden verhaald op de eigenaar 

van het dier. 

j. In geval een vervoersverbod van kracht is als gevolg van een besmettelijke ziekte op het 

terrein of daarbuiten, dan zijn alle leden verplicht om zich daaraan te houden. Wanneer 

een eigenaar er niettemin voor kiest om ondanks een vervoersverbod een dier te 

transporteren dan kan dit leiden tot onmiddellijke ontbinding van het huurcontract. 

k. Paarden / pony’s die een gevaar opleveren kunnen de toegang tot (delen van) het 

terrein worden ontzegd, zulks naar het oordeel van het verenigingsbestuur. 

l. Bij binnenkomst dient voor elk paard / pony een W.A. verzekering te zijn afgesloten, 

welke dekking biedt voor schade aan eigendommen van de stichting, van de manege, of  

van derden. 

m. Honden zijn toegestaan op het terrein mits aangelijnd. Laat uw hond voor bezoek uit; 

buiten ons terrein en ruim eventuele rommel op. 

n. Draag altijd dichte schoenen bij omgang met paarden of pony’s. 

o. De manege is geen speelplaats: houdt toezicht op uw kinderen. 

 

3. Terreinen en opstallen 

a. Het is verboden te roken, behoudens de daarvoor aangemerkte plaatsen. 

b. Mest ALTIJD opruimen, van het terrein, uit gangpaden en uit de rijbanen en paddocks. 

c. NIET buiten het terrein parkeren. 

d. NIET buiten het terrein paarden beweiden (laten grazen op een afgezet stukje gras). 
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e. Geen elektrische apparaten gebruiken in je hokje of in de stallen (op last van de 

brandweer). 

f. Fietsen plaatsen in de daarvoor bedoelde stalling. 

g. De rijbanen zijn bedoeld om in te rijden. Het is dan ook niet toegestaan er te longeren of 

er paarden los te laten lopen. Stappen aan de hand alleen bij revalidatie en in overleg 

met de reeds rijdende ruiters. Niet stappen aan de hand tijdens lessen. 

h. De spuitplaats is om af te spuiten of te poetsen, niet om een paard op te laten staan. 

NIET voeren op de spuitplaats, na gebruik netjes achter laten. Mest, stro, zaagsel en 

afgekomen haren opruimen. 

i. Eventueel een paard tussen de kettingen tijdens het mesten wordt gedoogd; echter 

alleen voor de duur van het mesten, dus niet langer dan 15 minuten.  

j. Als de smid is geweest: rommel van de smid opruimen. 

k. Boxen: alle boxen zullen worden genummerd en worden door de verhuurder 

toegewezen. Zonder toestemming is wijzigen van de box niet toegestaan. Het bestuur 

van de stichting houdt zich het recht voor om indien noodzakelijk al dan niet tijdelijk een 

andere box aan te wijzen. 

l. Onderverhuur is zonder toestemming van de verhuurder niet toegestaan. 

m. Gangpaden dienen leeg en opgeruimd te zijn.  

n. Hoeven uitkrabben voor het verlaten van de box scheelt een hoop rommel op het 

terrein. 

o. Onderdeuren van de boxen gesloten houden als het paard in de box staat. 

p. Beperkte weidegang is (tegen betaling) mogelijk. 

q. Bij bijzondere (weers-)omstandigheden kan het verenigingsbestuur (tijdelijk) het gebruik 

van de weide onderbreken. 

r. Boxhuurders zijn verplicht het land mest- en onkruidvrij te houden; materialen hiervoor 

zullen ter beschikking worden gesteld door de vereniging. 

s. Rijden en/of longeren in de weide is verboden. 

t. Longeren/Werken aan de lange lijnen is in de paddocks toegestaan. 

u. Losgooien, werken aan de lange lijnen en longeren is niet toegestaan in de rijbanen 

v. Hengsten en veulens zijn niet toegestaan op stal. In geval van fokken of drachtig zijn van 

een merrie zal Boxhuurder voor de periode rond en na de geboorte een alternatieve 

plaats moeten zoeken. 

w. Machines mogen alleen worden bediend door personen die daartoe door het 

verenigingsbestuur van de vereniging zijn aangewezen. 

x. Het is onbevoegden niet toegestaan zich zonder toestemming van het 

verenigingsbestuur te begeven in ruimtes die voor het verenigingsbestuur of 

afgevaardigden daarvan zijn bestemd. 
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4. Toezicht en verantwoordelijkheid 

a. De leiding in de manege en het toezicht op de stallen en het buitenterrein vallen onder 

de verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur. Het stichtingsbestuur kan deze 

verantwoordelijkheid delegeren naar de gebruiker, i.c. verenigingsbestuur. 

b. Het parkeerterrein is uitsluitend bedoeld voor het voor een korte periode parkeren van 

voertuigen en trailers. Het is aan het verenigingsbestuur ervoor te zorgen dat 

voertuigen zodanig geparkeerd worden dat ten alle tijden er een optimaal en veilig 

gebruik van het parkeerterrein is. Het stallen en/of opslaan van voertuigen, 

aanhangwagens en andere zaken is verboden, tenzij hierover een afwijkende beslissing 

is genomen door het stichtingsbestuur. 

c. Stalling van trailers is, tegen betaling, mogelijk. 

d. Het toezicht op, en het zorgen voor schoonhouden van de algemene ruimtes zoals de 

hal,  de toiletten en de kantine vallen onder verantwoordelijkheid van het 

verenigingsbestuur. 

e. Het onderhoud van de buiten- en binnenmanege , inclusief het egaliseren en beregenen 

van de buiten- en binnenmanege, het schoonhouden van de (pony-)stallen, wasplaats 

en het parkeerterrein, valt onder verantwoordelijkheid van het verenigingsbestuur. 

f. Het toezicht op de rijbanen, stalruimtes en het buitenterrein valt onder 

verantwoordelijkheid van de vereniging. 

g. Het toezicht op het gebruik van de keuken en kantine (volgens de geldende regels) valt 

onder de verantwoordelijkheid van het verenigingsbestuur. 

h. Diverse taken (veeg-, kuil- en mestweek) worden door de boxhuurders uitgevoerd 

volgens een door het verenigingsbestuur opgesteld rooster. Het verenigingsbestuur zal 

iemand aanwijzen die zal fungeren als contactpersoon en die het uitvoeren van deze 

taken en het naleven van de reglementen zal controleren. 

i. Verenigingstaken: Van de leden wordt verwacht dat zij meehelpen de vereniging in 

stand te houden. De leden zijn verplicht op jaarbasis een aantal verenigingstaken uit te 

voeren. Alle leden ontvangen een rooster met de uit te voeren taken. Deze taken 

kunnen ook worden afgekocht (zie formulier verenigingstaken bij het 

aanmeldingsformulier). 

 

5. Aansprakelijkheid 

a. De stichting, noch de vereniging, erkent enige aansprakelijkheid voor schade 

toegebracht aan personen en/of eigendommen van personen, die aanwezig zijn in (dan 

wel gebruik maken van) het terrein van de stichting Het Blauw Gele Vendel, of voor 

schade voortvloeiende uit ongevallen van welke aard dan ook.  

b. Door de stichting, noch door de vereniging zal aansprakelijkheid worden aanvaard voor 

vermissingen, c.q. ontvreemdingen van eigendommen van het terrein van de stichting 

Het Blauw Gele Vendel. 

c. Paarden die zijn ondergebracht in de stallen, staan daar voor rekening en risico van de 

eigenaar. 
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6. Handhaving 

a. Bij niet conformeren aan de reglementen behoudt het verenigingsbestuur zich het recht 

voor om leden de  toegang tot het terrein te ontzeggen. 

b. Bij misstanden geldt: eerst een mondelinge, dan een schriftelijke waarschuwing, 

mogelijk gevolgd door royement. 

c. Mondelinge waarschuwingen kunnen worden gegeven door het verenigingsbestuur, of 

door het stalaanspreekpunt. Laatstgenoemde brengt hiervan verslag uit aan het 

verenigingsbestuur. 

d. De instructie is te allen tijde bevoegd om naar eigen oordeel maatregelen te treffen 

wegens ontoelaatbaar gedrag jegens paard, mederuiters of instructie, zoals bijvoorbeeld 

verwijdering uit de les of ontzegging van de toegang tot de les. Melding hiervan zal 

worden gemaakt bij het verenigingsbestuur. 

 

7. Overig 

a. Er is een StalAanspreekPunt aangesteld; hij (of zij) treedt op als intermediair tussen 

boxhuurders en beide besturen.  

b. In de rijbaan gelden de rijbaanregels. 

c. Tijdens het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidscap met gesloten 

kinband te dragen (voorzien van CE en EN-1384 markering). 

d. Draag rijlaarzen of stevige schoenen met gladde, doorlopende zool en hak, 

gecombineerd met chaps. 

e. Draag geen wapperende, te los zittende kleding of uitstekende sieraden. 

f. Op het paard niet roken of bellen. 

g. De combinatie die op de linkerhand rijdt heeft bij het elkaar passeren op de hoefslag 

voorrang. 

h. De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft voorrang. 

i. Combinaties mogen elkaar niet snijden bij het passeren; geef elkaar de ruimte. 

j. Wanneer meerdere disciplines door elkaar rijden, heeft dressuur voorrang op springen. 

k. Wil men springmateriaal gaan gebruiken terwijl er al andere ruiters rijden, vraag of zij 

geen bezwaar hebben. Springmateriaal niet op de hoefslag plaatsen. 

l. Zijn er meerdere combinaties aan het springen, dan dient het springen van een 

hindernis aangekondigd te worden (sprong vrij). 

m. (Uit-)stappen geschiedt op de binnenhoefslag, behalve op het losrijdterrein tijdens 

springwedstrijden, dan stapt men op de hoefslag. 

n. Op- en afstijgen mag anderen niet hinderen. 

o. Betreed of Verlaat je de rijbaan, geef dit dan tijdig en duidelijk aan. 

p. Ga bij voorkeur niet paardrijden als er verder geen mensen op de manege aanwezig zijn. 

q. Ruim gebruikt materiaal na gebruik weer op op de daarvoor bestemde plaats. 

r. Iets kapot aan het materiaal? Meld dit dan bij het verenigingsbestuur . 

s. Het dragen van een bodyprotector is verplicht voor ruiters  in de springles. Daarnaast 

wordt het gebruik hiervan in alle disciplines zeer aangeraden voor ruiters tot 18 jaar.  
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t. Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan. Daarnaast kan alcohol 

alleen worden gebruikt indien de kantine geopend is, en dan alleen in de kantine of op 

het terras. 

  

8. Toepassing Huishoudelijk Reglement 

a. Het verenigingsbestuur is bevoegd omtrent de uitleg van de bepalingen van dit 

huishoudelijk reglement te beslissen. In geval een of meerdere bepalingen van dit 

reglement niet  duidelijk mocht zijn, alsmede in gevallen waarin dit reglement niet blijkt 

te voorzien, beslist het verenigingsbestuur. 

 

ADDENDUM STALAANSPREEKPUNT 

 

Het StalAanspreekPunt heeft de volgende taken: 

1. Het is een (vertegenwoordiger van een) Boxhuurder die veel aanwezig is op stal 

2. Hij/zij houdt de dagelijks gang van zaken op stal in de gaten 

3. Hij/zij spreekt mensen aan op hun gedrag en bewaakt de stalregels 

4. Hij/zij zal fungeren als aanspreekpunt 

5. Hij/zij licht bij calamiteiten het verenigingsbestuur in 

6. Hij/zij is onafhankelijk, ligt goed in de groep 

7. Hij/zij maakt periodiek een verslagje van de afgelopen periode en hangt dit op in de stal 

Dit in aanvulling op de reglementen en voor een nader te bepalen periode, waarna ge-evalueerd wordt. 

Daarna kan worden overgegaan tot definitieve invoering, indien gewenst. 

 

ADDENDUM VOORLOPIGE VOORZIENING PRAKTISCHE ZAKEN 

 

1. Parkeren personen auto’s op de smalle strook RECHTS van het toegangspad bij het tweede hek; 

de grastegels langs de binnenbaan zijn voor het parkeren van trailers en veewagens 

2. Geen gebruik maken van het eerste toegangshek en het pad daarnaartoe  

3. Paddock wordt dagelijks voor 2/3 gebruikt voor het losgooien van de manegepony’s, alle dagen 

behalve zaterdag van 09:00 tot 12:00 uur. Op zaterdag is dat van 14:30 tot 16:30 uur. 

 

 

 


