INFO BULLETIN

BENNINGBROEK

De Landelijke Rijvereniging, Ponyclub en Menclub

DE NOORDERKOGGENRUITERS

De Noorderkoggenruiters zijn ontstaan in 1996 uit een samengaan van
De Koggenruiters anno 1949
en
Aurora anno 1972
De manege van de Noorderkoggenruiters is gevestigd aan de
Tuinstraat 22
1654 JW Benningbroek
Telefoon: 0229 –591279

De manege heeft het Veiligheidscertificaat uitgegeven
door de Stichting Veilig Paardrijden
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Bestuur:
Voorzitter:

Dhr. Cees Rijpkema

Email ceesenthearijpkema@hotmail.com
Vice voorzitter

Steef Karels (onderhoud bakbodem/men instructeur vrijdag.

Email senjkarels@hetnet.nl telnr. 0610289214
Secretaris

Manon Wassing (ledenadministratie)

Email m.wassing1@hotmail.com telnr.: 0611494508
Penningmeester

Ruud Langedijk

Email ruudlangedijk@quicknet.nl telnr. 0227542447
Lid

Roelof Kalsbeek (onderhoud vereniging)

Email r.kalsbeek@quicknet.nl
Lid

Hetty de Groot (agenda bakbezetting , kantine inkopen)

Email hettydegroot@quicknet.nl telnr. 0229581707
Lid

Theresa Boltendal (jeugd en kantine/schoonmaak diensten

Email mt.boltendal@quicknet.nl telnr. 0620725899
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Wat U verder moet weten:
Aanmeldingen en inlichtingen over de vereniging bij: Manon Wassing
Telefoon: 06-11494508 / email m.wassing1@hotmail.com
Website noorderkoggenruiters www.noorderkoggenruiters.nl
Opzeggingen/wijzigingen dienen schriftelijk voor 20 november binnen te zijn bij
de secretaris van de vereniging. Afmeldingen na 20 november worden niet meer
geaccepteerd en zullen de kosten voor het volgende kalenderjaar volledig in rekening worden
gebracht

Wie kan er lid worden:
Iedereen, die in het bezit is of gebruik maakt van een pony of paard kan lid worden.
Het is altijd toegestaan om maximaal twee lessen op proef mee te draaien. Neem dan
wel vooraf contact op met de secretaris van de vereniging. Men wordt lid voor
minimaal volledig 1 kalenderjaar.

Wat zijn de kosten in 2018?
Het lidmaatschap van de rijvereniging is opgebouwd uit verschillende posten, te
weten:
1.
Lidmaatschap vereniging basiscontributie
€ 33,00
2.
3.

Startpas lid (excl. kosten KNHS)
€ 38,00
Bakgelden1 rijdende leden, vanaf 18 jr.(incl. contributie) € 217.00
Bakgelden jeugdleden tot 18 jr. (peildatum 1 jan.)
€ 139,00
(incl. basis contributie)
Bak geld (baklidmaatschap kosten basis contributie +bak geld) geeft
leden het recht om vrij te rijden in de manege. Men dient wel
rekening te houden dat op bepaalde momenten de bak bezet kan zijn
voor evenementen, wedstrijden, onderhoud, enz.

Afdrachten basisorganisatie KNHS zie website voor de kosten
https://www.knhs.nl/kenniscentrum/over-knhs/lid-worden-van-de-knhs/
KOSTEN 2018 LESSEN
4.

a. Dressuur per jaar 1 les per week
b. Springen per jaar 3 lessen per maand
c. Mennen per jaar 1 les per week
1
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€
€
€

195,00
268,00
195,00

(lesgelden kunnen worden aangepast: de gemaakte leskosten worden omgeslagen
over de deelnemers, bij deelname aan de lessen komen de baklidmaatkosten hierbij.

Wat zijn de plichten:
1.

Ieder lid verplicht zich kennis te nemen en zich te houden aan de
inhoud van het Manegereglement, zoals in deze info is gepubliceerd.
Wijzigingen in het reglement worden aan de algemene
ledenvergadering voorgelegd en gelden na instemming van de leden.

2.

Ieder lid is verplicht mee te draaien in het rooster van de kantine en
schoonmaakdiensten. Voor bak leden is dit max 4 x per jaar, voor
startpasleden max 2 x per jaar. Niet nakomen wordt beboet met
€ 25,00 per keer. Voor de kantinedienst geld de wettelijke regel, dat
jongeren onder de 18 jaar niet achter de bar mogen. Het is de bedoeling
dat een van de ouders/verzorgers het overneemt. Leden worden
ingedeeld en via email hiervan op de hoogte gesteld Bij vragen info bij
Theresa Boltendal.
Daarnaast kan een beroep op de leden worden gedaan voor onderhoud,
grote schoonmaak en hulp bij wedstrijden en/of activiteiten.
De kantine/schoonmaakdiensten kunnen worden afgekocht a € 100,00
per jaar. Dit kan gemeld worden bij Manon Wassing

3.
4.

Lestijden (worden i.o.m. instructie, bestuur vastgesteld)
Ma. Avond:
Wo Avond
Do Avond
Vr. Avond
Za Ochtend

19.15 – 21.15 uur Dressuur
19.30 – 21.30 uur Dressuur
19.30 – 21.00 uur Springen
19.00 – 21.45 uur Mennen in beide bakken
10.30 – 11.30 uur Jeugd les (voor aspirant-leden)

Tevens is er tijdens het indoorseizoen op de donderdagmiddag en –
avond, eenmaal in de 4 weken, een oefenspringparcours. Voorafgaande
aanmelding is vereist. Aanmelden via wedstrijdplatform
Nadere informatie over het voorgaande kunt u nalezen op de website
http://www.noorderkoggenruiters.nl/
In de hal bevindt zich een mededelingen bord, waarop activiteiten,
wijzigingen in lestijden etc. worden gepubliceerd.
Dit is ook na te lezen op de website en op facebook.
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Manegereglement van de Noorderkoggenruiters:
Algemeen.
1. De manege staat primair ten dienste van de bij de rijvereniging
aangesloten leden.
1. Onder aangesloten leden wordt onderscheid gemaakt tussen de
diverse categorieën leden zoals vastgelegd in de statuten van de
vereniging t.w.
- rijdende leden
- niet rijdende leden

- startkaartleden
- donateurs
 Alleen rijdende leden zijn gerechtigd om vrij te rijden in de
manege. Hiertoe kunnen zij beschikken over een sleutel om
in de manege te komen. Voor deze sleutel betalen zij een
statiegeld van € 10,=. Bij opzegging van het baklidmaatschap
dient sleutel aan het eind van het kalenderjaar te worden
ingeleverd en zal het statiegeld worden terugbetaald.
 De sleutel van de manege is een persoonlijke sleutel. Het is
niet toegestaan deze sleutel ter beschikking te stellen aan
derden, zodat zij gebruik kunnen maken van de manege en
de daarin aanwezige faciliteiten.
 Rijdende leden die beschikken over meer dan één
paard/pony/span kunnen tot maximaal twee
paarden/pony’s/spannen zonder voorafgaande toestemming van
het bestuur in de daarvoor bestemde uren deelnemen aan de
lessen resp. gebruik maken van de mogelijkheid tot vrij rijden.
 Rijdende leden die met meer dan genoemde twee
paarden/pony’s/spannen willen deelnemen aan de lessen resp.
gebruik willen maken van vrij rijden, dienen hierover in overleg
te treden met het bestuur van de vereniging over het gebruik van
de manege.
 Het gebruik van de manege door rijdende leden met het oogmerk
van commercieel handelen in de zin van:
- training paarden/pony’s/spannen voor de handel
- aanrijden paarden/pony’s/spannen voor derden
- trainen paarden/pony’s/spannen voor derden (niet leden)
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wordt gezien als een activiteit die buiten de vereniging staat en
kan slechts plaats vinden na voorafgaande toestemming van het
bestuur van de vereniging. Hiertoe kan worden overgegaan,
waarbij de vereniging een vergoeding voor het gebruik van de
manege zal vaststellen. Deze vorm van verhuur kan slechts
plaats vinden binnen een tijdsschema (lessen, wedstrijden en
evenementen) dat jaarlijks wordt vastgesteld door de vereniging
en ter goedkeuring is voorgelegd aan Algemene Leden
Vergadering.
Het vrij rijden van de leden onder begeleiding van een privé
instructeur is toegestaan. De rij bak is tijdens die privé instructie
echter gewoon toegankelijk voor de andere rijdende leden.
Alle paarden/pony’s dienen geënt te zijn in overeenstemming
met de KNHS richtlijnen alvorens zij in de manege worden
toegelaten.
Bij gebruik van de manege buiten de uren dat de foyer is
geopend, dient het laatst vertrekkende lid zorg te dragen voor het
uitdoen van de bakverlichting alsmede voor het correct afsluiten
van de manege bij het verlaten hiervan. Alcoholgebruik voor of
tijdens het rijden is niet toegestaan.
Toeschouwers dienen zicht rustig te gedragen en mogen zich
niet met de gang van zaken tijdens de les bemoeien.
Niet rennen en schreeuwen op stal.
In de manege en de kantine mag niet worden gerookt.
Aanwijzingen van de manege medewerkers, instructeurs en
vrijwilligers dienen door iedereen te worden opgevolgd

Gebruik rij bak.(opstalruimte, lessen, wedstrijden, vrij rijden)
Algemeen.
 Het is niet toegestaan om paarden en pony’s los te laten lopen in
de rij bak.
 Longeren is alleen toegestaan na overleg met de
ruiters/amazones die op dat moment in de rij bak aanwezig zijn.
Bij longeren dient men de rij bak gelijkmatig te gebruiken. Bij
drie ruiters in de rijbaan (bak 1) mag er niet meer gelongeerd
worden. Indien de veiligheid van de rijdende leden in gevaar
komt door het te longeren paard, moet het longeren gestaakt
worden, indien de rijdende leden hier om vragen. Longeren in de
eb en vloed bak is verboden.
 De stalling naast de rij bak dient door de ruiters/amazones bij het
verlaten te worden schoongemaakt. Mest in de rij bak (ook op de
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parkeerplaats) dient in de daarvoor bestemde kruiwagen te
worden geschept en eventuele andere rommel opgeruimd.
Volle kruiwagens kunnen worden geleegd in de aanhangwagen
buiten bij de rij hal.
Bij het gebruiken van hindernis materiaal dient dit materiaal na
afloop te worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plaatsen.

Opstalruimte/Opzadelruimte
 De stalling van men wagens is alleen toegestaan na overleg met
het bestuur en dan alleen op de daarvoor aangewezen plaats.
 Het is niet toegestaan om paarden en pony’s in de opstalruimte
te voeren.
 De ruiter dient onmiddellijk mest en haren ten gevolge van
borstelactiviteiten op te ruimen.
Lessen.
 Bij het gebruik van de manege gaat ten allen tijden het gebruik
voor verenigingslessen voor zoals vastgesteld bij aanvang van
het verenigingsjaar ten opzichte van het vrije gebruik door
rijdende leden.
 Indien er in één rij bak verenigingsinstructie plaatsvindt, dan is
de tweede rij bak beschikbaar voor vrij rijden. Bij gebruik van
vrij rijden dient echter rekening te worden gehouden met
combinaties die inrijden ter voorbereiding op de les resp. die
uitstappen na het volgen van de les.
 Voor aanvang van de men lessen is (zijn) de rij bak(ken)
gedurende 2 uur voor de les niet beschikbaar in verband met
prepareren van de bodem.
 Nieuwe leden mogen minimaal twee keer proeflessen volgen
Wedstrijden.
 Wanneer de manege is geprepareerd voor een wedstrijd c.q. een
evenement, dan zijn de rijbakken niet beschikbaar voor lessen
en/of vrij rijden. De tijdstippen hiervoor worden vermeld op het
mededelingen bord, website of facebook.
 Tijdens een wedstrijd is één rij bak beschikbaar voor het
inrijden. Dit is slechts toegestaan voor deelnemers aan die
wedstrijd rekening houdend met de starttijden zoals in het
wedstrijdprogramma is vermeld. Vrij rijden door leden is dan
ook niet toegestaan.
Veiligheid.

8

 Een ieder dient zich te houden aan de Huisregels en de
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Rijbaanregels die op diverse plaatsen in de accommodatie van de
vereniging gepubliceerd zijn. Voornoemde regels kunnen door
het bestuur gewijzigd worden.
Bij brand en andere calamiteiten, dient de rij hal direct te worden
ontruimd. Hiertoe dient gebruik te worden gemaakt van de
vluchtroutes zoals aangegeven op de daarvoor bestemde borden
en die van de noodverlichting.

HUISREGELS
VOOR RUITERS, MENNERS, VRIJWILLIGERS, EIGENAREN
VAN PAARDEN/PONY’S, BEZOEKERS EN
PUBLIEK
Ten behoeve van veiligheid en het paardrijplezier van ons allen
kennen wij voor onze accommodatie een aantal huisregels. Wij
rekenen op uw medewerking bij de naleving van deze regels.
Voor iedereen geldt:







Een ieder dient zich in de accommodatie rustig te gedragen.
Tijdens lessen en indien er anderszins ruiters/menners
rijden, dient rond en in de nabijheid van de rijbanen rust te heersen.
Behoudens de ruiters/menners die aan de lessen deelnemen,
mag niemand zich met de gang van zaken in de lessen bemoeien.
Er mag in de manege niet worden gerookt, behoudens op de
door het bestuur aangewezen en gemarkeerde plaatsen
Aanwijzingen van het bestuur, instructeurs en daartoe
aangewezen vrijwilligers dienen door iedereen te worden opgevolgd.

Voor iedere ruiter en menner geldt:


1.

2.

3.
4.

Tijdens het rijden in de accommodatie is de ruiter verplicht:
gebruik te maken van een goed passend en veilig
zadel met ruim zittende stijgbeugels. De stijgbeugels en de
stijgbeugelriemen dienen vrij aan een scharnierende
bevestigingshaak van het zadel te hangen. De bevestigingshaak dient
een hoek van ongeveer 45 graden te hebben. Voor beoefenaren van
de ruitersport geldt uitsluitend dat de stijgbeugels een vrije ruimte
van tenminste 1 cm aan beide zijden van de voet moeten hebben.
rijlaarzen of jodphurs te dragen, of stevige
schoenen met een gladde doorlopende zool met hak en gladde
bovenkant in combinatie met chaps. De schoenen moeten ruim in de
stijgbeugels passen
een goed passende veiligheidshelm, met gesloten
kinband en voorzien van de CE en EN 1384-markering te dragen.
de rijbaanregels in acht te nemen.
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1.




2.



Tijdens het rijden in de accommodatie is de menner
verplicht:
gebruik te maken van:
een geschikt en veilig tuig;
een passend en veilig rijtuig dat voorzien
is van:
goedwerkende remmen op de
achteras, indien een rijtuig ongeremd is dient gereden te worden met
tuigage voorzien van een goed passende broek.
een draaikrans/schamel die
volledig onderdoor kan draaien (alleen bij vierwielige rijtuigen)
de rijbaanregels in acht te nemen.
Ruiters en menners is het tijdens het rijden in/op de
accommodatie niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende
sieraden en losse kleding te dragen
Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden/mennen is
niet toegestaan.

Voor de opzadelruimtes geldt:





De opzadelruimtes dienen leeg te zijn. Kruiwagens,
emmers, voer, harnachement e.d. mogen niet in de opzadelruimtes
staan/hangen met uitzondering van de speciaal daarvoor bestemde
ruimten/plaatsen.
Er mag in de opzadelruimtes niet worden gerookt.

Klachtenprocedure Veiligheid:



De Vereniging heeft een Klachtenprocedure Veiligheid. Deze is
opgenomen in het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging en is
verkrijgbaar bij het bestuur.
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