Huishoudelijk reglement
Algemeen
- De Sonse Heide is een rijvereniging die is aangesloten bij de KNHS.
- De leden van De Sonse Heide bestaan uit rijdende leden met een startpas die tevens
verplicht lid zijn van de KNHS en niet-rijdende leden die niet verplicht lid van de
KNHS hoeven te zijn.
- Voor jeugdleden tot 18 jaar (hierna te benoemen als lid) blijven ouders of wettelijk
vertegenwoordiger ten alle tijden verantwoordelijk.
- Alleen leden van 18 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht uitoefenen.
- Het stemrecht van leden tot 18 jaar kan ter vergadering door een ouder of wettelijk
vertegenwoordiger worden uitgeoefend. Voor leden tot 18 jaar dient één ouder bij
vergadering aanwezig te zijn.
- Nieuwe leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een
schriftelijke aanmelding bij de secretaris. Wanneer de betrokkene jonger is dan 18
jaar dient de aanmelding gedaan te worden door de ouder of wettelijk
vertegenwoordiger.
- Voor informatie vanuit het bestuur bestemd voor de leden worden door het bestuur
de mailadressen gebruikt vanuit MijnKNHS.
- Startpassen worden door het lid zelf aangevraagd via MijnKNHS of indien nodig bij
de secretaris.
- Iedereen is zelf verantwoordelijk voor inschrijving, betaling en eventuele afmelding
van wedstrijden.
- Dat geldt ook voor boetes die bij niet-afmeldingen door de organiserende
rijvereniging via incasso door de KNHS kunnen worden opgelegd.
- Adreswijzigingen, telefoonnummers en mailadressen dienen door het lid zelf
aangepast te worden in MijnKNHS.
- De Sonse Heide verleent geen service op het gebied van lessen of vervoer.
Rekening
- Leden krijgen jaarlijks een rekening voor de kosten die door de vereniging namens
hen gemaakt zijn. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in clubcontributie,
kringcontributie, borgsom voor medewerking, KNHS-lidmaatschap, en extra kosten.
Deze rekening dient binnen 1 maand betaald te zijn.
- Als betaling daarna uitblijft, kan het bestuur na een aanmaning beslissen het lid te
royeren. Daarvan zal bericht worden gedaan aan het kringbestuur en het bestuur van
de KNHS. De rekening zal ten alle tijden moeten worden voldaan.
Hulp
-

-

Actieve leden zijn verplicht minimaal 2 dagdelen per seizoen (januari tot en met
december) te helpen bij door de vereniging georganiseerde activiteiten.
Leden betalen per jaar een bedrag van €50,- als borgsom, die niet gerestitueerd
wordt als het betreffende lid door welke omstandigheid dan ook niet aan de
hierboven vermelde verplichting kan voldoen.
Het is wel mogelijk om zelf voor vervanging te zorgen indien het lid niet aan de
verplichtingen kan voldoen.
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Startpas
- Leden dienen altijd hun startpas (digitaal) en paardenpaspoort op de wedstrijd bij zich
te hebben.
Bestellingen
- Afmelding van lidmaatschap KNHS en/of Sonse Heide dient voor 1 november te
geschieden bij het secretariaat, anders dient voor het complete volgende jaar betaald
te worden.
- Startpassen met een beperkte looptijd (een dag, week of maand) en startlicenties
worden automatisch afgemeld na de betreffende periode.
- Startpassen en startlicenties met een geldigheid van 12 maanden worden
automatisch verlengd. Wanneer je deze niet wilt verlengen moet deze tenminste 1
maand voor de verleng datum opgezegd zijn via MijnKNHS.
- Een afmelding is pas geldig na het ontvangen van een retour mail van de KNHS.
- De leden dienen zelf regelmatig hun status te controleren via MijnKNHS.
Social Media
- De Sonse Heide maakt gebruik van Facebook, website en WhatsApp. Het lid geeft
door ondertekening van het huishoudelijk reglement toestemming voor plaatsen van
uitslagen of foto’s.
- Hierop kan bezwaar gemaakt worden bij het bestuur.
- Voor de WhatsApp-groep kan het lid zich aanmelden bij een van de bestuursleden.
- Na beëindiging van het lidmaatschap wordt het lid uit de WhatsApp-groep verwijderd.
Slotbepalingen
- Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen alleen plaatsvinden door een
besluit van de Algemene Leden Vergadering.
- In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
- Elk lid van de vereniging wordt geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen
opgenomen in het huishoudelijk reglement.
- Het bestuur noch de vereniging kunnen aansprakelijk gesteld worden door leden of
derden voor geleden schade tijdens evenementen georganiseerd door de vereniging.
- Het lidmaatschap wordt definitief na getekend retour ontvangen van het huishoudelijk
reglement. Hiermee wordt akkoord gegaan met het huishoudelijk reglement.
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