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Overal waar in dit reglement personen in de mannelijke vorm worden aangeduid, dient ook 
de vrouwelijke vorm te worden gelezen. 

 

  



 

1. Algemene bepalingen 

1.01 Dit reglement is in overeenstemming met de statuten van Prometheus Ruitersport 
(goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 16 maart 2018). In alle gevallen dat dit 
reglement, de statuten of de huisregels over een zaak niet voorzien beslist het bestuur. 

 De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in dit reglement, laat de geldigheid van 
alle andere bepalingen onverlet. 

1.02 De doelstelling van PRS is: het in verenigingsverband en in goede harmonie beoefenen van de  
 paardensport en het verwerven van een zekere vaardigheid daarin. 
1.03 PRS probeert dit doel te realiseren door: 

 a.  De leden in staat te stellen tegen minimale kosten instructie te volgen om  

  zich de rijkunst eigen te maken. Daarbij moet worden gelet op:  
  -de kwaliteit van de instructie; 
  -de kwaliteit van de daartoe ingezette paarden/pony’s; 
  -de kwaliteit van de ruimte waarin de instructie wordt gegeven; 
  -de bereikbaarheid van deze ruimte.; 

 b.  zo mogelijk in eigen beheer een ruimte te stichten/onderhouden waarin men de  

  paardensport kan beoefenen en waarin instructie gegeven kan worden;   

 c.  In eigen beheer een ruimte te onderhouden waarin de voor het 

  beoefenen van de paardensport en de  voor de instructies benodigde paarden/pony’s  

  tegen minimale kosten kunnen worden gestald;   

 d.  In eigen beheer een kantineruimte te onderhouden waarin men  

  elkaar kan ontmoeten, al dan niet in verenigingsverband;    

1.04  De financiële inkomsten van PRS worden gevormd door contributies,  
  abonnementsgelden, donaties, subsidies, schenkingen, opbrengsten van de kantine en  
  verdere op wettige wijze te verkrijgen inkomsten. De materiële inkomsten van PRS  
  worden gevormd door de goederen welke anders dan door aankoop op wettige wijze in  
  eigendom worden verkregen. De financiële uitgaven van PRS worden gevormd door  
  (gemeentelijke) heffingen, van instructie en door andere  
  kosten welke door het bestuur nodig worden geacht om de doelstelling te bereiken. 
1.05 a.  Prometheus Ruitersport is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, ziekte, ongevallen of 

welke schade aan het paard dan ook, dan wel de eigendommen van een lid, ontstaan 
op het terrein van Prometheus Ruitersport tenzij door de wet anders is bepaald. 

  Voor het geval PRS zich tegen bepaalde eventualiteiten heeft verzekerd, is zij gebonden  
  aan de verzekeringsvoorwaarden. Geheel afgezien daarvan dient iedereen bij het  
  verzorgen, geleiden, rijden enz. alle risico's zoveel mogelijk te vermijden. 
 b.  Het gebruik van alle door Prometheus Ruitersport aangeboden faciliteiten zijn geheel  
  voor eigen risico van de gebruiker. 

 c.  De eigenaar van een pensionpaard / pony is aansprakelijk voor schade of letsel, welke 
eventueel door het dier veroorzaakt wordt. De eigenaar dient hiervoor zelf verzekerd te 
zijn.  

 d.  Iedereen die het terrein van Prometheus Ruitersport betreedt, doet dit op eigen risico. 
 
 
 
 
 
 
  



 

2.  Leden, donateurs en begunstigers 
 
2.01 Leden. PRS kent de volgende vormen van lidmaatschap: 
 a.  gewoon lidmaatschap, bestemd voor: 
  - Leden van de vereniging die de accommodatie op welke manier dan ook gebruiken. 
 b.  erelidmaatschap, bestemd voor  
  - natuurlijke personen die zich door hun bijzondere verdiensten jegens PRS hebben  
  onderscheiden; 
2.02  Voorts kent PRS 
 a.  donateurs. Dit zijn personen die PRS steunen met een financiële bijdrage. 
2.03  Binnen de vereniging bestaan: 
 a.  senioren, zij zijn 18 jaar of ouder; 
 b. jeugd, zij zijn 14 jaar t/m 17 jaar; 
 c.  junioren, zij zijn 0 jaar t/m 13 jaar 
2.04 Het lidmaatschap van PRS dient schriftelijk bij het bestuur te worden aangevraagd. Als de 

aanvrager jonger is dan 18 jaar, dient de aanvraag ondertekend te zijn door een 
ouder/verzorger. De aanvraag wordt door het bestuur  getoetst aan door haar vast te stellen 
criteria.  

2.05 De overeenkomst voor leden komt tot stand op het moment dat de huurovereenkomst stalling 
is getekend, het aanmeldformulier op de site is ontvangen of doordat de diensten van 
Prometheus Ruitersport in gebruik zijn genomen zoals een lesabonnement of 
stallingsabonnement. Betrokkene wordt verwezen naar het reglement van PRS wat te vinden is 
op de website. Als de aanvraag geweigerd wordt, zal de reden daarvoor bij de beslissing 
worden vermeld. 

2.06 Ieder lid van PRS wordt geacht:  

 a.  in te stemmen met de doelstelling zoals geformuleerd in artikel 1.02;   

 b.  op de hoogte te zijn van de inhoud van dit reglement en zich aan de erin opgenomen  

  regels en voorschriften te houden;   
 c.  op de hoogte te zijn van de inhoud van de huisregels en zich aan de hierin opgenomen    

regels en voorschriften te houden.  

 d.  een bijdrage te leveren aan de voor het functioneren van PRS benodigde diensten, zoals  

  bijv. kantinedienst, schoonmaakdienst en onderhoud gebouwen;   

 e.  zich, bij activiteiten optredend als vertegenwoordiger van PRS, volgens algemeen  

  aanvaarde fatsoensnormen te gedragen. 
2.07  Leden verliezen hun lidmaatschap door: 
 a.  schriftelijke opzegging. De opzegging dient te geschieden middels schriftelijke opgave 

bij het bestuur, voor de eerste van de voorgaande maand. Als betrokkene jonger is dan 
18 jaar, moet de opzegging ondertekend zijn door een ouder/verzorger; 

b. Leden dienen zich aan het reglement en de huisregels te houden. Indien hiervan geen 
sprake is, heeft het bestuur van Prometheus Ruitersport het recht per direct de 
overeenkomst te ontbinden. Zie ook de bijlage huisregels. 

 c.  royement. Leden die zich niet houden aan de verplichtingen voortvloeiend  
  uit het lidmaatschap kunnen worden geroyeerd (zie artikel 5.16). Zo zal  
  een betalingsachterstand van meer dan zes (6) maanden een royement door het  
  bestuur inluiden; 
 d.  overlijden. 

Als het abonnement is beëindigd, dient het lid Prometheus Ruitersport te verlaten en al zijn 
eigendommen mee te nemen. Het lid is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade, 
die mogelijk is ontstaan bij de ontruiming. Deze schade word aan hem doorberekend. 
Eventuele achtergebleven eigendommen worden eigendom van Prometheus Ruitersport 

2.08    Prometheus Ruitersport kan een abonnement per direct opzeggen wanneer zich een van de  
            volgende situaties voordoet: 

a. Prometheus Ruitersport ten gevolge van maatregelen van de grondeigenaar gedwongen 
is de verenigingsactiviteiten te beëindigen. 

b. Als Prometheus Ruitersport wordt opgeheven. 
2.09    Aanvullend op hetgeen daarover in dit reglement is bepaald, kan het bestuur van Prometheus     



 

            Ruitersport ieder abonnement met onmiddellijke ingang opzeggen  
a. indien het lid, zijn gezinsleden of zijn bezoekers de verplichtingen uit het 

reglement/huisregels ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk hebben 
nageleefd. 

b. Indien zich situaties voordoen waarbij de veiligheid/gezondheid van paarden en/of mensen 
in gevaar komt. In geval van acuut, ernstig besmettingsgevaar, wordt het abonnement niet 
beëindigt, maar zal het paard, indien mogelijk tijdelijk in een quarantainebox geplaatst 
worden, dan wel zodanig gestald, dat de kans op besmetting voor de overige paarden zoveel 
mogelijk wordt beperkt. 

2.10 Leden betalen jaarlijks een contributie. Deze dient vóór 1 januari te worden betaald. Als het 
lidmaatschap na 1 juli ingaat is de helft van de jaarcontributie verschuldigd. Genoemde 
financiële verplichtingen dienen bij de penningmeester van PRS te worden voldaan. 

2.11 Een ieder die gebruik maakt van de voorzieningen van PRS dient de daaraan verbonden kosten 
te betalen. Prometheus Ruitersport hanteert prijzen die afhankelijk zijn van het abonnement 
waar gebruik van wordt gemaakt. 

 Tenzij anders vermeld, moet het abonnementsgeld vóór de eerste van de nieuwe maand 
worden betaald, de voorkeur gaat uit naar automatische incasso. 

 a. leden hebben recht om tegen betaling van rijabonnementsgeld, afhankelijk van de  
  hoogte hiervan, één (1) of twee (2) uur per week instructie te volgen. De hoogte van het  
  rijabonnementsgeld is leeftijdsafhankelijk, waarbij de volgende groepen worden  
  onderscheiden: 
  0 t/m 9 jaar; alleen met gebruik van privépaard  
  9 t/m 13 jaar; 
  14 t/m 17 jaar; 
  18 jaar of ouder.  
  Bij overgang naar een andere leeftijdsgroep zijn de nieuwe bedragen verschuldigd. 
 b. een eigenaar die voor de stalling van zijn paard/pony gebruik maakt van de door PRS 

beheerde stalruimte dient stallingabonnementsgeld te betalen; 
 c.  Leden mogen extra/losse lessen volgen. Dit gebeurt afhankelijk van de instemming van  
   de instructeur, die bij zijn oordeel de door het bestuur vastgestelde regels hanteert en  
   bovendien rekening houdt met de belangen van de andere lesnemers. De aan de les  
   verbonden kosten dienen voor de les contant te worden  betaald of te worden  
   overgemaakt op het rekeningnummer van PRS; 
 d. Ieder lid met een elders gestald paard is in de mogelijkheid om 1 van de rijbanen per  
   uur, per combinatie, te huren tegen het geldende tarief. Deze aanvraag dient minimaal  
   24 uur van tevoren schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.   
2.12  Leden met een rijabonnement krijgen, na tijdige betaling van de  
  contributie, als bonus twee (2) gratis losse lessen. In overleg met de instructeur kan  
  deze gratis les worden gevolgd. Beëindigen van het rijabonnement doet de nog niet  
  opgenomen  gratis lessen vervallen.  
 2.13  Het bestuur stelt de hoogte van alle verschuldigde bedragen vast. 
  a. de contributie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de jaarlijkse algemene  
   ledenvergadering; 
  b. over de verschillende abonnementsgelden is het bestuur verantwoording schuldig  
   aan de algemene ledenvergadering. De vastgestelde tarievenlijst wordt  
   gepubliceerd, zodat een ieder geacht kan worden daarvan op de hoogte te zijn. 

c. Prometheus Ruitersport heeft het recht om bij overeenkomsten voor onbepaalde     
tijd, éénmaal per jaar de prijs te verhogen. Deze verhoging wordt minimaal twee 
maanden voor het ingaan van de prijsverhoging aan de leden bekend gemaakt. Het 
lid heeft, indien hij/zij niet akkoord gaat me de prijsverhoging, het recht de 
overeenkomst schriftelijk op te zeggen, met inachtneming van de opzegtermijn. 

d. Wijzigingen van de BTW-tarieven worden te allen tijde aan de leden doorberekend. 
e. Bij plotselinge veranderingen in de prijzen van fourage (hooi, kuilgras, stro, vlas 

e.d.), belastingen, verzekeringen of andere prijswijzigingen van buitenaf behoudt 
het bestuur van Prometheus Ruitersport zich het recht om te allen tijde de prijzen 
te wijzigen ook al zouden deze prijswijzigingen een verhoging betekenen voor de 



 

tweede (of meerdere malen) per jaar en/of niet minimaal twee maanden van te 
voren kenbaar gemaakt zijn.  

f. Wanneer een lid in gebreke blijft bij het betalen van de kosten is Prometheus 
Ruitersport genoodzaakt om de eventuele incasso kosten, inclusief het openstaande 
bedrag, te verhalen op dit lid.  

2.14   Het bestuur kan overgaan tot het instellen van andere abonnementsvormen. De  
  eerstkomende algemene ledenvergadering dient zich over het betreffende besluit uit te  
  spreken. Vooruitlopend op deze beslissing mag het abonnement voorlopig ingevoerd  
  worden. Dit reglement moet daarop worden aangepast (zie artikel 5.17).  
2.15.1  Leden hebben: 
 a.  recht om de kantineruimten te betreden en te gebruiken; 
 b.  recht om door PRS georganiseerde evenementen bij te wonen; 
 c. recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen; 
 d. recht om tijdens de algemene ledenvergadering het woord te voeren; 
 e. recht om bestuur kandidaten te stellen; 
 f. recht om voorstellen en amendementen in te dienen; 
 g. stemrecht bij verkiezingen en over zaken; 
 h. alle verdere rechten die aan dit reglement kunnen worden ontleend; 
2.15.2 Donateurs hebben de rechten: 
 2.15.1 lid a en b. 
2.16 De ouders/verzorgers van junioren en jeugd hebben het recht de belangen van deze in de  
 algemene ledenvergadering te behartigen. Zij worden geacht een functionele bijdrage aan PRS  
 te leveren zoals aangegeven in artikel 2.06 lid c. Zij hebben dezelfde rechten als 2.15.1. a t/m  
 h. 
 2.17 Ereleden hebben de zelfde rechten als gewone leden. Zij zijn vrijgesteld van  

contributiebetaling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

3.  Bestuur 
 
3.01 Het bestuur van PRS bestaat uit minimaal drie (3) leden, te weten: 
 -een voorzitter; 
 -een secretaris; 
 -een penningmeester; 
             Eventueel aangevuld met leden tot een maximum van zeven (7) leden. 
 Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. 
3.02  Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De bestuursleden worden  
 door de jaarlijkse algemene ledenvergadering gekozen voor een zittingsperiode van twee (2)  
 jaar, waarbij een jaar begint met de betreffende jaarlijkse algemene ledenvergadering en 
 eindigt met de volgende. 
3.03  De leden van het dagelijks bestuur worden in hun functie gekozen tijdens de jaarlijkse  
 algemene ledenvergadering. De overige bestuurstaken worden in overleg verdeeld. 
3.04  Het bestuur vertegenwoordigt PRS in en buiten rechte. Zij heeft tot taak een voor PRS goed  
 beleid te voeren en de besluiten van de algemene ledenvergadering uit te voeren. Voorts is zij  
 verantwoordelijk voor de samenstelling en het functioneren van, en de coördinatie tussen, de  
 verschillende uitvoerende instanties (commissies en beheerder). Het bestuur zal de door haar  
 genomen besluiten en de door haar vastgestelde regels schriftelijk aan de leden  
 bekendmaken. Zij is verplicht rekenschap van haar beleid af te leggen op de manier zoals in  
 artikel 5.04 omschreven. Tenslotte is zij verantwoordelijk voor de indeling van de lessen. 
3.05 Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van PRS. 
3.06  Een bestuurslid kan bij verregaande nalatigheid in de waarneming van zijn functie, bij ernstige  
 benadeling van PRS of bij ernstige overtreding van dit reglement door de algemene  
 ledenvergadering uit zijn functie worden ontheven, zie artikel 5.16 
3.07  De voorzitter vertegenwoordigt PRS bij uitstek en is haar woordvoerder. Zijn taak omvat het  
 presideren van de vergaderingen en het bevorderen van eenheid en harmonie onder leden en  
 bestuursleden. Indien enig bestuurslid door bijzondere omstandigheden niet in staat is zijn  
 functie uit te oefenen zal de voorzitter in overleg met de andere bestuursleden een van hen  
 verzoeken de betreffende functie waar te nemen. Indien de voorzitter hiertoe niet in staat is  
 dienen de andere bestuursleden dit laatste in intern overleg te regelen. 
3.08 De secretaris is belast met:  

 a.  het voeren van de correspondentie van PRS in overleg met het  bestuur. Dit omvat ook  
  het archiveren van de ingekomen stukken, van kopieën van uitgaande stukken en van  

  andere bescheiden van PRS;   

 b.  het bijhouden van de ledenadministratie. Mutaties daarin moeten zo snel mogelijk  

  worden doorgegeven aan de andere bestuursleden;   

 c.  publicatie van de meest recente ledenlijst, bijv. jaarlijks in het verenigingsorgaan;   

 d.  het uitschrijven van convocaties en bestuur mededelingen. Het aanleggen van een  
       presentielijst en het bijhouden van de notulen van bestuursvergaderingen,  

      ledenvergaderingen en vergaderingen met derden;   

 e.  het schrijven van een jaarverslag van PRS. Dit verslag moet in de algemene  
       ledenvergadering worden goedgekeurd. Hiertoe ontvangen de leden ruim voor de  

       vergadering het conceptverslag.   

3.09 De penningmeester is belast met:  

 a.  ontvangst, beheer en uitgave van gelden van PRS met persoonlijke aansprakelijkheid  

  voor  verliezen/nadelen voor zover deze aan zijn grove schuld of nalatigheid zijn te  

  wijten;   

 b.  het zodanig administreren van ontvangsten en uitgaven dat hierop controle mogelijk is,  

  en de stand van de financiële middelen en materiële eigendommen van PRS ten alle  

  tijden uit de administratie kan worden nagegaan;   

 c.  het opmaken van de jaarrekening, het opstellen van het financieel jaarverslag en een  

       begroting voor het volgende jaar.   

    

 



 

 
3.10 Kandidaten voor bestuursfuncties kunnen tot zeven (7) dagen voor de algemene  
 ledenvergadering bij het bestuur worden aangemeld, zowel door het bestuur zelf, als 
 door een ieder die het recht van kandidaatstelling heeft. Een kandidaatstelling is alleen geldig  
 als daarbij een schriftelijke en door de kandidaat ondertekende verklaring wordt overlegd  
 waarin hij verklaart:  

 a.  volledig geïnformeerd te zijn omtrent de in de geambieerde functie uit te voeren taken; 

  b.  bereid te zijn een eventuele verkiezing te aanvaarden;   

 c.  geen, al dan niet persoonlijk gewin uit de bestuursfunctie te zullen halen.   

3.11 Bij tussentijdse vacatures in het bestuur, kan het bestuur ter vervulling van de opengevallen  
 plaatsen tot aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering tijdelijke waarnemers  
 aanzoeken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

4.  Commissies en beheerder 
 
4.01 PRS kent de volgende uitvoerende/adviserende commissies voor: 
 veterinaire zaken; 
 kantine; 
 activiteiten; 
 redactie verenigingsorgaan; 
 beheerder. 
4.02 Het bestuur stelt de uitvoerende/adviserende commissies samen. Kandidaten voor vacatures  
 in commissies dienen zich schriftelijk aan te melden bij het bestuur, ter goedkeuring. Het  
 bestuur heeft het recht om bij gebleken ongeschiktheid of grove nalatigheid een lid te  
 vervangen.  
4.03 Om belangenverstrengeling te voorkomen kunnen bestuursleden van niet meer dan één  
 uitvoerende/adviserende commissie lid zijn. Om een goede communicatie tussen het bestuur  
 en de commissies onderling te bewerkstelligen, draagt het bestuur zorg voor regelmatig  
 contact.  
4.04 Commissies zijn uitsluitend uitvoerend/adviserend voor het bestuur, tenzij uitdrukkelijk in dit  
 reglement anders is bepaald of schriftelijk met het bestuur anders is overeengekomen. Zij  
 kunnen, zonder overleg met het bestuur, hun taken niet aan anderen delegeren. Voorts zijn zij  
 verplicht regelmatig een financieel overzicht aan de penningmeester te verstrekken en de  
 financiële overschotten naar hem over te maken.  
4.05 Elke commissie kiest uit haar midden een contactpersoon die naar het bestuur  
 optreedt.  
4.06 De "veterinaire commissie" is namens het bestuur verantwoordelijk voor de veterinaire   
 verzorging van het paardenbestand en het onderhoud van het harnachement buiten de lessen.  
 Verder heeft zij tot taak de staldiensten te organiseren voor zover deze door verzorgers  
 worden uitgevoerd. En nemen zij de begeleiding van de verzorgsters op zaterdag op zich. 
4.07 De "kantine commissie" heeft tot taak de kantine te beheren.  
4.08 De "activiteiten commissie" is belast met het organiseren van verenigingsevenementen waarin  
 het paard/pony centraal staat. Bij evenementen dient rekening te worden gehouden met het  
 aantal bij PRS gestalde paarden/pony’s. Bij grote uitzondering, en met toestemming van het   
 bestuur, kunnen paarden/pony’s die niet bij PRS gestald zijn aan dergelijke evenementen  
 deelnemen.  
4.09 De "redactie verenigingsorgaan" is belast met de verzorging en uitgave van het periodiek uit te 
  geven verenigingsorgaan. De redactie is niet verantwoordelijk voor de feitelijke juistheid van  
 de inhoud.  
4.10 De "beheerder" draagt, in overleg met de betrokken commissies, zorg voor de dagelijkse gang  
 van zaken m.b.t. het paardenbestand en de gebouwen en terreinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

5.  Vergaderingen 
 
5.01 Een algemene ledenvergadering is een vergadering die toegankelijk is voor alle in artikel 2  
 genoemde leden. Voor het houden van zo'n vergadering is vereist dat tenminste  
 tien (10) % van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. In de aan alle leden toe te  
 zenden convocatie moet de agenda volledig worden vermeld. 
5.02 Op vergaderingen heeft ieder stemgerechtigd lid één (1) stem. Een voorstel wordt geacht te  
 zijn aangenomen bij absolute meerderheid van de geldige stemmen, tenzij uitdrukkelijk in dit  
 reglement anders is aangegeven. Een blanco stem wordt als niet-uitgebracht beschouwd. Over  
 zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk d.m.v. ongetekende stembriefjes. 
5.03 Tijdens vergaderingen is het volgende reglement van orde: 
 -deelnemen aan de vergadering is alleen mogelijk op vertoon van de convocatie; 
 -tijdens de vergadering wordt het woord niet gevoerd zonder toestemming van de voorzitter; 
 -indien een aanwezige zich in woord of daad tijdens de vergadering misdraagt, kan de 
   voorzitter hem de verdere bijwoning van de vergadering ontzeggen; 
 -bij ernstige ordeverstoring heft de voorzitter de vergadering op; 
 -de voorzitter kan, in overleg met het bestuur, de vergadering of een deel daarvan "openbaar"  
  verklaren, waardoor het voor derden mogelijk wordt de vergadering bij te wonen zonder er  
  daadwerkelijk aan deel te nemen. 
  Uitgenodigde specialisten kunnen daardoor bijv. adviseren bij een bepaald agendapunt; 
  een gestelde motie van orde moet onmiddellijk in behandeling worden genomen. 
 5.04 Het bestuur zal eenmaal per jaar de vóór 1 juli te houden algemene ledenvergadering  
  uitschrijven. In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af voor het door haar in het  
  afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid. Daartoe zal de secretaris zijn jaarverslag  
  presenteren en zal de penningmeester zijn door de kascommissie gecontroleerde jaarrekening  
  presenteren. 
5.05  Goedkeuring van de jaarstukken door de algemene ledenvergadering strekt tot decharge van  
 het bestuur. Indien de algemene ledenvergadering niet wil overgaan tot goedkeuring van de  
 jaarstukken kan bij een meerderheid van tenminste twee derde van de daartoe geldige  
 stemmen worden overgegaan tot een algehele bestuursverkiezing. 
5.06  Het bestuur kan een buitengewone algemene ledenvergadering uitschrijven zo vaak zij nodig  
 vindt. Plaats, datum en tijd worden door het bestuur bepaald. Er dient een termijn van  
 minstens veertien (14) dagen in acht te worden genomen. In spoedeisende gevallen, zulks ter  
 beoordeling van het bestuur, kan deze termijn tot vijf dagen worden bekort. 
5.07 Een groep van tenminste tien (10) % van de stemgerechtigde leden kan een door die leden  
 ondertekend verzoek bij de secretaris indienen tot het uitschrijven van een buitengewone  
 algemene ledenvergadering. In dit verzoek moet de reden daartoe worden vermeld. Indien  
 niet binnen vier weken na indiening van het verzoek de uitschrijving heeft plaatsgevonden,  
 hebben de indieners het recht zelf tot uitschrijving over te gaan. 
 5.08 Met uitzondering van de in artikel 5.07 genoemde buitengewone algemene ledenvergadering  
 kunnen in een vergadering slechts rechtsgeldige besluiten worden genomen, indien tenminste  
 de helft van het bestuur daarbij aanwezig is. 
5.09  Het bestuur komt in vergadering bijeen zo vaak als een bestuurslid dat nodig acht. 
5.10 Bestuursvergaderingen worden door de secretaris met een termijn van tenminste vijf (5)  
 dagen bijeengeroepen. Eventueel in overleg met het bestuur bepaalt hij plaats, datum en tijd.  
 In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan deze termijn worden  
 bekort tot twee (2) dagen. 
5.11 Bij stemmingen in bestuursvergaderingen brengt de voorzitter zijn stem als laatste uit. Als de  
 stemmen staken beslist de stem van de voorzitter. 
5.12 Indien op een bestuursvergadering geen rechtsgeldige besluiten over een bepaald onderwerp  
 kunnen worden genomen, doordat niet tenminste de helft van het bestuur aanwezig is, moet  
 binnen tien (10) dagen met een oproepingstermijn van tenminste vijf (5) dagen en ten hoogste  
 tien (10) dagen opnieuw een bestuursvergadering over dat onderwerp worden belegd. Tijdens  
 die vergadering kunnen besluiten over het betreffende onderwerp genomen worden bij  
 absolute meerderheid van de geldige stemmen. 
 



 

  
5.13 Tenminste veertien (14) dagen voor de betreffende jaarlijkse algemene ledenvergadering  
 dient de penningmeester de kascommissie op te roepen om zijn jaarrekening te  
 controleren. De kascommissie heeft inzage in en beoordeelt alle financiële stukken die zij  
 voor het uitoefenen van haar controlefunctie nodig acht. De kascommissie moet, indien zij de  
 jaarrekening van de penningmeester in orde heeft bevonden, dit vastleggen in een aan de  
 penningmeester af te geven ondertekende verklaring. Tijdens de jaarlijkse algemene  
 ledenvergadering (zie artikel 5.04) zal een lid van de kascommissie deze verklaring voorlezen. 
5.14 Door en uit de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt een, uit twee (2) leden plus één (1)  
 reserve bestaande, kascommissie gekozen. 
5.15 Leden kunnen gedurende twee (2) achtereenvolgende jaren deel uitmaken van de 

kascommissie, daarna moeten zij aftreden. Jaren als reserve lid tellen niet mee. Indien een lid 
tenminste één (1) jaar geen lid is van de kascommissie kan hij daartoe opnieuw worden 
gekozen. Bestuursleden kunnen niet als lid van de kascommissie worden verkozen. 

5.16 Royement van leden (zie artikel 2.07 lid b) of bestuursleden (zie artikel 3.06) geschiedt op  
 voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering. Voor een royement is een  
 meerderheid van tenminste twee derde van het aantal daartoe uitgebrachte geldige stemmen  
 nodig. In afwachting van de algemene ledenvergadering waarin dit besluit moet worden  
 genomen, kan het bestuur het lid schorsen. Gedurende de schorsing houden de rechten en  
 plichten van de geschorste op te bestaan. Hij heeft wel het recht in de algemene  
 ledenvergadering bij de behandeling van zijn royement aanwezig te zijn en het woord te  
 voeren. Een geroyeerde kan alleen opnieuw lid van PRS worden als een algemene  
 ledenvergadering zich daarvoor uitspreekt met een meerderheid van tenminste twee derde  
 van de daartoe uitgebrachte geldige stemmen. 
5.17 Dit reglement kan alleen in een algemene ledenvergadering met een meerderheid van  
 tenminste twee derde van de daartoe uitgebrachte geldige stemmen, worden gewijzigd.  
 Voorstellen daartoe moeten schriftelijk, samen met de convocatie voor de vergadering en de  
 volledige reglement tekst aan alle leden worden verstuurd. Elk lid heeft het recht,  
 op zijn verzoek, in het bezit te worden gesteld van het gewijzigde reglement. 

De huisregels mogen wel tussentijds worden gewijzigd door het bestuur. Wijzigingen zullen 
steeds aan de leden bekend worden gemaakt. De leden zijn verplicht zich aan de wijzigingen te 
houden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.  Regeling rij instructies 
 
6.01  Alleen door het bestuur van PRS toegelaten instructeurs mogen uitsluitend aan  
 leden les geven. De instructeur ontvangt voor zijn gegeven lessen een vooraf tussen  
 bestuur en instructeur overeengekomen vergoeding. Instructeurs die lid zijn van  
 PRS, zijn niet vrijgesteld van de reglementaire verplichtingen. 
6.02    Alle instructeurs die op het terrein van PRS les geven dienen een kopie van het behaalde  
 diploma in te leveren bij het bestuur alvorens hij begint met lesgeven. Dit in verband met de  
 navolging van het veiligheidscertificaat.  
6.03 Alleen met toestemming van het bestuur mag de accommodatie ook gebruikt 
 worden voor privélessen op een privé paard of privépony, mits de ruiter lid is van de  

vereniging. Leden met elders gestalde paarden dienen huur voor de rijbaan te betalen volgens 
de vastgestelde tarieven.  

 6.04 De verenigingsinstructie vindt plaats in groepen van in de regel tenminste vier (4) en in de  
 regel niet meer dan acht (8) ruiters, uitzonderingen daar gelaten. De instructeur is tijdens de  
 instructies naar het bestuur toe verantwoordelijk voor paarden/pony’s en harnachement. 
6.05 Lessen zijn niet overdraagbaar. Verzuimde lessen kunnen niet worden ingehaald. De  
 mogelijkheid tot tijdelijk verschuiven naar een andere les is alleen mogelijk na toestemming  
 van het bestuur. Als een les niet kan worden gereden door het niet beschikbaar zijn van een  
 paard/pony kan die les worden ingehaald. Als een les niet is gegeven i.v.m. een officiële  
 feestdag wordt die les ingehaald op een door het bestuur vast te stellen datum en tijd. 
6.06 De ruiters die instructie krijgen zijn verplicht na de les het paard/pony, harnachement en stal  
 goed te verzorgen, en het harnachement en gebruikte poetsgerei op te bergen in de daarvoor  
 bestemde zadelkamer, volgens de in de stal gepubliceerde richtlijnen. De instructeur ziet in de  
 regel hierop toe. De voerdiensten worden op zaterdagochtend en de doordeweekse avonden  
 verzorgd door de lesklanten. Ook wordt de rijbaan na de lessen door de ruiters aangeharkt. De     
 instructeur ziet hierop toe.  
6.07 Indien bij langdurige ziekte een ruiter als bedoeld onder artikel 2.09 lid a de lessen niet kan  
 volgen, treedt op de eerste dag van de daaropvolgende maand een wachtregeling in. Dan is  
 geen abonnementsgeld verschuldigd. Deze regeling eindigt zodra de ruiter weer in staat is de  
 lessen te volgen en is alleen van kracht na schriftelijke melding van de afwezigheid bij het  
 bestuur. Deze regeling geldt ook bij langdurige afwezigheid anderszins, met dien verstande dat  
 het bestuur daarvan minstens een maand van te voren schriftelijk in kennis is gesteld. Bij  
 uitzonderingen hierop beslist het bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7.  Stallingsregeling 
 
7.01 Indien en zolang PRS over een ruimte beschikt waar paarden/pony’s kunnen worden gestald,  
 zal zij haar leden in staat stellen hun paard/pony in die ruimte te stallen. Hierbij worden in  
 principe alleen merries en ruinen toegelaten. Hengsten worden alleen onder door het bestuur  
 te stellen voorwaarden toegelaten. 
7.02 De persoon die het aan de stalling verbonden abonnement betaalt, wordt geacht de eigenaar  
 te zijn, met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hij blijft te allen tijde volledig  
 verantwoordelijk tenzij het bepaalde in artikel 7.03 van toepassing is. 
7.03 Als een gezinslid 18 jaar wordt, kunnen alle rechten en plichten naar dat lid overgaan.  
7.04 Een eigenaar die zelf geen gebruik meer maakt van de voorzieningen kan, als het bestuur  
 daarvoor toestemming geeft, zijn recht op het rijden in de lessen en zijn verplichting m.b.t. de  
 stal- en voerdiensten overdragen aan een (1) ander lid. Het recht op stallingsruimte (zie artikel  
 7.07) en financiële verplichtingen zijn op deze manier niet overdraagbaar.  
7.05 Een eigenaar heeft het recht om één (1) ander het paard/pony te laten gebruiken om tegen  
 een gereduceerd, maar vastgesteld, tarief wekelijks één (1) uur instructie te volgen. Dit geldt  
 voor leden, mits de eigenaar er zelf geen gebruik van maakt.  
7.06 Vrijgekomen stallingsruimte kan door PRS naar goeddunken worden gebruikt. Zodra de ruimte  
 wordt toegewezen, dient deze door PRS aan de betreffende eigenaar ter beschikking te  
 worden gesteld. 
7.07 Indien stallingruimte beschikbaar komt, is de eerste keuze om de plaats te gebruiken aan de  
 eigenaar met het langst lopende stallingabonnement, de tweede keuze is aan de eigenaar met  
 het op een na langst lopende abonnement, enz. Deze is afhankelijk van fysieke eigenschappen  
 van stal en paard/pony. Stallingsruimten kunnen niet gereserveerd worden. 
7.08 Om de stallingruimte die na toepassing van artikel 7.07 beschikbaar is objectief te kunnen  
 toewijzen, houdt het bestuur een wachtlijst bij van leden die verwachten te zijner  
 tijd een paard/pony bij PRS te willen stallen. Genoemde stallingruimte wordt aangeboden aan  
 de persoon die de wachtlijst aanvoert, als die weigert aan nummer twee op de lijst, enz. Bij de  
 tweede weigering wordt de aanvrager van de lijst verwijderd. 
7.09 Degene die aan de beurt is heeft tegen de helft (50%) van de kosten van het  
 "stalling abonnement zonder les" het recht gedurende zes (6) maanden te zoeken naar een  
 paard/pony. In overleg met het bestuur kan dit verlengd worden. 
7.10 Een nieuwe eigenaar is bij het daadwerkelijk in gebruik nemen van de stallingruimte  
 entree geld verschuldigd. 
7.11 Op de wachtlijst kunnen worden geplaatst: 

-leden van 18 jaar of ouder; 
 -vertegenwoordigers van leden jonger dan 18 jaar, mits dat lid het paard/pony gaat gebruiken. 
 Het betreffende lid moet langer dan één (1) jaar lid zijn van PRS.  Bij lege wachtlijst vervalt  
 minimaal 1 jaar lid en is er de mogelijkheid om mensen eerder stalruimte aan te bieden. Het  
 verzoek voor stalling moet schriftelijk bij het bestuur worden ingediend d.m.v. een volledig en  
 naar waarheid ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, deze is ook op de website te  
 vinden. Het bestuur deelt haar beslissing schriftelijk aan de aanvrager mee. Als de aanvraag  
 wordt gehonoreerd, komt de betreffende persoon onderaan de lijst. Als de aanvraag wordt  
 geweigerd, zal de reden daarvoor bij de beslissing worden vermeld. 
7.12 Bij plaatsing op de wachtlijst zijn administratiekosten verschuldigd volgens de geldende  
 tarieven.  
7.13 Elk binnenkomend paard/pony dient een geldig inentingsbewijs te hebben tegen tetanus en  
 influenza. Voorts dient zo'n paard/pony te voldoen aan door het bestuur te stellen  
 toelatingseisen. Dit geldt ook voor elders gestalde paarden die onze accommodatie betreden. 
 Indien mogelijk wordt een nieuw binnengekomen paard 2 weken in quarantaine geplaatst. 

a. Indien het bekend is bij de eigenaar dat het paard bij aankomst een (besmettelijke) ziekte 
onder de leden heeft of mogelijk drager zou kunnen zijn van een (besmettelijke) ziekte, dan 
is de eigenaar verplicht dit voor aankomst bij het bestuur van Prometheus Ruitersport te 
melden. Bij het nalaten hiervan worden alle kosten die hieruit voortvloeien, inclusief de 
behandeling van de paarden die besmet geraakt zijn, verhaald op rekening van de eigenaar 
die heeft nagelaten de ziekte te melden. Prometheus Ruitersport behoudt zich in dit geval 



 

het recht om het stallingsabonnement per direct te beëindigen, zonder dat er enig recht op 
restitutie van de reeds betaalde pensiongelden bestaat. 

b. Van stalgebreken bij paarden/pony‘s moet voor het aangaan van de overeenkomst melding 
gemaakt zijn. 

7.14 In de verenigingslessen wordt eerst gebruik gemaakt van de manege paarden/pony’s.  
 Wanneer nodig kan een eigenaar benaderd worden of zijn paard tijdelijk in de lessen ingezet  
 mag worden. Hier wordt een vastgestelde vergoeding voor betaald. 
7.15 De eigenaar dient WAP (incl. paarden) verzekerd te zijn, dan wel zo'n verzekering af te sluiten 

voor paarden/pony’s. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van  
 het paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald. De eigenaar dient zijn 

paard, zadels en andere bezittingen zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade.   
Voor eventuele schade opgelopen aan harnachement tijdens de lessen waarin het paard/pony 
op verzoek van PRS meeloopt, staat PRS garant. Indien zijn paard/pony verwijtbare schade  
aanricht aan stal of anderszins, dient de eigenaar in overleg met het bestuur de schade 
vakkundig te (laten) herstellen.  

7.16 De eigenaar is verplicht zijn paard/pony zo te (laten) verzorgen dat de optimale gezondheid  
 daarvan wordt gewaarborgd. Als de eigenaar de verzorging, al dan niet tijdelijk, aan een ander  
 lid overdraagt, moet de eigenaar dit tevoren melden aan het bestuur. Ontwormkuren dienen  
 tijdig te worden toegediend. Influenza- en tetanusinentingen moeten twee (2) keer per jaar  
 plaatsvinden op aanwijzing van de veterinaire commissie. Bij ernstige nalatigheid is PRS  
 bevoegd om op kosten van de eigenaar een veearts te raadplegen. Zo nodig wordt hierbij ook  
 een bevoegde instantie ingeschakeld. 
7.17 Is het gedrag van uw paard/pony zodanig dat er zich onveilige situaties voordoen op het 

terrein van Prometheus Ruitersport behoudt het bestuur van Prometheus Ruitersport zich het 
recht om het stallingsabonnement te beeindigen. 

7.18 Een eigenaar is vrij in de keuze van dierenarts en hoefsmid. De kosten van hun diensten komen  
 voor rekening van de betreffende eigenaren 
7.19 Een eigenaar is onder meer verplicht mee te werken in de staldienst en voerdienst. Het  
 voeren van paarden/pony’s en de staldienst wordt volgens een vastgesteld schema gedaan. Bij  
 verhindering dient ruiling van dienst onderling te worden geregeld. 
7.20 Bij tijdelijke ziekte/kreupelheid van een privépaard wordt een eigenaar met een  
 rijabonnement na overleg met het bestuur en de instructeur zo mogelijk in de gelegenheid  
 gesteld om zijn les op een ander paard/pony te volgen, tijdens het eigen lesuur. Wanneer dit 
 langer dan 1 maand het geval is beëindigd het gereduceerde tarief en is het tarief van een  
 lesabonnement op een verenigingspaard verschuldigd.  
 Als er te weinig paarden/pony’s beschikbaar zijn, gaan niet-eigenaren voor. 
7.21 Bij verkoop of overlijden van een paard/pony heeft de eigenaar het recht om volgens de  
 condities vermeld in artikel 7.09 te zoeken naar een nieuw paard/pony. 
7.22 Voor het loslaten/longeren/rijden van een privépaard/-pony buiten de instructie-uren geldt in  
 de regel: 
 a. rijden heeft voorrang boven longeren; 
 b. longeren heeft voorrang boven loslaten.  
 c.  verenigingsactiviteiten, mits goedgekeurd door het bestuur en tijdig aangekondigd,  
  hebben te allen tijde voorrang. 
7.23    Paarden gestald bij PRS, mogen in overleg met de instructeur, tijdens het lesuur de bak  
 gebruiken. Hierbij wordt geen instructie gegeven. De ruiter moet bij de aanvang van de les in  
 de bak aanwezig zijn. Tijdens de les rijdt deze ruiter op dezelfde hand en in dezelfde gang als  
 de les.  
7.24    Opzegging stalabonnement dient schriftelijk te worden gemeld bij het bestuur tenminste voor  

de eerste van de voorafgaande maand. U dient dan uiterlijk op de laatste dag van de laatste 
maand van uw stalabonnement uw gehuurde box te verlaten, uw kasten uit te ruimen, de 
sleutels van de kasten in te leveren en al uw eigendommen mee te nemen. 
U heeft geen recht op restitutie van het betaalde pensiongeld indien u eerder besluit te 
vertrekken. 

7.25   Tijdelijke leegstand van minimaal 2 maanden dient schriftelijk te worden gemeld bij het  
bestuur. Dit dient te geschieden 2 weken voor vertrek, waarna restitutie verleend kan worden 
per eerste van de maand dat de stal leegstaat, vanaf het in artikel 7.09 genoemde bedrag. 



 

Wanneer de afmelding geen 2 weken voor vertrek schriftelijk ontvangen is door het bestuur is 
de volledige restitutie niet mogelijk.  

 


