
 

 

LEDENINFORMATIE  

 

LANDELIJKE RIJVERENIGING HERTRUITERS HELLENDOORN 
  

  

L.R. Hertruiters     
  

De Landelijke rijvereniging de Hertruiters is opgericht in 1935. De vereniging is gevestigd in het Hippisch centrum 

‘t Oale Spoor. Deze manege is eigendom van Stichting Ruitersport Hellendoorn – Nijverdal (SRHN). 

  

Onder de SRHN vallen drie verenigingen: 

 Rijvereniging de Hertruiters 

 Ponyclub de Hertruitertjes 

 Menclub de Helderse Voerluu  

De stichting beheert de manege en is verantwoordelijk voor het onderhoud van de manege. Het stichtingsbestuur 

bestaat uit twee afgevaardigden van elke vereniging en een onafhankelijke voorzitter. 

  

  

Lidmaatschap Hertruiters Hellendoorn: 

  

Betreffende het lidmaatschap van de Hertruiters heeft het bestuur een aantal regels en voorwaarden opgesteld, deze 

gelden voor alle leden en alle leden worden geacht deze regels na te leven. 

  

Nieuwe leden worden na aanmelding uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek zullen de 

volgende punten uitgelegd worden: 

 Toelichting op de organisatiestructuur binnen de Hertruiters 

 Gebruik van de accommodatie, uitleg over de sleutel van de losrijhal (borgbedrag bedraagt € 5,00) en 

rondleiding binnen de manege. (verlichting, keuken en kantine) 

 Toelichting op de activiteiten van onze vereniging. 

 Uitreiking van welkom mapje van de Hertruiters 

Rechten en plichten van het lidmaatschap van de Hertruiters: 

  

Wanneer het bestuur het nodig acht, behouden zij zich het recht voor om informatie van een nieuw lid op te vragen 

bij de KNHS of vereniging waar deze persoon eerder lid is geweest. Deze informatie wordt uiteraard vertrouwelijk 

behandeld. 

  

 Van de leden wordt verwacht dat zij tijdens evenementen hand- en spandiensten verrichten, in de vorm van 

keuken of kantinediensten, parcourshulp, helpen bij organisatie van evenementen of welke andere 

activiteiten door de vereniging te organiseren. 

 Leden worden geacht zorgvuldig met alle eigendommen van de Stichting om te gaan, zoals manegebodem, 

buitenterreinen, hindernismateriaal, dressuurbanen etc. 

 Leden worden geacht zich netjes en correct op wedstrijden te gedragen. Ook dienen ze zich tijdig in te 

schrijven voor wedstrijden om de goede naam van de Hertruiters in stand te houden. 

 Nieuwe leden passen zich aan, aan de regels die binnen de Hertruiters van kracht zijn. 

 Een actieve bijdrage in commissies en overlegorganen wordt op prijs gesteld. 

 Van de leden wordt een actieve inzet verwacht bij eventuele onderhoudsdagen van de manege of 

omliggende terreinen. 

 Leden mogen gebruik maken van de accommodatie wanneer deze beschikbaar is voor vrij-rijden en 

tenminste eenmaal per week voor een uur les. 

  

 

 

 

 



Contributie lidmaatschap per 1-1-2014: 

  

 Ieder nieuw lid betaalt een entreebedrag van € 91,00. Wanneer deze leden eerder lid zijn geweest van de 

ponyclub de Hertruitertjes zijn zij vrijgesteld van deze betaling. Voorwaarde hiervoor is dat men binnen 1 

jaar na opzegging van de ponyclub zich moet aanmelden bij de Hertruiters. 

 Contributie: Voor rijdende leden is dit € 200,00 per jaar. Hiervoor mag men vrij gebruik maken van de 

manege en heeft men recht op 1 uur les per week. Het 2e gezinslid (met hetzelfde adres) betaalt € 180,00 

het 3e gezinslid betaalt € 160,00. De contributie wordt automatisch geïncasseerd van uw rekening in 2 

termijnen, te weten in maart en september. Door ondertekening van dit formulier verklaart u zich akkoord.  

 Steunende leden betalen € 30 per jaar. 

 Middels het lidmaatschap van de Hertruiters, wordt men ook automatisch lid van de KNHS. (eerste 

gezinslid € 46,95 incl. abonnement paard en sport) Volgend gezinslid, op hetzelfde adres, € 16,30) 

 Leden zijn (indien jonger dan 16 jaar de ouders c.q. verzorgers) op persoonlijke titel verantwoordelijk en 

aansprakelijk voor de financiële verplichtingen. Leden worden geacht deze binnen de gestelde termijn te 

voldoen (startpasleges etc.). 

 Afmelding lidmaatschap Hertruiters, voor 1 juli en/of eind december. Bij eerdere afmelding geen teruggave 

van contributie (startpas dient u zelf af te melden bij de KNHS). 

 Het lidmaatschap van de KNHS met eventuele kosten van startpas(sen) wordt eens per jaar in januari in 

rekening gebracht. 

 Een lidmaatschap kan bij calamiteiten, onbehoorlijk gedrag, het niet naleven van de statuten of ledeninfo of 

het toebrengen van ernstige schade aan de vereniging te allen tijde ontbonden worden. 

 Na beëindiging van het lidmaatschap dient de verkregen sleutel te worden ingeleverd bij een van de leden 

van het bestuur. 

 Voor interne communicatie binnen de vereniging wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van email. De 

emailadressen van leden mogen in geen geval worden misbruikt. Alleen de secretaris is bevoegd om 

informatiemailtjes rond te sturen. 

Gebruik van de manege: 

  

Overdag of tijdens de vrij-rijden periodes is de accommodatie beschikbaar voor vrij-rijden. Alleen tijdens 

lesavonden en evenementen is de kantine geopend. De keuken wordt alleen opengedaan in overleg met de 

organisatie. 

 

 De manege mag alleen gebruikt worden door leden van de Hertruiters, Hertruitertjes of de Helderse 

Voerluu. 

 Niet-leden mogen de manege huren voor een vastgesteld bedrag per uur bij de stichting. 

 Tijdens verenigingslessen en vrij rijden houd elke ruiter zich aan de algemeen geldende rijbaanregels 

volgens KNHS voorschriften 

 De accommodatie mag gebruikt worden voor het volgen van privélessen, dit mag echter geen belemmering 

zijn voor andere leden die vrij willen rijden. 

 De accommodatie mag niet gebruikt worden door leden om privélessen te geven aan niet-leden. 

 Longeren is niet toegestaan, indien er andere paarden in de manege aanwezig zijn. 

 Het los laten lopen van paarden / pony’s in de binnen manege is niet toegestaan. 

 Het rijden met een cap is verplicht. 

 Van de leden wordt verwacht dat zij de manege netjes achterlaten, wanneer men de laatste persoon is die 

de manege verlaat, mest opruimen, lichten doven en manege afsluiten. 

 Als nieuw lid van de Hertruiters heb je recht op een sleutel van de kleine rijhal, als je deze nog niet hebt of 

je hebt je net aangemeld, kun je deze ophalen. Vanaf heden kun je een sleutel van de kleine rijhal ophalen 

en inleveren bij Martin Kranenborg.  

De sleutel kan na het maken van een afspraak, 0548-619691 of 06-53593733 afgehaald worden aan de 

Ericaweg 34 in Nijverdal. 

Men moet dan een formuliertje invullen, en borg betalen van € 5,-. 

(De sleutel inleveren kan evt. ook bij Monique Nijenkamp, als je je rek.nr vermeld, wordt het geld 

overgemaakt.) 

 Tijdens of voor het rijden is alcohol en roken tijdens het rijden. 

 Niet meerijden in de les voor 16.00 uur afmelden bij aangewezen persoon 

 Met meerdere paarden/pony’s deelnemen aan lessen in overleg met bestuur. 

 Ponyclubleden mogen het jaar waarin zij 18 jaar worden uitrijden en worden daarna automatisch lid bij de 

paarden 

 Het in diskrediet  brengen van de goede naam van vereniging en/of bestuursleden kan leiden tot uitsluiting 

van het lidmaatschap. 

 


