Huisregels

Beste nieuw lid,
Het bestuur van de Landelijke Rijvereniging en Ponyclub “Beyaert” is blij om jou als nieuw lid van
onze vereniging te mogen begroeten en hoopt dat je een fijne tijd bij ons zal doorbrengen. Hierbij
hebben wij alvast wat informatie om je op weg te helpen binnen onze vereniging.
Onze vereniging is opgericht in het jaar 1928 te Purmer, toen bewoont door agrarische bedrijven die
zich bedienden van vele paarden. De paarden werden zodanig gefokt, dat zij op het land konden
worden gebruikt en tegelijkertijd in de weekenden onder het zadel, of voor de koets wanneer men
bijv. naar de kerk wilde. Doordat de tractor zijn intrede deed verdwenen de paarden van de
bedrijven, zodat meer burgers lid werden van de vereniging welke ook meer wedstrijdgericht gingen
rijden op sportpaarden. Daar de jongelui graag de paardensport wilden beoefenen verenigden zij
zich door Beyaert op te richten.
Onze vereniging is aangesloten bij de KNHS te Ermelo. Als lid van onze vereniging maak je deel uit
van een samenwerkingsverband welke tot doel heeft om op een sportieve manier de hippische sport
te beoefenen met je pony/paard en t.o.v. je medeleden.
GEZELLIGHEID en BEHULPZAAMHEID spelen bij Beyaert een grote rol !!!
Ook hebben wij een prachtig verenigingsterrein. Dit houdt wel in dat we het met zijn allen moeten
onderhouden. Als je gevraagd wordt om in dit verband wat werkzaamheden te leveren je daar
welwillend t.o. staat, vanzelfsprekend naar ieders vermogen. Bij aanmelding zal in overleg met jou
een taak toebedeeld worden.
We zeggen dan ook ‘één voor allen, allen voor één’.
Als lid mag je 24 uur per dag gebruik maken van onze buitenrijbaan, behalve als er natuurlijk
instructie wordt gegeven. De bak is voorzien van verlichting zodat, als je ’s avonds wilt trainen deze
verlichting aan kan doen, d.m.v. een sleutel die je tegen een vergoeding van € 30,00 per jaar in
ontvangst kan nemen.
Instructie vindt plaats op:
Donderdagavond Dressuurles voor volwassenen
Zaterdagochtend Dressuur‐ en springlessen voor jeugd tot 18 jaar
Dit alles natuurlijk onder voorbehoud van weersomstandigheden en ziekte instructeur. Huishoudelijk
reglement Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Beyaert.

Er zijn jaarlijks vijf officiële wedstrijden en twee onderlinge wedstrijden.
De laatste onderlinge wedstrijd wordt afgesloten met een barbecue, waar we iedereen graag zien!!
Als lid van Beyaert zien we je graag tijdens wedstrijden in verenigingstenue t.w.
 Witte rijbroek


Zwarte rijlaarzen



Dressuurblouse met plastron (dames)



Wit overhemd met stropdas of plastron (heren)



Zwart ruiterjasje (paarden)



Bodywarmer (pony’s)



Zwarte cap (uiteraard ook verplicht tijdens de lessen)



Witte handschoenen



Wit sjabrak met Beyaert logo (verkrijgbaar bij Jacoline Beets)

De paarden en pony’s dienen tevens uitgerust te zijn met een voor de klasse waarin men uitkomt
toegestaan harnachement. Het spreekt voor zich dat het gedrag van onze leden t.a.v. mens en dier
onberispelijk dient te zijn.
Tenslotte, tijdens de lessen en bij het gebruik van ons terrein, stellen wij het gebruik van een cap
verplicht.
Minderjarigen mogen alleen gebruik maken van ons terrein onder begeleiding van ouderen of
instructeur, zodat bij eventuele calamiteiten of ongevallen direct hulp kan worden verleend. Je dient
zelf voor een w.a. verzekering te zorgen.
Voor letsel‐ of materieelschade toegebracht aan onze leden en hun eigendommen, acht het bestuur
of onze vereniging zich nimmer aansprakelijk.
Een specificatie van onze contributie en het inschrijfformulier kun je vinden op onze website:
www.rijverenigingbeyaert.nl
Een volledig ingevuld inschrijfformulier kun je ondertekent ( indien minderjarig ook door
ouders/verzorgers) inleveren bij het secretariaat. Houd je er rekening mee dat het contributiejaar
van onze vereniging loopt van januari van elk jaar en STILZWIJGEND wordt verlengd tenzij jij
schriftelijk voor 31 oktober opzegt.
Heb je nog vragen? Onze bestuursleden geven graag antwoord op al jouw vragen en zullen jou met
raad en daad bijstaan. Daar zijn wij immers voor!
Nogmaals veel succes met de training en de wedstrijden.

