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Hoofdstuk I: Organisatie van Ruitersportvereniging PSV de Roskam
De PaardenSportVereniging (PSV) de Roskam is notarieel opgericht, waarbij de statuten zijn
vastgesteld. Voor onderwerpen niet vermeld in dit Huishoudelijk Reglement zijn de statuten ter
inzage op de website www.roskamplaza.nl voor geïnteresseerden.
De namen van de bestuursleden zijn genoemd in bijlage A. Tweemaal per jaar vindt een
ledenvergadering plaats, in het voor- en najaar. In het voorjaar legt het bestuur verantwoording af
over het gevolgde beleid in het afgelopen jaar en de financiële exploitatie van de vereniging.
De thuisbasis van PSV de Roskam, is de accommodatie de Roskam, welke
door de Stichting de Roskam wordt beheerd en door PSV de Roskam wordt
gehuurd. Zie verder overzicht training & instructie.
Leden die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, hebben geen stemrecht. Zij worden
vertegenwoordigd door één der ouders of wettelijke vertegenwoordigers

Hoofdstuk II: De K.N.H.S
De K.N.H.S is de nationale vereniging voor alle hippische sporten. Ieder lid van PSV de Roskam
dient lid te zijn van de KNHS. Iedereen met een KNHS-lidmaatschap, dus ook alle KNHS Ruiter- en
Menbewijshouders en houders van het Ruiterpaspoort, is automatisch verzekerd op, naast en
rondom het paard. https://www.knhs.nl/lidmaatschap
Als bewijs van lidmaatschap van de K.N.H.S dient men bij het uitkomen op wedstrijden in het bezit te
zijn van een geldige startpas.
De regels van de K.N.H.S schrijven ook voor dat paarden, welke aan wedstrijden deelnemen, ingeënt
dienen te zijn tegen influenza. Dit dient in het paardenpaspoort vermeld te staan. Het
paardenpaspoort met de betreffende entingen en ook de geldige startpas dient op elke wedstrijd
door de deelnemende ruiter/ amazone zelf meegenomen te worden, zodat indien hierom gevraagd
op concours, de ruiter/ amazone deze zelf kan laten zien.
De REGIO is de provinciale (Gelderse) organisatie welke onder de K.N.H.S ressorteert. Zie
http://www.paardensportgelderland.nl
De KRING is een regionale organisatie onder de REGIO. Alle rijverenigingen van de
K.N.H.S vallen onder een bepaalde kring. Voor PSV de Roskam is dat kring Rivierengebied.
www.kringrivierengebied.nl
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Hoofdstuk III: Lid worden van PSV de Roskam / Training & Instructie
PSV de Roskam biedt haar leden verschillende lidmaatschapsvormen. De
lidmaatschapsvorm bepaalt van welke faciliteiten er gebruik mag worden gemaakt.

Cat.
A
B
C
D
E
F
G

Soort lidmaatschap
Rijdend of menlid
2e gezinslid
3e gezinslid
Rijdend lid pony
2e gezins lid pony
3e gezins lid pony
Little Pony club

Leeftijd
>18 jaar
>18 jaar
>18 jaar
<18 jaar
<18 jaar
<18 jaar
<12 jaar

Diensten
Max 5 per jaar
Max 5 per jaar
Max 5 per jaar
Max 5 per jaar
Max 5 per jaar
Max 5 per jaar
Ouders bij
ponyactiviteiten

H
I
+R
+S

Startkaartlid
Activiteitenlid
Bakabonnement
Gezins bakabonnement

Alle
Alle
Alle
Alle

1 per jaar
vrijwillig
Alleen binnen!
Alleen binnen!

Bovenstaande tabel beschrijft het volgende:
De Roskam heeft voor volwassenen (18 jaar of ouder) eenzelfde tarief voor rijdende leden als
voor menleden. Vanuit het lidmaatschap worden de lessen (dressuur en springlessen) bij de
rijdende leden bekostigd, en de menlessen bij de menners. Menleden hebben recht op 1x per
week men instructie/les (vakanties en ziekte, uitgezonderd) de vrije lestijden kunnen bij
toerbeurt worden opgevuld voor een tweede les. Rijdende leden hebben recht op minimaal 1
les en maximaal twee lessen per week. Alle lidmaatschappen (met uitzondering van de Little
Pony club) zijn excl. KNHS contributie voor het lidmaatschap.
De drempel voor pony leden willen wij zo laag mogelijk houden. Voor de hele kleintjes is er
de Little Pony club <12 jaar, met woensdag middag les.
Voor 2e en derde 3e gezinsleden geldt een lagere contributie indien rijdend lid.
Startpasleden hebben geen lessen. Zij mogen wel voor PSV de Roskam uitkomen op
wedstrijden, zijn gewoon lid met maar 1 dienst per jaar, indien mogelijk tijdens de Roskamse
paardendagen in september.
Activiteitenleden, hebben geen rijles binnen de vereniging en komen niet op wedstrijden uit
en hebben geen verplichting qua diensten.
Training en Instructie:
Alle leden (A t/m I), hebben de mogelijkheid voor het aanschaffen van een bakabonnement.
Dit abonnement is uitsluitend bedoeld voor de binnenbak en betreft ‘vrije’ uren. D.w.z. dat
de bak niet wordt gebruikt voor les, de hondenclub of voor wedstrijden. De binnen bak wordt
niet meer per uur verhuurd.
De buitenbak kan door alle leden voor eigen gebruik, in de vrije uren worden gebruikt, dus buiten
lestijden en wedstrijden! Hiervoor gelden geen aanvullende kosten.Lesavonden
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Op de vastgestelde lesavonden wordt er onder leiding van de instructeurs training gegeven aan
alle leden die zich daarvoor aanmelden. De leden die gekozen hebben voor lidmaatschapsvorm ‘a’
t/m ‘g’ komen hiervoor in aanmerking. Er wordt, afhankelijk van de drukte, per seizoen een nieuw
schema opgesteld om een zo goed mogelijke verdeling van de beschikbare tijd te krijgen.
Tijdens de les (alle lessen incl. mennen) is het rijden met een cap verplicht. De cap dient te voldoen
aan de laatste CE en NEN normering, zie hiervoor de KNHS reglementen.
Bij springen wordt een bodyprotector of een opblaasbaar vest geadviseerd. Bij mennen is een
bodyprotector bij de (mini)marathon verplicht en kan een opblaasbaar vest over de bodyprotector
gedragen worden. Let op: ook hier geldt dat de bodyprotector moet voldoen aan de laatste
normering, zie KNHS reglementen.
Iedere lesgroep maakt gebruik van What’s App of Messenger voor het aan- en afmelden.
Indien u verhinderd bent om te komen oefenen dient u zich tijdig af te melden.

Diensten
De vereniging bestaat uit leden en met elkaar moeten we de vereniging draaiende houden,
activiteiten organiseren en de accommodatie bijhouden. De leden van de vereniging (of de door hun
aangegeven plaatsvervangers) dienen een jaarlijks door het bestuur vast te stellen minimum aantal
diensten te verrichten. Deze onbetaalde werkzaamheden zijn ten behoeve van PSV de Roskam. De
actieve beoefening van de sport (het mennen, het paard- en ponyrijden) maakt geen deel uit van deze
werkzaamheden;
De aangeduide werkzaamheden worden minimaal één maand van tevoren via email bekend gemaakt.
Ze bestaan uit het behulpzaam zijn op hippische of andere evenementen, die plaatsvinden op het
terrein van de Roskam of in de nabijheid ervan. Ook onderhoud aan het gebouw en/of het terrein
vallen onder de bedoelde werkzaamheden/diensten.
Deze worden door het bestuur en/of uit hoofde van het bestuur benoemde commissies/personen
gecoördineerd;
Is het lid (c.q. ouder) op de ingedeelde datum niet aanwezig dan wordt een boete van € 50, -ten laste gelegd. Onderling ruilen of een andere persoon laten invallen (bijv. tegen betaling) is
toegestaan. Ook bestaat de mogelijkheid om alle diensten voor een jaar vooraf af te kopen voor
een bedrag van 250 euro.

Hoofdstuk IV : Beëindigen of veranderen van lidmaatschap.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december. Opzeggen of veranderen van het lidmaatschap
moet schriftelijk voor 25 november gedaan worden bij het secretariaat. Opzeggen of veranderen kan
natuurlijk tussendoor maar dan bent u wel voor het hele jaar contributie verschuldigd.
Is er niet voor 25 november opgezegd, dan wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar
verlengd en is volledige contributie voor het volgend kalenderjaar verschuldigd.
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Hoofdstuk V: Wedstrijden
Zowel in de zomer als in de winter worden er men-, dressuur- en springwedstrijden
georganiseerd. U dient zelf voor uw inschrijvingen te zorgen.
U kunt de vraagprogramma’s en inschrijfmogelijkheden vinden via www.startlijsten.nl of via
www.mijnknhs.nl of de site van Kring Rivierenland www.kringrivierengebied.nl
Voor alle concoursen geldt:
-

Geldige startpas vereist
Paardenpaspoort inclusief vaccinaties vereist
Het paard dient gechipt te zijn
Deelnemers dienen tijdig aanwezig te zijn
Bij ziekte (of ziekte/kreupelheid paard) verplicht afmelden bij het wedstrijdsecretariaat of
de organiserende vereniging

Eigen concours
Ieder jaar organiseert PSV de Roskam een aantal wedstrijden. Van alle leden (van de ponyruiters
de ouders) wordt een bijdrage verwacht in de vorm van een helpende hand. Bardiensten mogen
niet worden gedaan door leden jonger dan 18 jaar.
Via een “taakverdelingslijst” worden de taken verdeeld. Het is voor de rijdende leden
mogelijk om aan de eigen wedstrijd deel te nemen. Met voorkeuren, bijv. niet op zondag, wordt
zoveel mogelijk rekening gehouden.

Overige
PSV de Roskam heeft ten doel om samen met elkaar de hippische sport te beoefenen. Of je nu een
wedstrijdruiter bent of alleen recreatief aan de activiteiten wilt deelnemen, iedereen is van harte
welkom.
De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor de kosten van letsel of schade, welke voortvloeien of
kunnen voortvloeien uit lidmaatschap van de vereniging, tenzij sprake is van opzet of grove schuld
aan de zijde van de vereniging. Door toe te treden als lid van PSV de Roskam, geeft het lid te kennen
akkoord te gaan met de bepalingen van het huishoudelijk reglement en de statuten voor leden van
PSV de Roskam.
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Bijlage A: Leden van het bestuur

Voorzitter:

Casper de Kok

Secretaris:

Marjan Kamphuis

Penningmeester:

Woudy van Binsbergen

Bestuurslid, activiteiten onder het zadel:

Nicole Timmermans

Bestuurslid, activiteiten mennen:

Stefan de Graaff

Bestuurslid, com. onderhoud:

Hans van Arkel

Bestuurslid, inkoop:

Bert van den Hater

Locatie

PSV de Roskam, Zoelensestraat 43A, Kapel Avezaath gem. Tiel

Voor informatie
Website

www.roskamplaza.nl of zie de facebookpagina van de vereniging
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Bijlage B:
Kosten
Lidmaatschapskosten per jaar:

Cat.

Soort lidmaatschap

Leeftijd

A

Rijdend of menlid

>18 jaar

Per
maand*)
€ 250,00
+€ 20,00

B

2e gezinslid

>18 jaar

€ 235,00

C

3e gezinslid

>18 jaar

€ 225,00

D

Rijdend lid pony

<18 jaar

€ 225,00

E

2e gezins lid pony

<18 jaar

€ 220,00

F

3e gezins lid pony

<18 jaar

€ 210,00

G

Little Pony club

<12 jaar

€ 175,00

H
I
+R

Startkaartlid
Activiteitenlid
Bakabonnement voor
A-G
Gezins
bakabonnement voor
A-G
Bakabonnement voor
H en I
Afkopen alle diensten

Alle
Alle
Alle

50,00
€ 45,00
€ 60,00

Alle

€ 115,00

Alle

€ 130,00

+S
+T
W

Per jaar

+€ 20,00

Nvt
Nvt
Nvt
€ 10,00

€ 250,00

Voor alle nota’s geldt betaling binnen 14 dagen.
*) Bij maandbetaling, betaald u 20 euro extra per jaar voor de te maken extra kosten
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Bijlage C: Lesavonden
Springen:

Maandagavond

Dressuur:

Donderdagavond + Dinsdagochtend

Mennen:

Dinsdag- en Vrijdagavond

Hondenclub KC Batouwe:

Woensdagavond

Hondenclub tussen 1 april en 1 oktober op het buiten grasveld
Tussen 1 oktober en 1 april in de binnenbak
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Bijlage D: Huisregels voor ruiters, begeleiders, instructeurs en publiek
Voor iedereen geldt:
• Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in
een les bemoeien
• Tijdens de lessen dienen aanwezigen in de kantine plaats te nemen, om de lessen zo min
mogelijk te verstoren. Aanwezige instructeurs en/of aanwezige bestuursleden kunnen
aanwezigen hierop aanspreken
• De gangpaden/opzadelplaatsen dienen altijd netjes opgeruimd te zijn, gereedschap direct na
gebruik opbergen, zo nodig vegen
• Niet rennen of schreeuwen rondom de rijbaan
• Deuren van de manege altijd gesloten houden als er paarden/pony’s in de manege aanwezig
zijn
• Tijdens de lessen wordt niet gelongeerd in dezelfde rijbaan.
• Bij het opzadelen dienen alle paarden langs de wand aan de stang gezet te worden, dus niet
met het hoofd naar de rijbaan langs de bakrand.
• Bij het wisselen van de lessen gaan eerst de paarden van de volgende les de bak in en
vervolgens verlaten de paarden/pony's van de eerdere les de rijbaan, dit om opstoppingen
en onveilige toestanden langs de bak te voorkomen.
Voor iedere ruiter geldt:
• Ruiters worden nadrukkelijk verzocht om niet alleen in de het complex
aanwezig te zijn tijdens het beoefenen van de paardensport, i.v.m. de veiligheid;
• Indien ruiters toch alleen rijden, wordt verzocht een mobiele telefoon bij zich te dragen;
• Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen;
• Tijdens de les mag er geen discussie gevoerd worden met de instructeurs en mag er geen
gebruik gemaakt worden van de mobiele telefoon;
• Er mag te paard en tijdens het mennen niet gerookt en gesnoept worden;
• Alcoholgebruik voor en tijdens het paardrijden is niet toegestaan
• Na het rijden is men verplicht de mest uit de rijbaan/opzadelplaats te verwijderen.
Hiertoe zijn er grijze bakken geplaatst bij de binnen- en de buitenbak.
 Deze mestbakken zijn echter niet voor het deponeren van mest uit de trailer(s). Deze mest
dient men mee te nemen in de trailer!
 De rijkunst van nieuwe leden wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De
instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen.
 Aspirant leden mogen 2x een proefles volgen, alvorens aan te geven lid te worden van onze
vereniging
 Kinderen tot en met 14 jaar moeten tijdens het vrij rijden begeleid worden door een persoon
met een leeftijd van 18 jaar of ouder.
 Voor kinderen ouder dan 14 en jonger dan 18 is het de verantwoordelijkheid van de ouders
waarbij wel aan alle geldende veiligheidsregels dient te worden voldaan.
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Voor ieders eigen verantwoording geldt het volgende:
• Het gebruikte harnachement van iedere combinatie dient goed onderhouden te zijn en
gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage
• Zadels dienen uitgerust te zijn met goed functionerende ophanghaken
voor de stijgbeugels

Honden
Honden moeten op het hele terrein aangelijnd zijn.
Honden zijn niet toegestaan in of naast de binnenrijbaan (uiteraard uitgezonderd de woensdagavonden
tussen oktober en april als de honden binnen trainen).
Honden zijn niet toegestaan in de keuken en in de kantine. Honden mogen wel in de (2e vergader-)ruimte
achter de kantine in een bench.
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Bijlage E: Rijbaan regels

• Bij het rijden dienen ruiters een goed passend veiligheidshoofddeksel met gesloten kinband
te dragen, voor eisen zie KNHS reglementen
• Bij het rijden dienen de schoenen ruim in de stijgbeugel te zitten
• Bij het rijden dienen ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met
gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps
• Bij het rijden dienen grote, uitstekende sieraden en te losse kleding te zijn
af- of uitgedaan
• Het is niet toegestaan jassen, dekens, tuig en dergelijke op of over de bakrand te hangen
• Het is niet toegestaan tijdens het beoefenen van de paardensport de mobiele telefoon te
gebruiken
• Wanneer er paarden in de rijbaan aanwezig zijn, dient de toegang tot de rijbaan gesloten
te zijn
• Op- en afstijgen dient in de rijbaan te gebeuren, maar niet op de hoefslag
• De combinatie welke op de linkerhand rijdt, heeft bij het elkaar passeren de hoefslag (dus
rechts aanhouden)
• Degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt, heeft altijd
voorrang
• Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren.
• Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er meerdere
ruiters in de rijbaan rijden
• Leswisseling moet volgens een bij de ruiters bekend systeem
Plaatsvinden, eerst de volgende les er in , dan eerdere les er uit.
• Rondom de rijbaan heerst rust
• Aangespannen combinaties, welke buiten zijn ingespannen mogen alleen via de grote deur
de binnenbak binnen komen!
• Longeren tijdens het vrij rijden is alleen toegestaan als er maximaal één of twee andere
combinaties in de rijbaan zijn en die er geen bezwaar tegen hebben als er gelongeerd wordt.
• Bij het vrij rijden past degene die later in de accommodatie komt zich in principe aan aan
degene die het eerst is gekomen.
Of op rijm:
Al wie zich in de baan wil wagen,
dient dit vooraf beleefd te vragen
Wie zijgang rijdt heeft vrije baan
Wie stapt moet naast de hoefslag gaan
Wie links rijdt heeft de meeste praats
Wie rechts rijdt maakt voor d'anders plaats
Rijdt veel praat weinig en tot besluit
Kom tijdig, en ga op tijd er uit...
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