R.S.V.G. Zuid-Limburg
Voorzitter: C. Noman Adres: Mijnmeterstraat 8 6432AH Hoensbroek Tel: 06-53970047

Huishoudelijk Reglement
1. Naam vereniging: RSVG Zuid-Limburg (rijden specifiek voor gehandicapten).
Adres manege:
Watersley 50 6132 KA Sittard Tel: 046-4581400.
Website:
www.rsvg.nl
2. De vereniging is aangesloten bij de Federatie Paardrijden Gehandicapten.
3. De RSVG organiseert hippische, therapeutische activiteiten voor mensen met een
beperking.
4. Therapeutisch paardrijden gebeurt alleen door lid te worden van R.S.V.G. Zuid-Limburg.
5. Leden zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn geaccepteerd, nadat zij hebben
ingeleverd en voldaan:
1. inschrijvingsformulier
2. doktersverklaring
3. contributie
6. Het lidmaatschap geldt tot opzegging aan of door het bestuur.
7. Het lidmaatschap houdt in: Therapeutisch paardrijden (wekelijks, 2-wekelijks of
maandelijks). Voor contributie zie afzonderlijk contributiereglement.
8. Met betrekking tot het therapeutisch paardrijden gelden de volgende regels:
 Ongeveer 15 minuten voor aanvang aanwezig zijn.
 Het dragen van een ruitercap met keurmerk is verplicht.
 Voor leden die zelfstandig rijden en galopperen wordt sterk
aangeraden een rugbeschermer te dragen (te leen van de
RSVG).
 Een lange broek en het dragen van rij- of kaplaarzen of dicht schoeisel
wordt aangeraden..
 Het paardrijden gebeurt op eigen risico.
 Het bestuur adviseert een tetanus-vaccinatie, i.v.m. evt. verwondingen.
 De leden volgen tijdens het paardrijden alle
aanwijzingen en instructies van de instructeurs en/of
het bestuur.
 Lichaamsgewicht ruiter: maximum 90 kg.
 Bij verhindering voor de lessen dient men zich zo vroeg mogelijk, liefst de
dag ervoor, af te melden bij de verantwoordelijke van de lesdag/avond. Of
bel de manege tijdens de openingsuren: 046-4581400.
 Verdere vragen i.v.m. therapeutisch paardrijden kunt u stellen aan Mevr.
Carla Noman, tel: 0653970047.
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9. Bij extreme weersomstandigheden kan het therapeutisch paardrijden afgelast
worden, bijv:
 plotselinge gladheid/sneeuwbuien/extreme kou.
 binnentemperatuur manege 25 graden of hoger, dit is gemiddeld genomen
zo bij een buitentemperatuur van boven de 32 graden.
De leden en helpers zullen door de instructie of een contactpersoon van de betreffende
dag of avond verwittigd worden.
We willen de ouders of begeleiders vragen om bij koud of warm weer ook zelf te
overwegen of het weer nog geschikt is om te komen paardrijden en af te zeggen indien
dit niet zo is.
10. De algemene ledenvergadering wordt eenmaal per jaar gehouden
11. Het bestuur heeft de bevoegdheid zich door derden te laten adviseren.
12. Met betrekking tot onze gebouwen en terreinen gelden de volgende regels:
 Roken is verboden, behalve op het terras.
 Het is verboden zich in de hooischuur te bevinden, tenzij voor opgedragen
werkzaamheden.
 Eten en drinken is uitsluitend toegelaten in de kantine.
 Voorts wordt er verwezen naar het kantinereglement en de algemene
huidregels.
13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
14. Privacy statement.
Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met uw
persoonsgegevens. RSVG houdt zich aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Uw persoonsgegevens, zoals ze worden vermeld op het inschrijvingsformulier worden
door de RSVG verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
 Het juist kunnen handelen bij een noodgeval en of medische toeval.
 Het kunnen benaderen voor afgelastingen.
 Het afhandelen van betalingen.
Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen. Er is inzage uitsluitend
door
bestuur en instructie, voor de genoemde doeleinden. Deze personen tekenen
een verklaring voor integriteit en geheimhouding.
U heeft recht op inzage in uw gegevens zoals deze door ons zijn geregistreerd, het laten
doorvoeren van aanpassingen als deze onvolledig of feitelijk onjuist zijn en verwijdering
van uw persoonsgegevens.

Bestuur R.S.V.G. Zuid-Limburg
Februari 2021.
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