Huishoudelijk Reglement:
1. 1. Leden
Elk lid van manege Groenhove verklaart zich stilzwijgend akkoord met het huishoudelijk
reglement. Wanneer een clublid wenst gebruik te maken van de accommodaties van de club
dan dient hij zich te houden en/of te onderwerpen aan de punten opgenomen in dit
huishoudelijk reglement.
2. 2. Netheid in en om de stalgebouw van de manege
De stalgangen, borstelplaats, wasplaats en zadelkamers dienen te allen tijde proper en net
achtergelaten te worden. Mest dient te worden opgeruimd in de daartoe voorziene plaats
(en niet tegen de muur of in een hoek geveegd te worden!). Ook afval van hoefsmid dient op
dezelfde manier te worden opgeruimd.
Voor de parking gelden dezelfde regels. Wanneer uit een vrachtwagen of trailer mest wordt
verwijderd dan wordt die ook naar de mesthoop gebracht. Papiertjes en
verpakkingsmateriaal worden in de vuilnisbakken gedeponeerd. Flesjes uit de cafetaria
moeten terug naar de bar gebracht te worden. Blikjes en PMD materiaal moeten in de
daartoe bestemde vuilnisbakken gedeponeerd worden.( we helpen het milieu )

•
•
•
•

3. Veiligheid in en om de stalgebouwen van de manege
Het is ten strengste verboden:
Op- en/of af te stijgen in de gangen of de boxen.
Honden zonder leiband in de stallen toe te laten (behalve Jules, onze eigen hond).
Te lopen, te spelen en te roepen in en om de stallen.
Te roken in de stallen of in de piste.
4. 1. Netheid, discipline en veiligheid in de binnenpiste en buitenpiste
Mest dient onmiddellijk te worden verwijderd uit de binnen-en buitenpiste. Indien dit niet
altijd kan, gelieve de mest niet open te rijden. Omstaanders kunnen u ook helpen. Een
'dankjewel' is altijd gepast!
Willen wij de piste proper en veerkrachtig, dan doen wij dit voor elkaar. Indien dit niet
mogelijk is dan gaat elke ruiter na het rijden onmiddellijk de mest opruimen.
Ook in de buitenpiste horen wederom geen snoeppapiertjes, verpakkingsmateriaal
allerhande of lege blikjes thuis. Het dragen van een gekeurde veiligheidshelm is verplicht!
Stappen en halt houden gebeurt niet op de hoefslag indien er meerdere ruiters aan het werk
zijn! Dit kan in het middendeel van de piste.
In/uitgang zoveel mogelijk vrijhouden, 'hoefslag' zeggen alvorens de piste te betreden en
wachten op het antwoord 'vrij'. Kijk naar elkaar en gun elkaar ruimte. Veiligheid eerst, kijk
naar de beginners.
2.Samen in de piste
PAARDEN MOGEN IN DE PISTE LOSGELATEN, GELONGEERD OF BEREDEN WORDEN IN DEZE
VOLGORDE :
•
RIJDEN HEEFT VOORRANG OP LONGEREN
•
LONGEREN HEEFT VOORRANG OP LOSLATEN
•
LOSLATEN
NOOIT MEER DAN TWEE PAARDEN TEGELIJK LONGEREN
LONGEREN IS MAAR TOEGELATEN ZOLANG ER MINDER DAN DRIE RUITERS IN DE PISTE ZIJN,
LONGEREN STOPPEN ALS DERDE RUITER BINNENKOMT
RIJDEN OP DE LINKERHAND HEEFT VOORRANG OP DE HOEFSLAG
OP DE DIAGONAAL KRUIS JE RECHTS VAN ELKAAR

-

JE PAARD UITSTAPPEN DOE JE OP DE TWEEDE OF DERDE HOEFSLAG
ALS ER EEN PRIVELES BEZIG IS, VRAAG JE EERST TOESTEMMING AAN DE LESGEVER
VOORALEER DE PISTE TE BETREDEN
DE RUITER DIE LES HEEFT KRIJGT ALTIJD VOORRANG OP DE HOEFSLAG, ONGEACHT OP
WELKE HAND HIJ RIJDT
BIJ LOSLATEN PAARD, SCHUIFDEUREN DICHTDOEN, OOK NIET MET OPEN DEUREN RIJDEN
BIJ HET BETREDEN VAN DE PISTE TOESTEMMING VRAGEN AAN DIEGENEN DIE ZICH IN DE
PISTE BEVINDEN
5. 5. De rijlessen
Je moet niet VOORAF reserveren, wel betalen in de cafetaria, waar je een bonnetje ontvangt
om af te geven aan de lesgever.
We komen voor de beginnersles altijd een 20-tal minuten voor aanvang van de les , melden
ons aan in de cafetaria . En wachten op de lesgever aan de ingang van de piste in de nieuwe
stal , aan de wasplaats. Voor de andere lessen komen we ons paard kiezen in de cafetaria ,
vooraf te gaan door de betaling. (er kunnen geen eigenaarspaarden mee rijden in de
beginnerslessen, enkel met een manegepaard mag je meerijden in deze lessen )
Wie zich voor de wissel van het lesuur voorafgaande aan je eigen lesuur aanwezig bent ,
wordt er gevraagd om de mensen te helpen bij op- en afzadelen in de stallen of op- en
afstijgen in de piste. Daarna kan je uw keuze komen maken van je paard, aangeduid met
kruisjes op het daartoe bestemde lijst van paarden . Voor speciale gelegenheden kan je
vooraf uw paard reserveren bij Katrien. Zij beslist al dan niet over de toestemming.
Uw keuze kan ten aller tijde herzien worden, ivm veiligheid tov de ruiter, paard ed .

6. UITRUSTING : VEILIGHEIDSTIPS VOOR VERANTWOORD PAARDRIJDEN
-

VEILIGHEIDSHELM (CAP)
•
DRAAG STEEDS EEN VEILIGHEIDSHELM TIJDENS HET RIJDEN, DIT IS VERPLICHT

-

RIJBROEK
•
DRAAG EEN GOED PASSENDE RIJBROEK
•
DEZE MAG NIET KNELLEN BIJ DE KNIEEN EN NIET RIMPELEN OP HET ZITVLAK, ZO
VOORKOM JE DOORRIJDPLEKKEN

-

RIJLAARZEN
•
DRAAG PASSENDE RIJLAARZEN
•
DRAAG RIJLAARZEN VOORZIEN VAN EEN GLADDE ZOOL EN HAK
•
DE SCHACHTEN MOETEN LANG ZIJN, ANDERS BLIJFT DE LAARS SOMS STEKEN
ONDER HET ZWEETBLAD VAN HET ZADEL
•
ER MAG OOK GEREDEN WORDEN MET DAARVOOR BESTEMDE
PAARDRIJSCHOENEN MET DAAR OVERHEEN CHAPS

-

HANDSCHOENEN
•
DRAGEN VAN HANDSCHOENEN TIJDENS HET RIJDEN IS AAN TE RADEN
•
HANDSCHOENEN MOGEN NIET TE KRAP ZITTEN, ANDERS VERMINDERT HET
GEVOEL IN DE HAND

-

ZWEEP

•
•
•

JE KAN EEN ZWEEP GEBRUIKEN OM JE BEENHULPEN TE ONDERSTEUNEN
DE ZWEEP MOET LICHT EN BUIGZAAM ZIJN, OM MET KLEINE BEWEGINGEN VAN
DE HAND GERICHT EN BEWUST TE CORRIGEREN INDIEN NODIG
DE ZWEEP MAG NIET SLAP ZIJN, OM NIET STEEDS HET PAARD ONGEWILD TE
RAKEN

SPOREN
•
SPOREN WORDEN ALLEEN GEBRUIKT DOOR ERVAREN RUITERS
•
SPOREN WORDEN GEBRUIKT OM JE BEENHULPEN TE VERFIJNEN
•
SPOREN WORDEN VIER TOT VIJF VINGERDIKTES BOVEN JE HAK BEVESTIGD MET
EEN RIEMPJE MET GESPEN AAN DE BUITENKANT

-

7. OPENINGSUREN

-

HET BEDRIJF IS GESLOTEN OP VRIJDAG

-

OP DE ANDERE DAGEN IS HET BEDRIJF TOEGANKELIJK VAN 8.30U. TOT 21.30 U. OF OP
AFSPRAAK
BUITEN DE OPENINGSUREN KUNNEN DE EIGENAARS HUN PENSIONPAARD OM SPECIFIEKE
REDENEN BEZOEKEN OP AFSPRAAK
DE OPENINGSUREN WISSELEN VOLGENS SEIZOEN; WORDT MEEGEDEELD OP DE SITE EN AAN
DE BAR –INFOKAST

-

8. KLACHTEN
-

WIE TEVREDEN IS ZEGGE DAT VOORT AAN ANDEREN
WIE KLACHTEN HEEFT MELDT DIE AAN DE UITBATER
SCHRIFTELIJKE KLACHTEN VAN KLANTEN WORDEN BESPROKEN MET HET OOG OP
OPLOSSINGEN IN ONDERLING OVERLEG EN MET RESPECT VAN DE AFGESLOTEN
OVEREENKOMST; NA DIT OVERLEG GEEFT DE UITBATER ER EEN SCHRIFTELIJK ANTWOORD OP

9. LESGEVERS
-

HET BEDRIJF STELT LESGEVERS TER BESCHIKKING VOOR PRIVE- EN VOOR GROEPSLESSEN.
ANDERE LESGEVERS ZIJN ENKEL TOEGELATEN MITS VOORAFGAANDELIJKE VRAAG OF
TOESTEMMING VAN DE UITBATER

10. Gebruik accommodatie
Alle accommodatie is uitsluitend te gebruiken door leden.
Eenmalig gebruik maken van eender welke accommodatie tegen betaling is mogelijk,

11.

12.

13.

14.

15.

informeer hiervoor bij het manegeteam. Er dient correct en plichtsbewust omgesprongen te
worden met verbruik van water en elektriciteit.
. Stro, hooi en voeder
Het is verboden om zelf stro, hooi of voeder te nemen zonder toestemming van Bruno. De
paarden krijgen dit van het manegeteam, en het is niet de bedoeling dat ieder op zich dit ook
nog eens doet. Het opensnijden van een baal stro levert zware gevolgen op.
Het stro, hooi en voeder staan onder camera-bewaking en wanneer gemerkt wordt dat dit
toch gebeurd, volgen er zware sancties.
Opdrachten aan medewerkers
Medewerkers mogen uitsluitend orders uitvoeren gegeven door het manegeteam. Indien
een lid specifieke wensen heeft dan zal dit gebeuren in overleg met het manegeteam.
Onbevoegden en dergelijke
Het is verboden om als lid of bezoeker te komen op plaatsen die niet toegankelijk zijn voor
onbevoegden. Rondslingerend of vergeten materiaal dient te worden overhandigd aan de
rechtmatige eigenaar of iemand van het manegeteam. Moedwillige diefstal of onrechtmatige
toe-eigening zal streng worden aangepakt.
Sancties
Indien een lid moedwillig of herhaaldelijk de punten opgenomen in het huishoudelijk
reglement van manege Groenhove negeert, zullen gepaste disciplinaire sancties getroffen
worden. Bij het niet naleven van bovenstaande punten zal het betrokken lid een eerste maal
door iemand van het manegeteam worden aangesproken. Als bij een tweede maal blijkt dat
men moedwillig verder gaat, dan zal de aanmaning per aangetekend schrijven gebeuren.
Indien dit niet afdoend blijkt te zijn, dan volgt een schorsing als lid. Hierbij wordt deelname
aan activiteiten en toegang tot de manege ontzegd voor betrokken ruiter en paard(en).
Het welzijn van onze paarden
Wreedheden en mishandelingen tegenover de paarden, baldadigheden, dronkenschap en alle andere
handelingen welke de goede faam, naam en reputatie van de manege zou kunnen schaden kunnen
eveneens uitsluiting tot gevolg hebben."
“Benader de paarden altijd rustig en ga respectvol om met alle paarden!”
"Draag zorg en ga respectvol om met onze accommodatie, materiaal en dieren, het einde van de dag is
om 22u, paarden verdienen ook hun nachtrust."
“Veiligheid van het paard: De paarden worden steeds met respect behandeld en enkel onder
goedkeuring of onder begeleiding van onze begeleiders kan er bij de paarden in de box of weide
gegaan worden . Alle omheining wordt telkens weer zorgvuldig afgesloten om ontsnapping en gevaar
voor de paarden te voorkomen. Er mag beloning aan de paarden gegeven worden, maar dit moet steeds
bevraagd worden. Er wordt steeds via het opstapblok opgestapt om de rug van het paard te sparen.”

