PaardenSportVereniging
St.Steffenrijders

Voorwoord

Beste lezer,
Je hebt nu het informatieboekje van de PaardenSportVereniging (PSV) SintSteffenrijders in je hand. Wij zijn een jonge vereniging met oude wortels. In
2016 heeft de fusie plaatsgevonden van de ponyclub, opgericht in 1958 en de
rijvereniging die al bestaat vanaf 1929. We zijn nu dus één vereniging. In dit
boekje staat informatie omtrent het reilen en zeilen binnen de vereniging. Hoe
word je lid, wat gebeurt er allemaal binnen de vereniging, enzovoort. We zijn een
enthousiaste vereniging, die steunt op zijn vrijwilligers. Van de leden wordt
daarom, naast het rijden zelf, ook inzet verwacht bij ondersteunende activiteiten
die een bijdrage leveren aan de paardensport en onze vereniging in het
bijzonder, zoals het concours, de tripalon, activiteiten in de manage, etc. Mocht
je na het lezen nog vragen hebben, neem dan contact op met een van de
bestuursleden. Zij zullen graag een antwoord geven of je nadere informatie
verstrekken.
Tot ziens bij de PSV Sint-Steffenrijders.
Zwier Eggink, voorzitter
Laren, januari 2020
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Herkomst van de naam “St. Steffenrijders”

De landelijke rijvereniging St. Steffenrijders is in 1929 opgericht. In 1958 is
onder dezelfde naam de ponyclub opgericht. De naam St. Steffenrijders is
afgeleid van Stephan, de eerste martelaar te Jeruzalem. Stephan is de
beschermheilige van alle dieren, maar vooral de beschermheilige van paarden en
pony’s. In veel landen zoals Ierland, Italië, Oostenrijk en Zwitserland wordt 2e
Kerstdag “Stephansdag” genoemd.
Vroeger gingen veel jongeren te paard op 2e Kerstdag “St. Steffenrijden”, zij
reden langs vrienden en familie om voorspoed en bescherming te wensen voor
het vee. Ook werd er voer voor de dieren buiten gelegd om de zegen te krijgen.
Eigenlijk betekent Stephan/St. Steffen “de gekroonde”.
Vele jaren heeft de rijvereniging op 2e Kerstdag haar
wordt dan een buitenrit gereden en na afloop
stamppotbuffet. Tegenwoordig wordt de St. Steffenrit
verreden, maar op een zondag voor of na kerst,
kerstdagen vallen dat jaar.
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St. Steffenrit gereden. Er
van de rit volgt een
niet meer op 2e Kerstdag
afhankelijk van hoe de
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Samenstelling bestuur
Voorzitter:
Zwier Eggink
Telefoon: 0573-221279
e-mail: zeggink@cs.com
Secretaris:
Daniëlle Bosch
Telefoon: 06-23989144
e-mail: danielle-bosch@hotmail.com
Penningmeester:
Ester Huurnink
telefoon: 0575431101
e-mail: ester.huurnink@gmail.com
Algemeen bestuursleden:
Anneke Kettelarij
telefoon: 0573 – 251825
e-mail: j.kettelarij@hetnet.nl
Nicolette Klein Brinke
Telefoon: 0573-441804
e-mail: houtenkadoenzo@gmail.com
Mireille Jansen
Telefoon: 0573-255187
e-mail: mireille.m.jansen@planet.nl
Henk Eggink
Telefoon: 0573-421379
e-mail: f2hboerderijcampingschurink@hetnet.nl

U kunt de bestuursleden benaderen met vragen, opmerkingen en suggesties. Zij
zijn bereid u van advies te voorzien, te informeren of door te verwijzen naar de
commissie of persoon die over het desbetreffende onderwerp gaat.
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Jaarlijkse activiteiten PSV St. Steffenrijders

•

Nieuwjaarsspringen

•

Bloembollenactie (januari/februari)

•

Steffenbokaalcompetitie (maart/april), een onderlinge wedstrijd die samen
met de ponyclub georganiseerd wordt.

•

Voorjaarsledenvergadering (april)

•

Hippische Week (mei/juni)

•

Tripalon (oktober), combinatie van dressuur, springwedstrijd en terreinrit met
lichte crosshindernissen.

•

Najaarsledenvergadering (november)

•

Onderlinge wedstrijd (november)

•

De leden van de ponyclub zijn aanwezig bij de intocht van Sinterklaas

•

Kerstrit (afhankelijk van hoe kerst valt, op een zondag voor of na de
kerstdagen)

Eventueel:
•

Dressuur-/springwedstrijd

•

Uitstapje/excursie

•

Gezellige avond

•

Clinic

•

Rijden van escorte tijdens bruiloften, jubilea
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Huisregels voor ruiters, menners, medewerkers,
vrijwilligers, eigenaren van paarden en bezoekers.
Ten behoeve van de veiligheid en het paardrijplezier van ons allen kennen wij
voor onze accommodatie een aantal huisregels. Wij rekenen op uw medewerking
bij de naleving van deze regels.
Voor iedereen geldt:

•

Een ieder dient zich in de accommodatie rustig te gedragen.

•

Tijdens lessen en terwijl er anderszins ruiters/menners rijden, dient
rond en in de nabijheid van de rijbaan rust te heersen.

•

Behoudens de ruiters die aan de lessen deelnemen mag niemand zich
met de gang van zaken in de lessen bemoeien.

•

De stallen zijn slechts toegankelijk voor leden die daar een paard
hebben gestald en de eventuele eigenaar.

•

Aanwijzingen van
het bestuur of van medewerkers dienen door
iedereen te worden opgevolgd.

•

Ruiters en menners dienen de rijbaanregels in acht te nemen.

Voor de stallen geldt:
•

Stalgangen dienen leeg te zijn. Kruiwagens, emmers, voer,
harnachement e.d. mogen niet in de stallen staan/hangen. Paarden
mogen niet in de gangen worden gepoetst.

•

Er mag in de stallen en stalgangen niet worden gerookt.
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Rijbaanregels voor de St. Steffenrijders
Net als in het verkeer gelden ook in de rijbaan van deze accommodatie regels.
Ruiters/menners dienen zich aan onderstaande rijbaanregels te houden.
Ruiters:
•

maken gebruik van een goed passend en veilig zadel met ruim zittende
stijgbeugels die aan een scharnierende bevestigingshaak hangen.

•

dragen rijlaarzen of stevige schoenen met gladde doorlopende zool met
hak en gladde bovenkant, in combinatie met chaps.

•

dragen een goedgekeurde veiligheidshelm met gesloten kinband.

•

dragen geen grote, uitstekende en/of loshangende sieraden of losse
kleding.

•

dienen op de binnenhoefslag op- en af te stijgen.

•

met de snelste gang en/of zijgang hebben altijd voorrang.

•

moeten in de stap de binnenhoefslag aanhouden.

•

Wanneer er meerdere combinaties rijden dan gaat dressuur rijden vóór
springen (en mennen).

•

Wanneer er meerdere combinaties springen dan dient het springen van
een hindernis te worden aangekondigd.

•

In groepsles is rijden met een hengst niet toegestaan; tijdens training
met andere ruiter(s) overleggen.

Menners/koetsiers:
•

maken gebruik van een geschikt en veilig tuig en van een passend en
veilig rijtuig voorzien van:
o Goed functionerende remmen.
o Een draaikrans/schamel die volledig onderdoor kan draaien
(alleen bij vierwielige rijtuigen).
o De juiste verlichting en reflectoren e.e.a. volgens het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

•

dragen een goedgekeurde veiligheidshelm met gesloten kinband indien
er sprake is van vaardigheidsproeven die met snelheid gepaard gaan.

•

dragen geen grote, uitstekende en/of loshangende sieraden of losse
kleding.
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Ruiters èn menners/koetsiers
•

De rijbaan is voor ieder rijdend lid beschikbaar behalve tijdens de
vastgestelde lesuren en evenementen.

•

Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan moet luid worden
aangekondigd.

•

Op- en afzadelen, in- en uitspannen behoort niet in de rijbaan plaats te
vinden.

•

De combinatie die op de linkerhand rijdt, heeft voorrang bij het elkaar
passeren op de hoefslag.

•

Tijdens het halthouden de hoefslag vrijhouden.

•

Combinaties mogen elkaar niet snijden bij het passeren. Geef elkaar de
ruimte.

•

Voorkom hinder voor andere combinaties bij het gebruik van een
zweep.

•

Overleg bij het longeren en/of je paard los laten lopen met andere
ruiter(s) en menners.

•

In principe vinden iedere dinsdagmiddag van 13.30u tot 16.30u
onderhoudswerkzaamheden plaats.

•

Van de ruiter/menner wordt verwacht dat hij/zij zich tijdens de
onderhoudswerkzaamheden
aanpast
aan
degenen
die
de
werkzaamheden verrichten.

•

De stalling en parkeerplaats schoon achterlaten, lichten uitdoen en
deuren sluiten.
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Organisatiestructuur St. Steffenrijders
Afgezien van de instructie, die beroepsmatig aan de vereniging verbonden is,
worden de werkzaamheden binnen de vereniging door veel vrijwilligers verricht.
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Veel leden zetten zich voor onze
vereniging in. Opmerkelijk is tevens de inzet van de donateurs en overige
sympathisanten van de vereniging. Zonder de inzet van al deze vrijwilligers
kunnen evenementen geen doorgang vinden. Sterker nog: zonder vrijwilligers
komt een normale lesavond zelfs in gevaar. Denk bijvoorbeeld aan aspecten als
onderhoud manege, bodem rijbanen, kantinedienst en schoonmaakdienst
kantine. Ook wordt van leden verwacht dat zij een bijdrage leveren aan deze
werkzaamheden.
De meesten van deze vrijwilligers zitten in diverse commissies met een
achterban van overige leden en sympathisanten van de vereniging. Deze
commissies hebben alle een eigen takenpakket. Op deze manier is het
overzichtelijk wie wat doet en wie waar verantwoordelijk voor is. De meeste
commissies zijn geformeerd voor de langere termijn, soms wordt er incidenteel
een commissie samengesteld. De commissies opereren zelfstandig en hebben
zowel direct als indirect,
overleg met het bestuur. De commissies zijn
verantwoordelijk voor hun eigen takenpakket, de eindverantwoordelijkheid ligt
bij het bestuur.
Naast de hiervoor genoemde commissies worden de taken binnen het bestuur en
de Stichting Belangen Ruitersport Laren eveneens door vrijwilligers verricht.
Afgezien van bestuursleden die door de ledenvergadering worden gekozen,
worden vrijwilligers gevraagd om een functie binnen de stichting of commissie te
vervullen; dit natuurlijk afhankelijk van de beschikbare tijd die iemand heeft,
specifieke deskundigheid of affiniteit. Een persoon kan op hetzelfde moment in
meerdere commissies zitten.
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Stichting Belangen Ruitersport Laren
In 1989 is door de Rijvereniging en Ponyclub het plan opgevat de schuren van de
boerderij “Bruggink” aan te kopen en om te bouwen tot een binnen manege.
Om dit plan verder uit te werken, de financiering te regelen, voor de bouw zorg
te dragen en na de realisatie het beheer te regelen, is door de verenigingen
besloten de “Stichting Belangen Ruitersport Laren” op te richten.
De Stichting is eindverantwoordelijk voor de financiële positie van de manege als
gebouwencomplex. Zij heeft het beheer over de gebouwen en het onderhoud.
De Stichting verhuurt de manege eventueel aan derden.
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Stichting Ruitersportevenementen Laren
In 2004 zijn de sponsor- en concourscommissie opgegaan in de Stichting
Ruitersportevenementen Laren. In het bestuur van deze stichting zitten
leden/ouders van zowel rijvereniging als ponyclub.
Sponsorcommissie:
Zij verzorgt de sponsoring van de diverse evenementen. Het accent ligt op de
sponsoring van het concours.
Concourscommissie:
Deze commissie organiseert:
• Concours dressuur-/springwedstrijd
• Vier/zestallen wedstrijd
• Gelders kampioenschap pony’s/paarden (incidenteel)
• Tripalon
De concourscommissie heeft nauw contact met de kantinecommissie en de
sponsorcommissie. Binnen de concourscommissie zit een afvaardiging van zowel
de leden/ouders ponyclub en rijvereniging. Met het bestuur wordt in het begin
van het kalenderjaar de te organiseren evenementen gepland. Ongeveer een
maand voor het concours komt men bij elkaar om de stand van zaken door te
nemen. Bij de overige wedstrijden gebeurt dit naar de behoefte van de
commissie of op initiatief van het bestuur. Na afloop volgt een evaluatie met het
bestuur.

Overige commissies
Onderhoudscommissie:
Zij verzorgt de werkzaamheden wat betreft onderhoud manege, zoals
bijvoorbeeld conditionering van de bodem van de binnen- en buitenbak maar ook
het onderhoud van de gebouwen en het terrein. De werkzaamheden vinden in
principe elke dinsdagmiddag plaats van 13.30 uur tot 16.30 uur.
Deze commissie valt onder Stichting Ruitersport Belangen Laren
Kantinecommissie:
Deze commissie beheert de kantine (of tent tijdens evenementen). Zij doet de
in- en verkoop van consumpties en de catering.
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Overige organisatie
Instructie:
Een aantal instructeurs verzorgen de spring- en dressuurlessen en de eventuele
vier-/zestal lessen. De lessen worden gegeven op maandag-, woensdag- en
donderdagavond voor de leden van de rijvereniging en op dinsdagavond de
ponyclubleden. Een eventuele vier-/zestal les is in overleg met de instructie en
de betreffende leden. De donderdagavondles is bedoeld voor recreatieve ruiters.
Op bijna alle avonden is er een app-groep aangemaakt waar mensen kenbaar
maken of ze wel of niet komen, en aan de hand van deze informatie worden de
lessen samengevoegd of uitgebreid.
Een afvaardiging van het bestuur heeft tenminste 1x per jaar een evaluatie met
iedere instructeur.
Het formeren van een vier-/zestal gaat in samenwerking met de desbetreffende
leden, instructeur en bestuur. Er worden afspraken gemaakt over o.a. het
minimale aantal leden dat deel moet nemen om een vier-/zestal te kunnen
formeren., het niveau van de combinaties, lesfrequentie etc. Het vier-/zestal
wordt aan het eind van het seizoen geëvalueerd met de betrokken partijen.

Bak bezet i.v.m. lessen:
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Van

18.30 uur

18.30 uur

19.00 uur

19.30 uur

Tot

21.30 uur

21.15 uur

21.30 uur

21.30 uur
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Ledenvergadering
De ledenvergadering komt 2 x per jaar bijeen; de leden kunnen binnen deze
vergadering officieel hun standpunten aan het bestuur en de overige leden naar
voren brengen.
De leden kunnen voor aanvang van de vergadering een agendapunt inbrengen.
Indien men graag wil dat een agendapunt officieel op de uitnodiging / agenda
staat, kan men de secretaris hiervan op de hoogte stellen. De uitnodigingen
worden 4 weken voor de vergadering verstuurd.

Lidmaatschappen 2020
Onze vereniging kent verschillende lidmaatschappen:
Rijdend lid (paarden)
Rijdend lid (pony)

€ 225,€ 190,-

Startkaartlid
Donateur (met of zonder KNHS afdracht)

€ 70,€ 50,-

KNHS afdracht

€ 25,75

Eenmalig entreebedrag

€ 120,-

Het entreebedrag bedraagt een eenmalige, verplichte, bijdrage aan de Stichting.
Ten behoeve van gebruik manege zowel binnen- als buiten, hiermee kan
Stichting deels voorzien in onderhoud en vaste kosten van accommodatie. Er
vindt geen teruggave plaats.
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