Sleutelreglement

06-06-2012

Reglement betreffende de verhuur van sleutels voor de manege “De Krimpen” en het
gebruik hiervan.
1. Degene die een sleutel van de manege wil huren dient lid te zijn van de landelijke
rijvereniging en ponyclub “De Schaapskooiruiters”.
2. De huur van een sleutel bedraagt € 72,- per gezin per sleuteljaar.
3. Het sleuteljaar loopt van 1 april tot en met 31 maart. Indien men gedurende het
sleuteljaar een sleutel huurt, betaalt men € 72,- voor het gehele sleuteljaar. Het
volgende sleuteljaar wordt dan het teveel betaalde deel weer verrekend.
4. In geen enkel geval vindt er restitutie plaats van het reeds betaalde sleutelgeld.
5. De manege mag alleen gebruikt worden door leden van “De Schaapskooiruiters”,
buiten de lestijden alleen door leden die een sleutel hebben gehuurd.
6. Op de dinsdagavonden tussen 18.15 uur en 20.45 uur is de manege volledig
gereserveerd voor de pony dressuurles. Er mag dan dus niet vrij gereden worden,
ook niet in de oefenbak!
7. Bij constatering van misbruik van de sleutel (of vernieling van de manege) dient
het desbetreffende lid de sleutel direct in te leveren. Hierbij vindt geen restitutie
van het huurbedrag plaats.
8. Het betreden en gebruik van de manege is voor eigen risico.
9. Eventuele privé instructeurs dienen buiten de rijbak te blijven indien er daar nog
een of meer andere ruiters/amazones rijden.
10.Er mogen zich niet meer dan 4 rijdende ruiters/amazones (per rijbak) tegelijk in de
manege bevinden, tenzij dit is overlegd met elkaar.
11.Houdt in alle gevallen rekening met elkaar.
12.Na het springen dient altijd het springmateriaal opgeruimd te worden.
13.Iedere ruiter/amazone dient het registratieboek in te vullen wat bij de ingang van
de manege ligt. Hier moet het volgende ingevuld worden:
- naam;
- datum;
- aanvangstijd;
- vertrektijd
14.Na gebruik van de manege dient er geveegd te worden en de bodem van de manege
(hoefslag) moet gelijk geharkt worden. Ook dient de mest uit de manege
verwijderd te worden. Het materiaal hiervoor staat bij de ingang van de manege.
15.Toeschouwers dienen altijd rekening te houden met ruiter/amazone en paard. Dus
geen lawaai, geen geren, geen geschreeuw!!!
16.De leden worden verzocht de door hun meegebrachte toeschouwers hiervan vooraf
op de hoogte te brengen.
17.Het bestuur behoudt zich het recht voor dit reglement te wijzigen.

