
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
Artikel 1 – Algemene bepalingen 
 
1. De vereniging Joluca vzw (hierna: ‘de vereniging’) is opgericht op 1 januari 2015 en is gevestigd te 

Havenstraat 53, 3500 Heusden – Zolder. 
2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente 

versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de rechtbank van koophandel 
zijn neergelegd. 

 
Artikel 2 – Leden 

 
Elk lid van de vereniging 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. 
 
Artikel 3 – Netheid in en om het stalgebouw van de club 
 
De stalgangen, inkomhal, wasplaats en zadelkamer 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 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, blikjes, e.d. worden in de vuilnisbakken gedeponeerd. 
 
Artikel 4 – Veiligheid in en om het stalgebouw  
 
Het is ten strengste verboden: 
- Op- en/of af te stijgen in de gangen of de boxen. 
- Te lopen, te spelen en te roepen in en om de stallen. 
- Te roken in de stallen of in de piste. 
- Fietsen in gangen of tegen de muur te plaatsen. 
 
Artikel 5 – Gezondheid in en om de stallen 
 
Een griep/tetanus vaccin is voor alle gestalde paarden een jaarlijkse verplichting. 
De stalhouder kan u vragen hiervan een bewijs voor te leggen. 
Paarden worden minstens 4x/jaar ontwormd. 
Een lid wiens paard in onze stallen gestald staat, dient naam en telefoonnummer van zijn veearts door te 
geven. Wanneer een lid weet heeft dat zijn paard een besmettelijke aandoening heeft, dient men 
onmiddellijk iemand van het stalmanagment in te lichten. Dit teneinde gepaste maatregelen te kunnen 
toepassen.  
Het is verboden paarden te voederen die niet uw eigendom zijn. 
 
Artikel 6 – Netheid, discipline en veiligheid in de binnenpiste 
 
Mest dient onmiddellijk te worden verwijderd uit de binnenpiste. Indien dit niet altijd kan, gelieve het 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 het mest opruimen. 
Het dragen van een gekeurde veiligheidshelm is verplicht! 
Tijdens de springlessen is het dragen van een bodyprotector eveneens verplicht. 
Stappen en halthouden gebeurt niet op de hoefslag indien er meerdere ruiters aan het werk zijn! Dit kan 
in het middendeel van de pieste. 
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. 



 
Artikel 7 – Gebruik accommodatie 
 
Alle accommodatie is uitsluitend te gebruiken door leden. 
Eenmalig gebruik maken van eender welke accommodatie tegen betaling is mogelijk, informeer hiervoor 
bij het bestuur. Er dient correct en plichtsbewust omgesprongen te worden met verbruik van water en 
elektriciteit. 
Het gebruik van de pistes met externe lesgever is niet toegelaten door externe mensen. 
 
Artikel 8 – Stro, hooi en voeder 
 
Het is verboden om zelf stro, hooi of voeder te nemen zonder toestemming van Sven. De paarden krijgen 
dit van het stalmanagment, 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 camerabewaking en wanneer gemerkt wordt dat dit toch gebeurd, 
volgen er zware sancties. 
 
Artikel 9 – Opdrachten aan medewerkers 
 
Medewerkers mogen uitsluitend orders uitvoeren gegeven door het bestuur. Indien een lid specifieke 
wensen heeft, dan zal dit gebeuren in overleg met het bestuur. 
 
Artikel 10 – 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 bestuur. Moedwillige diefstal of onrechtmatige toe-eigening zal streng worden aangepakt. 
 
Artikel 11 – Sancties  

 
Indien een lid moedwillig of herhaaldelijk de punten opgenomen in het huishoudelijk reglement 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 bestuur worden aangesproken. Als bij een tweede 
maal blijkt dan 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 accommodatie ontzegd voor betrokken ruiter en paard(en). 
 
Namens het bestuur van de vereniging. 
 
De voorzitter:       De secretaris: 
Sven Verbruggen      Ludo Horions 

 
 

 


