Huishoudelijk reglement
“De Bosakkerhoeve”
1) Wie zijn we? Wat doen we?
De Bosakkerhoeve is een pensionstalling dat opgestart is in 2011 door Kris D’heer. Doordat hij de
“paardenkriebel” van kleins af aan mee kreeg, besloot hij een warme thuis voor paard en ruiter
te creëren.
De naam van de pensionstalling is te danken aan het gebied waarin het gelegen is. De grond
waarop de paardenstalling zich bevindt, heet “Bosakker”.
De Bosakkerhoeve biedt u verschillende mogelijkheden:










Uw paard/pony stallen in ruime boxen ( 5m X 3m)
Huren van verzorgpony
Uw paard/ pony in kudde plaatsen op grote weide met schuilstal
Organiseren van verjaardagsfeestjes
Ponylessen (vanaf 5 jaar)
Ponykampen in paas- en zomervakantie
In orde brengen van verzekering en wedstrijdlicenties
Verhuren van binnen en buitenpiste
…

2) Lidgeld
Iedere ruiter/amazone die gebruik maakt van onze
accommodatie dient lid te zijn bij VLP club
“De Bosakkerhoeve”. Het lidgeld is verschillend voor
pensionklanten/verzorgers, klanten wiens paard op de
weide verblijft of externen.
Het lidgeld moet in het begin van het jaar betaald
worden samen met de verzekering (zie 2) ).
Van nieuwe klanten wordt verwacht dat ze dit zo spoedig als mogelijk in orde brengen.
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Hieronder vindt u een overzicht met de tarieven.
Tarieven jaarlijkse lidgeld
€ 17/ jaar
Pensionklant
€ 27/ jaar
Weide / verzorgpony / lessen
€ 37/ jaar
Externe die piste huurt
€ 8/jaar
Niet-actief lid

3) Verzekering en wedstrijdlicenties
Het is verplicht om de basisverzekering (met eventuele uitbreidingen) lichamelijke ongevallen en
burgerlijke aansprakelijkheid van VLP af te sluiten. Tenzij u een andere sportverzekering hebt.

BASIS
UITBREIDING

Tarieven jaarlijkse verzekering
Basisverzekering C
€ 18/ jaar
Uitbreiding I
€ 15/ jaar
Verzekering lesgevers L
€ 80/ jaar
Verzekering passagiers koets P
€ 100/ jaar
Verzekering paarden in buitenland R
€ 25/ jaar

De basisverzekering is ENKEL voor clubactiviteiten (vb. lessen). Het is dus zéér belangrijk om de
andere verzekeringen (uitbreidingen) te overlopen en te kijken welke het beste bij jou aansluit.
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 Wanneer u aan officiële wedstrijden ( HROV, WVUR, VLP,…) wenst deel te nemen, moet u in
het bezit zijn van een correcte licentie.
 Nieuwe leden die nog NOOIT een competitieve licentie hadden
Vul het online aanvraagformulier in via: https://www.vlp.be/Aanvraag-Eerste-Licentie
U hebt hiervoor uw licentienummer nodig. Dit kan je opvragen via de club.
 Hernieuwingen
Je licentie vernieuwen moet via www.equibel.be met jouw persoonlijke login. Hiervoor
moet je EERST lid zijn van een VLP-club.
Nadat de licentie geactiveerd is, ontvang je een VLP-lidkaart samen met een
proefexemplaar van Hippo Revue, mediapartner van VLP.
4) Gebruik van de accommodatie
 Wat houdt de accommodatie in?
 Wasplaats
 Solarium
 Binnen- en buitenpiste
 Zadelkamer
 Gebruik piste: PISTEPLANNER
1. Surf naar www.bosakkerhoeve.be
2. Klik op “reserveren binnen- of buitenpiste”
3. Log in met bestaand account OF klik op “nieuwe gebruiker aanmaken”. GEBRUIK
CORRECTE GEGEVENS BIJ HET AANMAKEN VAN EEN ACCOUNT

4. klik op de juiste kleurcode en vervolgens in de kalender op het uur dat u wilt
reserveren.

5. Controleer uw gegevens en bevestig de reservatie
OPMERKING: reserveren = aanwezig zijn!
 Wie mag gebruik maken van accommodatie?
 Alle pensionkanten
 Weideklanten die bijbetalen voor accommodatie
 Verzorgruiters
 Externen die in orde zijn met lidgeld en verzekering voor dat jaar.
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5) Orde en netheid
 Mest opruimen
Het is verplicht de mest in gangen, piste, wasplaats, parking,… op te ruimen. Het is een
kleine moeite maar het heeft een grote invloed op de netheid van de accommodatie.
Gelieve de mest achteraan op de mesthoop te deponeren. “Paardrijden is een sport, 4
stappen verder en je bent er!”
Voor zij die de mest niet opruimen vragen wij een bijdrage van 5 euro!
 Gang
Gelieve zo veel als mogelijk op te bergen in de
zadelkastjes. Het is niet de bedoeling dat al
het materiaal rondslingert. Alleen het
hoognodige mag voor de stal geplaatst
worden.
 Wasplaats
Gelieve de wasplaats telkens schoon achter te laten. Zo is het voor de volgende fijn.
 Kantine
Gelieve de kantine schoon achter te laten. Lege flesjes worden in de bak gedeponeerd.
Ook de toiletten dienen rein achtergelaten te worden.
6) Veiligheid
 Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht
voor iedereen die een paard betreedt binnen de
club. Indien u een veiligheidshelm weigert te
dragen is dit op eigen risico en staan wij niet in voor
de gevolgen.
 Het dragen van een bodyprotector is verplicht
tijdens springlessen bij ruiters jonger dan 18 jaar.
 Denk altijd aan eigen veiligheid. Paardrijden is en blijft een risicosport!
 Indien nodig: In onze kantine ligt een verbandkist. Deze staat aangegeven door
 Glazen flesjes blijven in de kantine. Glas is zeer gevaarlijk in stallen en is daar dus ook
ten strengste verboden.

5

7) Verloop van de lessen
o

De groepslessen voor de verzorgpaarden en –ruiters verlopen volgens niveau. Er zijn 4
niveaus:
 Beginners
 Half-gevorderden
 Gevorderden
 Volwassenen

De deelnemers worden vooraf ingelicht i.v.m. de groepsverdeling. Indien u /uw dochter/uw zoon niet
aanwezig kan zijn tijdens de les, dient dit min. 24 uur vooraf gemeld te worden.
Niet tijdig melden = les betalen!
Voor de betaling van de lessen werken wij met een tienbeurtenkaart. Deze kaart kan men contant of
via overschrijving betalen.
o
o

De kostprijs voor een kaart voor mensen met een verzorpaard/eigen paard bedraagt 100
euro.
Een kaart voor mensen die een pony/ paard van de manege gebruiken bedraagt 200 euro (+
11de les gratis).

Men dient min. 15 minuten voor de les aanwezig te zijn om te helpen met borstelen en opzadelen. Er
helpt een lesgever met opzadelen.

8) Recht op afbeeldingen en privacy
Doordat u lid bent van De Bosakkerhoeve geeft U aan de vereniging de toelating om in het kader van
de activiteiten van de vereniging afbeeldingen van hem/haar te maken. Alsook om die afbeelding te
gebruiken ter promotie van de activiteiten van de vereniging.
U heeft evenwel het recht om, indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze toestemming op
elk moment in te trekken. Eventuele schade die de intrekking voor de vereniging tot gevolg heeft, zal
door het lid worden vergoed.
9) Milieu
o
o
o

o

Lichten branden niet onnodig
Wanneer u een ruimte als laatste verlaat, doof dan de lichten.
Verspil geen onnodig water
Verspil geen water en draai de kraan goed dicht na gebruik.
Sluit de deuren
Sluit alle deuren wanneer u de ruimte verlaat. Dit is dus zeker van
belang in de kantine.
Laat het solarium niet onnodig aanstaan
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10) Respect
o

o

o

o

o

Voor elkaar
“Learn to enjoy and respect each other’s differences.” – Fred Meijer
Iedereen ziet paarden op een andere manier. Gelieve met ieders ideeën respectvol om te
gaan.
Voor de paarden
Alle paarden dienen met respect behandeld te worden. Wij zijn begaan met de welzijn van
onze én uw paarden. Dierenwelzijn vinden wij dan ook ontzettend belangrijk!
Voor jouw materiaal
Heb respect voor andermans materiaal MAAR ook voor jouw eigen materiaal.
Wij vragen u ook om uw materiaal netjes en veilig op te bergen in uw kast.
Voor de accommodatie
Wij doen dagelijks ons uiterste best om de stallen, piste, kantine,… netjes te houden. Gelieve
zelf ook uw steentje bij te dragen.
Indien u iets stukmaakt, gelieve dit dan ook eerlijk te melden aan ons.
Voor jezelf
“ Respect yourself and others will respect you!”
Heb respect voor jezelf en jouw paard(en). Op die manier kun je met veel passie en liefde
genieten van wat we allemaal geweldig vinden, de paardensport!

11) Contactgegevens
Indien u vragen hebt of contact wenst op te nemen kan dit altijd via onderstaande gegevens.
De Bosakkerhoeve
Veldekensstraat 215 Zele 9240
0475/89 48 14 (KRIS)
0497/62 80 31 (LUT)
Info@bosakkerhoeve.be
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