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1. Denk steeds aan de veiligheid en welzijn van jezelf, anderen, ponys en paarden. 
 

2. Je bent op tijd op de training. Pony/paard is grondig gepoetst en correct opgezadeld, zodat je min. 
5min voor aanvang van de training te paard kan stijgen en kan instappen.  
 

3. Enkel op- en afstijgen op de AC-lijn. Verboden op het paard te zitten op de koer en/of gangen van de 
accommodatie. 
 

4. Je draagt steeds het clubuniform (tshirt, pull, jas) bij trainingen, interne en externe activiteiten. 
 

5. Verwittig de club min 48u op voorhand indien je niet naar een training of activiteit kan komen, zo 
krijgt een ander lid de mogelijkheid je plaats in te nemen. Bij laattijdige verwittiging wordt de training 
aangerekend.  
Enige manier van verwittigen is via het afwezigheidsformulier.  

 
6. Bij het leiden van het paard/pony wordt er gebruik gemaakt van een halster en touw. 

 
7. Alle ruiters zijn verplicht hoofdbescherming te dragen. Voor ruiters tot 16jaar is het verplicht een 

bodyprotector te dragen. 
 

8. Opzadelen gebeurt enkel in stal of op de voorziene opzadelplaatsen. Opzadelen in de wasplaats of in 
de gangen is verboden. 

 
9. Mest van het paard, wordt meteen opgeruimd en naar de mesthoop gebracht met uitzondering van 

de piste, dit doen we onmiddellijk na het verlaten van de piste.  
 

10. Er wordt dus geen mest achtergelaten in de gangen, op de parking, op de opzadelplaatsen, in de 
wasplaats of in de piste.  

 
11. Na het uitkrabben van de hoeven, knippen van staart en manen wordt het afval voor men het paard 

verplaatst, opgeruimd. Alles opvegen en afval wegbrengen. 
 

12. Alle materialen, eigen of deze van de club, worden na gebruik terug op de voorziene plaats gelegd. 
Zadel, hoofstel, singel, zadeldek, peesbeschermers, cap, bodyprotector, zweep, poetsbox, dekens, 
shampoo, rekkertjes, schoenen, kledij, ... Materialen die niet op zijn plaatsliggen, worden pas 
teruggegeven na het toepassen van de voorziene sancties. 

 
13. Na gebruik van de wasplaats wordt het mest naar de mesthoop gebracht. (niet op hoopje in hoek 

duwen) Het water wordt weggetrokken naar de voorziene put en de waterslang op zijn plaats 
gehangen. 

 
14. Er mag niets op de grond blijven liggen in de gangen, aan stallen of weides. 

 
15. Na het gebruik van hindernis-materialen maken we de rijpiste onmiddellijk weer vrij. Het materiaal 

op de daartoe voorziene plaatsen correct terug leggen. 
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16. Alle verlichting doven na het verlaten van de terreinen, gangen en clubhuis. 

 
17. Indien je een kastje hebt in de zadelkamer dient dit op slot te zijn. Alles wat uit de kast hangt of op 

de grond blijft liggen wordt in beslag genomen door de club en pas teruggegeven na toepassing van 
de voorziene sancties. 

 
18. Na het uitmesten van de stal dient de gang schoongeveegd te worden. Mest of stro dat uit de 

kruiwagen valt wordt eveneens opgeveegd. Borstel, schop, riek en kruiwagen worden op de 
voorziene plaats teruggezet. 

 
19. Alle paarden/ponys worden door de eigenaars of bevoegden van HOC Vinkenmolen voorzien van 

krachtvoer, hooi en stro, een ander mag alleen met toestemming van de eigenaar dit aan deze 
verschaffen. 
 

20. Het is niet toegelaten om op de omheiningen te zitten, staan of hangen. 
 

21. Niet rennen en schreeuwen in stalgangen en/of pistes 
 

22. Afval dient in de voorziene afvalbakken gegooid te worden. 
 

23. De betaling van trainingen verloopt enkel via beurtenkaarten. (waardekaart) 
 

 

SANCTIES 
Bij het niet naleven van deze regels zullen volgende sancties toegepast worden:  

• 1ste  keer: 10€ boete 

• 2de  keer: 25€ boete 

• 3de  keer: 50€ boete 

• 4de  keer: 2 weken schorsing uit de club 

• 5de  keer: volledige schorsing uit de club 

 
Elk lid van het bestuur is bevoegd deze sancties toe te passen. 

 
 
HOC Vinkemolen staat onder permanente camerabewaking, de beelden zullen indien nodig geraadpleegd 
worden. 
 
De club is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van materiaal en kledij. 

mailto:info@badyhoeve.be

