
 
 

 

Aanvraag lidkaart 2016 
Koninklijke rijvereniging St Joris Alken 

Rijdreef 33           3570 Alken 
www.manegeallius.be  info@manegeallius.be 

Invullen in DRUKLETTERS A U B 

Niet , slecht leesbare of foute  informatie kan problemen geven bij schadegevallen. 

De club aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid.  Elke aanvrager en/of zijn voogd zijn op de 

hoogte van de door de club opgestelde reglementen. Uw lidmaatschap impliceert aanvaarding van de 

geldende reglementen ,zij kunnen steeds aangepast worden door het bestuur naar de noden van de club. 
-Indien u een sportlicentie VLP via onze club neemt, gelieve “aanvraag vergunning 2016”  bij deze toe 

te voegen. 

 LIDGELD 2016 =110 € PER LID EN 90€ VANAF TWEEDE GEZINSLID 

 RUITERS MET SPORTLICENTIE VIA ONZE CLUB 10€ KORTING 

 invullen IN DRUKLETTERS GRAAG 

Aanvrager(of voogd)verklaart notie te hebben genomen van het algemeen reglement 

Handtekening, 
 

 
 VLP NUMMER          

  

    

 

NAAM                    

 

VOORNAAM                    

 

Geb. datum                              /                            /                                                       gesl.               M     /     V 

 
Nationaliteit                    

Straatnaam                    

huisnummer     

Plaats           

Telefoon           

 

gsm           

 gsm 2             

 

E-mail                    

                    

 

uw 
mutualiteit        Voorzorg  - CM - Liberale mut               

 

 
andere

                                       
 
 

    Licentie via club  10€ korting indien ja                                                          Betaald 
 

   Extra verzekering        ja     /     nee                       15€ extra               Ontvangen  door ............................................................ 

 
   In bijlage:  Reglementen.  Gelezen en goedgekeurd  door ………………………………………………………………………………………………….                   

         

http://www.manegeallius.be/
http://www.manegeallius.be/


 

 Algemeen reglement  2016 
1. Door lid te worden van de club aanvaardt men de geldende reglementen. 
2. Niet leden hebben geen toegang tot de stallen. Indien deze toch de stallen betreden is dit op eigen risico  
   Zij kunnen door bestuur en de stalverantwoordelijke  verzocht worden de stallen te verlaten.  
3. De installaties en tereinen zijn enkel toegankelijk voor clubleden. 
 

Reglement Stallen 
- Het opzadelen van manegepaarden en pony’s gebeurt enkel door leden. Het is ook verboden 

paarden/ pony’s op te zadelen en te poetsen als men hiertoe niet bekwaam is of niet over de nodige kennis 
en kunde beschikt, ook niet als wie dan ook hierom verzoekt 

        - Het is verboden paarden/pony’s uit de box te halen zonder toestemming van de stalverantwoordelijke   
          of het bestuur. Er worden bijgevolg ook geen pony’s/paarden op wei gezet, buiten in de bindstallen 
          gepoetst of  in de binnenpiste vrij te laten  rond  lopen. Dit kan enkel met de toestemming van de verant- 
          woordelijken!!!! 

- Enkel de in de manége gestalde paarden en pony’s zijn in de stallen toegelaten.Voor  vreemde paarden zijn 
de stallen en gangen dus verboden terrein. Uiteraard staat het het bestuur vrij leegstaande stallen te 

verhuren,zij het slechts voor enkele dagen. Dit kan uiteraard alleen na het voorleggen van een geldig 

vaccinatiebewijs. 
- Het vaccinatieschema wordt opgevolgd door het bestuur en de veearts van de club. 
- Het staat de eigenaar vrij zijn eigen veearts aan te stellen voor deze vaccinaties, maar dan zal hij het 

vaccinatiebewijs regelmatig moeten voorleggen. 
-  Na het verzorgen van het paard/pony wordt de gang geborsteld. 
-  Na het verzorgen van het paard/pony in de wasplaats, wordt deze eveneens geborsteld ; desgevallend 

wordt het zand uit het afvoerputje verwijderd. 
-  Na een manégepaard of pony gereden te hebben wordt het manége-gerief netjes op de juiste 

plaats teruggezet. Het bit wordt steeds afgespoeld. 
-  Wanneer men ’s avonds als laatste de stallen verlaat doet men de lichten uit en de poorten toe. 
-  Er geldt een algemeen rookverbod 
-  Elk defect of abnormale toestand wordt dadelijk aan de concierge gemeld. 
-  Het afval wordt in de hiervoor voorziene containers of kruiwagen gedaan. Borstels en schoppen worden 

op hun plaats teruggezet 
-  Toegang tot voederhok, hooi en stro is voor iedereen verboden, behoudens toestemming. 

        -  Gestrooide stallen worden niet leeggehaald. 
 

Reglement Gebruik Binnenpistes 
-     Privé-lesgevers andere dan deze door het bestuur aangesteld, zijn niet toegelaten. Er zal hierop streng 
       toezicht gehouden worden en bij overtreding de nodige maatregelen genomen worden.  
-     Men laat geen glazen of flesjes achter op de hoefslag. Deze dienen  naar het cafetaria terug gebracht te 
       worden. 
-     Iedereen die de piste gebruikt dient in orde te zijn met zijn lidgeld. Dit geldt ook voor het longeren. 
-     De paarden/ponys worden in de pistes niet aan de hoefslag gebonden om op, of af te zadelen, of om te 

rusten, dit om o.a. het knabbelen aan hout en hinder aan andere ruiters te vermijden. 
-     Tijdens de lessen wordt er in de betrokken piste niet vrij gereden of gelongeerd. 
-     Wanneer men als laatste ’s avonds laat of in het W.E. de piste verlaat doet men het licht uit. 
-     Zeker bij minder goed weer doet u de poort achter u toe. 
-     Bij defect of abnormale situatie waarschuwt u de bar of de concierge. 
- Iedere ruiter/eigenaar zal de nodige verzekeringen afsluiten t.o. derden . Het bestuur is niet 

verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 
-     Men laat nooit afval achter : er zijn voldoende vuilbakken voorzien 

-      Uit respect voor ieder ander dient men het mest in de binnenpiste op te ruimen in de daarvoor voorziene krui- 

        wagen. 

- Lesgever kan iemand aanduiden om het mest te verwijderen uit de piste. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Reglement Gebruik Buitenpistes 

- Hier wordt niet gelongeerd. 

- Pony’s/paarden worden niet vastgebonden aan de omheining. 

- Er op toezien dat uw pony/paard niet aan de omheining bijt. 

- Er wordt niet op de omheining gezeten. 

- Honden aan de leiband. 

- Het mest wordt in de daarvoor voorziene kruiwagen na elk gebruik verwijderd. 

 

 

Longeren 
- Wanneer er meer dan 2 ruiters in piste zijn wordt er niet gelongeerd. Met maximum 2 ruiters in piste mag 

er gelongeerd worden mits toestemming van deze ruiters. Bij niet naleven van deze regel is de persoon 
welke longeert verantwoordelijk. Wanneer er reeds gelongeerd wordt, wacht de nieuw toekomende ruiter 
best tot na het longeren. Wanneer hij de piste toch betreedt, dient de longeerder daarom niet dadelijk te 
stoppen. 
 
 

Gebruik hindernismaterialen 
-     Na gebruik worden de hindernissen in de grote piste terug verwijderd, of in de kleine piste centraal 

geplaatst. 
-     Bij breuk van een balk brengt men de persoon in het cafetaria of de concierge op de hoogte 
-     Het is ten strengste verboden hindernissen of balken van het springparcours bij te halen. 
-     Alvorens een hindernis aan te rijden moet men dit aankondigen. 
 

Algemene gedragsregels 
-     Bij het elkaar kruisen is de voorrang op de hoefslag voor de ruiter op de linkerhand. 
- Het uitstappen van een paard, evenals het opstappen of het aanpassen van het getuig gebeurt binnen de 

hoefslag. 

 -    Er is een afdakje voorzien voor het op- en afzadelen van eigen pony’s/paarden. Het stallen van deze 

       pony’s/paarden is NIET toegestaan. 

 -    Na gebruik kuist men zijn box.  

 -    De laatste doet het licht uit. 


